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UCHWAIA NR LXIV/664/10 

 RADY MIASTA OPOLA 

 

 z dnia 25 marca 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poJowonych  

na poJudnie od ulicy Tarnopolskiej w Opolu. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.  

Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, 

Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.  

Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.  

Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.  

Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.  

Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 

poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218;  

z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458;  

z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241;  

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, 

Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954,  

Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319,  

Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880;  

z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237,  

Nr 220 poz. 1413) oraz w związku z uchwaJą  

Nr XIV/125/07 Rady Miasta Opola z dnia 28 

czerwca 2007 r. o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenów ”oJowonych na ”oJudnie od ulicy Tar-

nopolskiej w Opolu, po stwierdzeniu zgodno`ci 
projektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowaL 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-

sta Opola (UchwaJa Nr XXXVII/505/2001 Rady 

Miasta Opola z dnia 22 lutego 2001 r. i UchwaJa  

Nr LIV/602/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listo-

pada 2005 r.). Rada Miasta Opola uchwala Miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego tere-

nów ”oJowonych na ”oJudnie od ulicy Tarnopolskiej 

w Opolu 

 

DziaJ I 
Przepisy ogólne  

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia wprowadzające  

 

§ 1.1. Plan miejscowy okre`lony ”owywej 
skJada się z tekstu planu miejscowego, zawartego 

w tre`ci niniejszej uchwaJy oraz z rysunku planu 

miejscowego w skali 1:1000, stanowiącego za-

Jącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy.  
2. źaJącznikiem do niniejszej uchwaJy, ponadto 

jest:  

1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie miejscowym, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 

wJasnych gminy, oraz o zasadach ich finansowa-

nia stanowiące zaJącznik nr 2 do uchwaJy.  
3. Ustalenia obejmujące obowiązkowy przedmiot 

planu miejscowego, okre`lony w art. 15 ust. 2 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, ujęte są  

w postaci:  

1) ustaleL w”rowadzających, okre`lających 

zakres spraw regulowanych uchwaJą i zawierają-
cych obja`nienia uwytych terminów i ”ojęć;  

2) ustaleL ogólnych - ustaleL ws”ólnych, od-

noszących się do ”ostanowieL ws”ólnych dla 

wszystkich lub większo`ci terenów, wyznaczo-

nych w obszarze objętym granicami planu miej-

scowego;  

3) ustaleL szczegóJowych, odnoszących się do 

”oszczególnych terenów wyznaczonych w obsza-

rze objętym granicami planu miejscowego.  

4. Ustalenia okre`lone w ust. 3 obowiązują 

Jącznie.  
 

§ 2.1. Granice planu miejscowego, przedsta-

wione na rysunku planu miejscowego, są okre-

`lone nastę”ująco:  
- od ”óJnocy: od zbiegu ”asów drogowych  

ul. nowej Bielskiej i ul. Lwowskiej, wschodnia gra-

nica pasa ul. Lwowskiej do ul. Tarnopolskiej, ”oJu-

dniowa granica pasa drogowego ul. Tarnopolskiej 

na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. W. Witosa,  

- od wschodu: wschodnia granica pasa dro-

gowego ul. W. Witosa do al. Solidarno`ci,  
- od ”oJudnia: ”oJudniowa granica pasa drogo-

wego al. Solidarno`ci na odcinku od ul. W. Witosa 

do skrzywowania z ul. Bielską, a od tego skrzywo-

wania ”óJnocna granica pasa drogowego al. Soli-

darno`ci na odcinku ok. 180 m,  

- od zachodu i ”óJnocy: wschodnia granica 

czę`ci terenu Osiedla SJonecznego, granice dzia-

Jek i wydzieleL geodezyjnych ”asów ulic ｦ oraz 

zachodnie granice ”asów ”rzedJuweL ul. Tarnopol-

skiej i ul. Bielskiej do zbiegu z ul. Lwowską.  
2. Obszar planu miejscowego o powierzchni 

ok. 14,3 ha wyznaczony granicami opisanymi  

w ust. 1 i oznaczonymi na rysunku planu miej-

scowego obejmuje grunty zurbanizowane i zabu-

dowane istniejącej zabudowy mieszkaniowej wie-
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lorodzinnej i jednorodzinnej, tereny ulic miejskich 

oraz grunty rolne.  

 

§ 3.1. Obowiązujące ustalenia planu miejsco-

wego są zawarte w:  

1) tek`cie niniejszej uchwaJy,  
2) rysunku planu miejscowego, w zakresie 

obejmującym nastę”ujące oznaczenia:  

a) granice obszaru objętego planem miejsco-

wym,  

b) `ci`le okre`lone i orientacyjne linie rozgrani-

czające tereny o równym przeznaczeniu lub rów-
nych zasadach zagospodarowania,  

c) oznaczenia przeznaczenia ”oszczególnych 

terenów zawierające:  
- symbol literowy identyfikujący tereny o okre-

`lonych rodzajach przeznaczenia i zasadach zago-

spodarowania,  

- kolejny numer terenu, wyrówniający go s”o`ród 

innych terenów o tym samym przeznaczeniu,  

d) nieprzekraczalne linie zabudowy.  

2. PozostaJe oznaczenia zawarte w rysunku pla-

nu miejscowego, nie wymienione w ust. 1 pkt 2 

niniejszego paragrafu, nie stanowią obowiązujących 

ustaleL planu i m.in. obejmują:  
a) orientacyjne usytuowanie i obrys planowa-

nych budynków,  
b) orientacyjny ukJad jezdni ulic, ”arkingów, 

”rzystanków autobusowych, ekranu akustycznego,  

c) usytuowanie istniejącej i planowanej zieleni 

wysokiej.  

3. Oznaczenia wymienione w ust. 2 mają cha-

rakter informacyjny bądu postulatywny.  

 

§ 4.1. Okre`lenia i nazwy stosowane w planie 

miejscowym oznaczają odpowiednio:  

1) plan miejscowy ｦ miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego obszaru ”oJowonego  

w granicach okre`lonych w § 2. uchwaJy oraz 

oznaczonych na rysunku planu miejscowego;  

2) uchwaJa ｦ niniejsza uchwaJa Rady Miasta 

Opola;  

3) rysunek planu miejscowego ｦ rysunek ni-

niejszego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, s”orządzony na kopii mapy za-

sadniczej w skali 1 : 1000;  

4) przepisy odrębne ｦ aktualne w momencie 

realizacji planu miejscowego ustawy wraz z roz-

”orządzeniami wykonawczymi, normy branwowe 

oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, 

wynikające z prawomocnych decyzji administra-

cyjnych;  

5) przeznaczenie podstawowe ｦ rodzaj prze-

znaczenia terenu, które powinno ”rzewawać na 

danym terenie, wyznaczonym w rysunku planu 

miejscowego `ci`le okre`lonymi bądu orientacyj-

nymi liniami rozgraniczającymi oraz oznaczonego 

stosownym symbolem literowym;  

6) przeznaczenie uzu”eJniające ｦ rodzaj prze-

znaczenia terenu, innego niw podstawowe, które 

uzu”eJnia lub wzbogaca przeznaczenie podsta-

wowe terenu lecz nie wystę”uje samodzielnie na 

danym terenie; oznaczone stosownym symbolem 

literowym, podanym w nawiasie po symbolu 

przeznaczenia podstawowego;  

7) tereny ｦ dziaJki budowlane lub dziaJki grun-

towe o okre`lonym w planie miejscowym prze-

znaczeniu, zawarte w `ci`le okre`lonych lub 

orientacyjnych liniach rozgraniczających oraz 

oznaczone na rysunku planu miejscowego sto-

sownym numerem i symbolem literowym, w ob-

rębie którego obowiązują przypisane mu w tek-

`cie ustalenia;  

8) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ linia re-

gulacyjna, ograniczająca obszar, na którym do-

puszcza się wznoszenie budynków oraz okre`lo-

nych w ustaleniach planu miejscowego rodzajów 

budowli naziemnych nie będących liniami przesy-

Jowymi i sieciami uzbrojenia terenu, uwzględnia-

jąc mowliwo`ć przekroczenia tej linii elementami 

budynku dopuszczonymi przepisem odrębnym  

w odniesieniu do pomniejszenia odlegJo`ci od 

granicy dziaJki budowlanej ( np. gzymsy, balkony, 

wykusze, schody, tarasy);  

9) odlegJo`ci i strefy ograniczeL dla zabudowy 

i zagospodarowania ｦ ograniczenia spowodowane 

obecno`cią lub dziaJaniem istniejącego lub projek-

towanego przeznaczenia terenu, urządzeL i sieci 

uzbrojeniowych, obiektów i urządzeL komunika-

cyjnych, wymagające zachowania odlegJo`ci od 

innych terenów lub obiektów stosownie do wy-

magaL standardów technicznych okre`lonych  

w przepisach odrębnych;  
10)  znaczące oddziaJywanie na `rodowisko ｦ 

oddziaJywania rodzaju ”rzedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaJywać na `rodowisko, które wy-

magają obligatoryjnie s”orządzenia raportu o od-

dziaJywaniu na `rodowisko oraz oddziaJywania 

rodzaju ”rzedsięwzięć, dla których obowiązek 

s”orządzenia raportu o oddziaJywaniu na `rodo-

wisko mowe być wymagany na podstawie obo-

wiązującego przepisu odrębnego;  
11)  modernizacja systemów komunikacji i sys-

temów infrastruktury technicznej ｦ okre`lenie od-

noszące się do wymiany, przebudowy i rozbudowy 

dróg i uzbrojenia terenu, zastosowane wedJug 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym.  

2. Okre`lenia dotyczące przeznaczenia terenu 

stosowane w planie miejscowym, oznaczają od-

powiednio:  

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ｦ 

budynek mieszkalny jednorodzinny, usytuowany 

pojedynczo na wydzielonej dziaJce budowlanej 

wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaLców 

obiektami i urządzeniami budowlanymi towarzy-

szącymi, w tym sieci lub ”rzyJącza infrastruktury 
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technicznej, zagospodarowanie terenu oraz zieleL; 
rodzaje zabudowy obejmują budynki: wolnostoją-
ce, bliuniacze i szeregowe;  

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna ｦ 

budynek mieszkalny o liczbie mieszkaL więcej niw 
dwa lub zes”óJ takich budynków, usytuowany na 

wydzielonej dziaJce lub terenach budowlanych 

wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaLców 

obiektami i urządzeniami budowlanymi towarzy-

szącymi, w tym sieci infrastruktury technicznej, 

zagospodarowanie terenu oraz zieleL;  
3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  

z usJugami ｦ budynek mieszkalny wielorodzinny 

lub zes”óJ takich budynków w zabudowie wielo-

rodzinnej wraz z lokalami usJugowymi lub budyn-

kami usJugowymi przeznaczonymi dla usJug ko-

mercyjnych lub bytowych o wielko`ci, cechach  

i parametrach ustalonych w planie miejscowym 

oraz z niezbędną ilo`cią miejsc postojowych dla 

samochodów uwytkowników usJug na dziaJce lub 

na terenie wJasnym;  
4) zabudowa usJugowa - ogólnodostę”ny budy-

nek usJugowy lub zes”óJ takich budynków z prze-

znaczeniem dla usJug publicznych, usJug komercyj-

nych lub bytowych, wbudowanych lub wolnostoją-
cych, usytuowany na wydzielonych dziaJkach lub 

terenach budowlanych wraz z przeznaczonymi dla 

potrzeb uwytkowników obiektami i urządzeniami 
budowlanymi towarzyszącymi, w tym sieci infra-

struktury technicznej, zagospodarowanie terenu 

oraz zieleL, z zapewnieniem niezbędnej ilo`ci miejsc 

postojowych dla samochodów uwytkowników na 

dziaJce lub terenie wJasnym;  
5) zabudowa usJugowa z zabudową mieszka-

niową wielorodzinną ｦ budynki usJugowe oraz 

budynki mieszkalne wielorodzinne lub zes”óJ ta-

kich budynków w zintegrowanej funkcjonalnie, 

zabudowie mieszanej usJugowej i mieszkaniowej 

wg zakresu programowo-funkcjonalnego okre`lo-

nego w pkt 3 i 4, o wielko`ci, cechach i parame-

trach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych 

planu miejscowego wraz z niezbędną ilo`cią 

miejsc postojowych dla samochodów uwytkowni-

ków usJug na dziaJce lub na terenie wJasnym oraz 

przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaLców obiek-

tami i urządzeniami budowlanymi towarzyszący-

mi, zagospodarowaniem terenu oraz zielenią;  
6) zieleL publiczna ｦ zagospodarowanie pu-

blicznie dostę”nego terenu zielenią niską i wyso-

ką, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszą-
cymi, takimi jak: alejki i `ciewki, boisko lub plac 

do gier, place zabaw dziecięcych oraz obiekty 

maJej architektury;  

7) zieleL izolacyjna ｦ uksztaJtowanie terenu  

i zagospodarowanie zwartą zielenią `redniowyso-

ką i krzewami, urządzoną w s”osób ograniczający 

optycznie i akustycznie, negatywne oddziaJywa-

nie na zabudowę mieszkaniową ruchu samocho-

dowego w ciągach ulic oraz usJug.  

3. SformuJowanie - ｭzaleca sięｬ, uwyte w przepi-

sach niniejszej uchwaJy nie okre`la obligatoryjnego 

nakazu lub obowiązku wykonania ｭzaleconegoｬ 
uregulowania jako wymaganego warunku planu 

miejscowego ｦ jest to ustalenie wskazujące na 

mowliwo`ć optymalnego wyboru rozwiązania  

wg warunków okre`lonych planem miejscowym.  

4. Okre`lenia uwyte w planie miejscowym  

a niezdefiniowane w ust. 1 i 2 niniejszego para-

grafu nalewy rozumieć zgodnie z:  

1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-

dowlane;  

3) roz”orządzeniami wykonawczymi wydany-

mi na podstawie ustaw wymienionych w pkt 1  

i 2 niniejszego ustę”u.  
 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenów  

 

§ 5.1. Dla wyznaczonych terenów w granicach 

planu miejscowego ustala się nastę”ujące rodzaje 

przeznaczenia podstawowego lub uzu”eJniającego, 
oznaczone w tek`cie i rysunku planu miejscowego 

nastę”ującymi symbolami literowymi:  

 

MW - tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej; 

MW(U) - tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z usJugami; 
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 

U(MW) - tereny zabudowy usJugowej z zabu-

dową mieszkaniową wielorodzinną; 
U - tereny usJug; 
UP - teren usJug ”ublicznych, w tym - 

kultu religijnego; 

ZP - tereny zieleni publicznej; 

ZI - tereny zieleni izolacyjnej; 

E - tereny stacji transformatorowych; 

KDZ - tereny ulic klasy zbiorczej w ciągach: 
al. Wincentego Witosa i projektowa-

nej trasy al. Solidarno`ci - ulice ukJa-

du zewnętrznego; 
KDL - tereny ulic klasy lokalnej ukJadu ob-

sJugującego w ciągach: ul. Tarno”ol-

skiej i planowanej ul. Bielskiej; 

KDD - tereny ulic klasy dojazdowej ukJadu 
obsJugującego w ciągu ul. Lwow-

skiej, ul. Krzemienieckiej i ulic plano-

wanych; 

KDW - ulice klasy dojazdowej - wewnętrzne; 
(KY) - ciąg ”ieszo jezdny; 
(KX) - ciąg ”ieszy. 
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2. W obrębie kawdego terenu o ustalonym  

w planie miejscowym przeznaczeniu zakazuje się 

realizacji zabudowy lub trwaJego zagospodarowa-

nia o innym przeznaczeniu niw to okre`lono  

w planie miejscowym.  

 

DziaJ II 
Ustalenia ogólne obowiązujące w granicach 

planu miejscowego  

 

RozdziaJ 1 

Szczególne warunki zabudowy i zagospodaro-

wania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowa-

niu, w tym zakaz zabudowy  

 

§ 6.1. W granicach planu miejscowego zaka-

zuje się realizacji:  

1) nowych obiektów handlowych o po-

wierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m², bez za-

chowania okre`lonej w przepisach odrębnych 

procedury dla lokalizacji i budowy obiektów han-

dlowych wielkopowierzchniowych;  

2) stacji bazowych telefonii komórkowej oraz 

rozbudowy i zwiększania mocy istniejących stacji 

ponad warunki ustalone w planie miejscowym;  

3) wolnostojących masztów antenowych na 

terenach zabudowy mieszkaniowej, usJugowej  
i zieleni;  

4) budowy nadziemnych garawy boksowych na 

terenach zabudowy mieszkaniowej.  

2. Ustala się zakaz lokalizacji w obszarze planu 

”rzedsięwzięć zaliczonych do mogących znacząco 

oddziaJywać na `rodowisko i wymagających obli-

gatoryjnie s”orządzenia raportu bądu przedsię-
wzięć dla których raport mowe być wymagany  

w rozumieniu ”rze”isów odrębnych ｦ w tym si-

Jowni wiatrowych i wiew antenowych telefonii 

komórkowej, za wyjątkiem inwestycji celu pu-

blicznego, budowy ukJadu komunikacyjnego, sta-

cji paliw i obsJugi samochodów osobowych oraz 

sieci, urządzeL i obiektów infrastruktury tech-

nicznej, wg ”arametrów okre`lonych w przepro-

wadzonym ”ostę”owaniu w zakresie ochrony 

`rodowiska, ”odlegających budowie, przebudo-

wie i rozbudowie w obszarze planu.  

3. Zakazuje się w obszarze planu skJadowania, 
magazynowania i ”rzetwórstwa od”adów niebez-

piecznych, od”adów innych niw niebezpieczne 

oraz surowców wtórnych w tym szczególnie od-

”adów zwierzęcych, chemicznych i poprodukcyj-

nych oraz zJomowania samochodów.  
4. Ustala się zakaz lokalizacji otwartych pla-

ców skJadowych dla otwartego skJadowania ma-

teriaJów sypkich mogących być uródJem zapylenia 

i zanieczyszczenia powietrza ｦ skJadowanie i ma-

gazynowanie takich materiaJów musi odbywać się 

w zamkniętych obiektach kubaturowych.  

5. W granicach planu miejscowego zakazuje 

się prowadzenia gospodarczego chowu i hodowli 

oraz handlu zwierzętami.  
 

RozdziaJ 2 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

podlegających ochronie na podstawie przepisów 

odrębnych  

 

§ 7. W obszarze objętym planem nie wystę”u-

ją tereny lub obiekty ”odlegające ochronie, usta-

lone na podstawie ”rze”isów odrębnych, dla:  

a) terenów górniczych,  
b) terenów narawonych na niebez”ieczeLstwo 

powodzi,  

c) terenów zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych.  

 

§ 8.1. Obszar planu miejscowego jest ”oJowo-

ny w granicach zasięgu nastę”ujących zbiorników 

wód podziemnych, dla których brak jest decyzji 

administracyjnych, okre`lających szczególne wy-

mogi ochrony:  

1) Jednolitych Czę`ci Wód Podziemnych kod 

PL-GB-6220-116, potencjalnie niezagrowonych;  
2) GJównego Zbiornika Wód Podziemnych  

nr 333 Opole ｦ Zawadzkie - poziom wodono`ny 

trias `rodkowy o statusie najwywszej ochrony 

(ONO);  

3) GJównego Zbiornika Wód Podziemnych  

nr 335 ｬKra”kowice ｦ Strzelce O”olskieｬ - po-

ziom wodono`ny trias dolny o statusie wysokiej 

ochrony (OWO);  

4) GJównego Zbiornika Wód Podziemnych  

nr 336 Niecka Opolska - poziom wodono`ny kre-

da górna o statusie wysokiej ochrony (OWO).  

2. Nalewy w caJym obszarze planu nalewy 

chronić przed zanieczyszczeniem poziomy wodo-

no`ne GJównych źbiorników Wód Podziemnych - 

wedJug zasad ”rze”isów okre`lonych w wymo-

gach § ]9 ust. 1 niniejszej uchwaJy.  
 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego  

 

§ 9. Okre`la się ogólne zasady ochrony `ro-

dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, które 

nalewy stosować w obszarze planu, res”ektując 

nakazy i zakazy obejmujące: 
1. W zakresie ochrony zasobów i czysto`ci 

wód podziemnych:  

1) nakazuje się bezwzględnie chronić przed zna-

czącym uszczupleniem zasobów i zanieczyszcze-

niem poziomy wodono`ne i przypowierzchniowe 

wody podziemne wg wymogów ”rze”isów odręb-

nych;  

2) zakazuje się lokalizacji obiektów wo-

dochJonnych, których zapotrzebowanie na wodę 
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do potrzeb technologicznych mowe wymagać 

poboru wody z lokalnych ujęć wód wgJębnych;  
3) zakazuje się odprowadzania nie oczyszczo-

nych `cieków bytowych, komunalnych, do ziemi, 

rowów otwartych i wód powierzchniowych;  

4) zakazuje się odprowadzania nienalewycie 

oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, 

”owstających z zanieczyszczonych utwardzonych 

szczelnych nawierzchni i ”arkingów, ”laców ma-

newrowych i dróg - do ziemi, rowów otwartych  

i wód powierzchniowych;  

5) wody opadowe z utwardzonych powierzch-

ni ”arkingów samochodowych i ”laców manew-

rowych nalewy neutralizować na miejscu do pa-

rametrów zwykJych `cieków opadowych i dopiero 

po neutralizacji od”rowadzać do wskazanych 

odbiorników powierzchniowych lub do sieci kana-

lizacji deszczowej;  

6) nakazuje się w ”eJni res”ektować zasady 

uregulowaL gospodarki wodno-`ciekowej i sys-

temów infrastruktury technicznej, okre`lone  

w § 20-28 niniejszej uchwaJy.  
2.  W zakresie ochrony `rodowiska przed po-

nadnormatywnym haJasem i zanieczyszczeniem 

powietrza:  

1) zakazuje się lokalizacji obiektów lub urzą-
dzeL, których funkcjonowanie powoduje przekro-

czenie poziomu dopuszczalnego haJasu zewnętrz-
nego, mierzonego na granicach sąsiednich tere-

nów przeznaczenia podstawowego ”odlegających 

ochronie przed haJasem, stosownie do parame-

trów okre`lonych w przepisach odrębnych;  

2) wskazuje się w obszarze planu jako tereny 

objęte ochroną przed haJasem, którego warto`ć 

nie mowe ”rzekraczać ”oziomów dopuszczalnych 

okre`lonych w przepisie odrębnym:  
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczonych symbolami ｦ MN,  

b) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej, oznaczonych symbolami ｦ MW,  

3) dziaJalno`ć usJugowa lub produkcyjna pro-

wadzona na terenach MN i MW, w budynkach 

lub lokalach uwytkowych, nie mowe ”owodować 

haJasu i zanieczyszczeL powietrza uciąwliwych lub 

”rzekraczających normy okre`lone w przepisach 

odrębnych;  
4) na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej i wielorodzinnej, zakazuje się lokaliza-

cji usJug komercyjnych w lokalach uwytkowych, 
wymagających w ciągu doby wielokrotnej obsJugi 
transportowej, a takwe cięwkiego transportu do-

stawczego pojazdami o no`no`ci ponad 3,5 tony;  

5) zaleca się, w celu ochrony przed nadmier-

nym haJasem komunikacyjnym, w przypadkach 

potwierdzonych pomiarami haJasu na terenach 

mieszkaniowych MW w pasach o szeroko`ci do 

50,0 m od ul. W. Witosa i al. Solidarno`ci, 
uwzględnianie przy budowie i przebudowie bu-

dynków mieszkalnych wy”osawenia ich w ele-

menty tJumiące haJas za”ewniające wJa`ciwe 

warunki akustyczne w budynkach, np. szczelne 

akustycznie okna, drzwi i wyciszone `ciany oraz 

utrzymywanie na dziaJkach istniejącej zieleni wy-

sokiej i dokonywanie nasadzeL zieleni `redniowy-

sokiej oraz sz”alerów formowanych krzewów na 

terenach mieszkaniowych, a w przypadkach 

szczególnych, po przeprowadzeniu ”omiarów  

i stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnych po-

ziomów haJasu - instalowanie ekranów akustycz-

nych na terenach zieleni izolacyjnej ZI;  

6) nakazuje się w ”eJni res”ektować zasady ure-

gulowaL gospodarki cieplnej, okre`lone w § 25 

niniejszej uchwaJy.  
3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi:  

1) nakazuje się przed realizacją obiektów bu-

dowlanych zdjęcie wierzchniej, ”róchniczej war-

stwy gruntu i wJa`ciwe jej zagospodarowanie na 

miejscu budowy lub wykorzystanie na innym 

miejscu;  

2) nakazuje się w ”eJni res”ektować zasady 

uregulowaL gospodarki odpadami, okre`lone  

w § 24 niniejszej uchwaJy.  
4. W zakresie ochrony przyrody:  

1) zakazuje się wprowadzania do miejscowego 

`rodowiska przyrodniczego obcych mu gatunków 

ro`lin, zwierząt i grzybów, a takwe ich form roz-

wojowych;  

2) zaleca się realizować nowe nasadzenia zie-

leni uwytkowej i ozdobnej, w oparciu o dobór ro-

dzimych gatunków, powszechnie reprezentowa-

nych w miejscowym `rodowisku;  
3) nakazuje się wykonać i chronić nasadzenia 

drzew na terenach przeznaczenia podstawowego 

oraz w ciągach ulicznych w miejscach wskaza-

nych planem miejscowym.  

5. W zakresie ochrony ludzi przed promienio-

waniem elektromagnetycznym niejonizującym:  
1) zakazuje się na obszarze planu miejscowego 

lokalizacji stacji ”rzekaunikowych i wolnostoją-
cych wiew antenowych stacji ”rzekaunikowej tele-

fonii bezprzewodowej;  

2) dopuszcza się lokalizację anten nadawczo-

odbiorczych na dachach budynków o mocy i caJ-
kowitej mocy promieniowania izotropowego do  

5 000 W i częstotliwo`ci 30 kHz - 300 GHz, pod 

warunkiem zainstalowania anten sektorowych  

i radioliniowych oraz utrzymania szkodliwego 

zasięgu oddziaJywania pola elektromagnetyczne-

go anten w przestrzeni powietrznej na wysoko`ci 
”owywej 40,0 m npt, o maksymalnym zasięgu  

w poziomie do odlegJo`ci 50,0 m oraz w miej-

scach niedostę”nych dla przebywania ludzi;  

3) nie ustala się wokóJ urządzeL elektroenerge-

tycznych _N (urządzenia i obiekty stacji transfor-

matorowych) strefy ochronnej II stopnia, w której 
czas przebywania ludzi byJby ograniczony;  

6. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowe-

go:  
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1) okre`la się ogólne warunki ochrony ws”óJcze-

snego krajobrazu kulturowego istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej MW i MN ｭKolorowego Osiedlaｬ, 
nakazując uwzględniać jego kom”ozycję urbani-

styczną i wglądy widokowe oraz zachować walory 

architektoniczne i cechy zabudowy przy remontach 

oraz dopuszczonej planem przebudowie;  

2) zakazuje się lokalizacji i budowy wolnosto-

jących wiew antenowych i wiew telefonii komór-

kowej.  

 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego 

  

§ 10.1. Na obszarze objętym planem miejsco-

wym nakazuje się respektowanie wymogów ochro-

ny Jadu przestrzennego i zasad jego ksztaJtowania, 
zgodnie z ustaleniami tego planu miejscowego.  

2. Ochrona Jadu przestrzennego i jego prawi-

dJowe ksztaJtowanie winno być realizowane po-

przez:  

1) zachowanie ustalonego planem miejsco-

wym rodzaju przeznaczenia terenów zawartych  

w liniach rozgraniczających, przeznaczonych pod 

zabudowę, zagospodarowanie i zieleL;  
2) przestrzeganie okre`lonych planem miej-

scowym linii zabudowy, standardów przestrzen-

nych, ”arametrów i cech zabudowy, skali i formy 

planowanej lub przebudowywanej zabudowy oraz 

wskauników wykorzystania i zagospodarowania 

w obrębie kawdego z terenów oznaczonych sym-

bolem przeznaczenia i wydzielonych liniami roz-

graniczającymi;  
3) realizację ”rzedsięwzięć na gruntach do-

tychczas nie zainwestowanych obejmujących 

tereny lub dziaJki pod nową zabudowę MW, 

MW(U), U(MW) lub U, nalewy ”rowadzić w opar-

ciu o projekty okre`lające zasady ksztaJtowania 

zabudowy i zagospodarowania na caJym terenie 

ustalonego przeznaczenia podstawowego;  

4) zakaz umieszczania na elewacjach budyn-

ków, ogrodzeniach i innych no`nikach - tablic 

reklamowych niezwiązanych bez”o`rednio z prze-

znaczeniem obiektu lub jego czę`ci i umieszczania 

komercyjnych reklam ”odmiotów usytuowanych 

poza obszarem planu miejscowego;  

5) ochronę i wJa`ciwą ”ielęgnację istniejącej 
zieleni oraz ”rawidJową jej kom”ozycję w obrębie 

terenów zieleni i zabudowy;  

6) ”eJne respektowanie ustalonych planem miej-

scowym wymogów ochrony `rodowiska i krajobra-

zu kulturowego.  

3. Ustala się nastę”ujące ogólne zasady 

ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego:  

1) dopuszcza się remont, ”rzebudowę, rozbu-

dowę lub nadbudowę oraz zmianę sposobu uwyt-

kowania istniejących budynków zgodnie z przepi-

sami odrębnymi oraz na warunkach ustalonych  

w planie miejscowym, z zastrzeweniem ustaleL  

o których mowa w § 10 uchwaJy;  
2) dopuszcza się, budowę nowych budynków, 

która nie mowe naruszyć ustalonych w planie miej-

scowym wskauników zabudowy, liczby kondygnacji 

lub wysoko`ci, geometrii dachu, linii zabudowy  

i szeroko`ci elewacji frontowej, z zastrzeweniem 

ustaleL o których mowa w § 10 uchwaJy;  
3) nakazuje się dostosowanie obiektów w za-

budowie mieszkaniowej i usJugowej do potrzeb 

osób nie”eJnos”rawnych okre`lonych w przepi-

sach odrębnych;  
4) nie dopuszcza się, dla istniejących terenów 

zabudowanych, które ”osiadają mniejsze niw usta-

lone w planie wskauniki powierzchni biologicznie 

czynnej, pomniejszania tej powierzchni;  

5) nalewy sytuować nowe budynki i budowle 

zgodnie z ustalonymi obowiązującymi i nieprzekra-

czalnymi liniami zabudowy okre`lonymi w tek`cie 

lub na rysunku planu miejscowego;  

6) dopuszcza się utrzymanie istniejących bu-

dynków usytuowanych przy granicy dziaJek oraz 

usytuowanie nowych budynków przy granicy 

dziaJek na terenie o jednorodnym przeznaczeniu 

podstawowym;  

7) budynki na dziaJce budowlanej nalewy sytu-

ować, utrzymując ustalony planem kierunek kale-

nicy i zachowując ”oJowenie elewacji frontowej:  

a) równolegJe lub ”rosto”adJe do frontowej 

granicy dziaJek o ksztaJcie ”rostokątnym lub zbli-

wonym oraz do budynków istniejących,  
b) indywidualnie, na dziaJkach narownych i w 

plombach zabudowy, nawiązując do usytuowania 

sąsiedniej zabudowy, jej cech i ”arametrów;  
8) ustala się, dla zabudowy mieszkaniowej zwar-

tej segmentowej, przy jej budowie i przebudowie 

obowiązek zachowania dla wszystkich segmentów 

lub lokali uwytkowych caJego budynku - jednolitych 

”arametrów i cech architektonicznych dotyczących: 
gabarytów, formy dachu, koloru pokrycia dacho-

wego, ”odziaJów stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

kolorystyki i materiaJu elewacji.  

4. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

oraz ustalenia regulacyjne dla zasadniczej bryJy no-

wych, rozbudowywanych i przebudowywanych 

budynków oraz zieleni, okre`lone na rysunku planu 

miejscowego lub w tek`cie uchwaJy jako najmniej-

sze wymagane odlegJo`ci, dla:  

1) budynków mieszkalnych i usJugowych:  
a) 15,0 m, 12,0 m - od linii rozgraniczającej 

ulice KDZ, odpowiednio wg oznaczeL rysunku 

planu miejscowego,  

b) 15,0 m, 8,0 m i 6,0 m - od linii rozgranicza-

jącej ulice KDL, odpowiednio wg oznaczeL rysun-

ku planu miejscowego,  

c) 6,0 m - od linii rozgraniczającej ulice KDD,  

d) 5,0 m - od pasa dróg wewnętrznych KDW;  

e) 16,0 m - od trasy istniejącej linii 15 kV mie-

rząc osiowo po 8,0 m, do czasu jej likwidacji oraz 
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wg warunków uzgodnienia z zarządcą linii ener-

getycznej;  

2) budynków technicznych - dopuszcza się od-

legJo`ci mniejsze niw w pkt 1, lecz z zachowaniem 

odlegJo`ci okre`lonych w przepisach odrębnych;  
3) zieleni wysokiej ｦ dopuszcza się nasadzenia 

przy granicach terenów ulic w odlegJo`ciach co 

najmniej 1,5 ｦ 3,0 m od tych granic w zalewno`ci 
od rodzaju i gatunku drzew lub krzewów.  

5. Istniejące budynki mieszkalne wielorodzinne, 

jednorodzinne i techniczne ustala się utrzymać w 

dotychczasowych obrysach i usytuowaniu.  

6. Ustala się warunki regulacyjne dla sytuowania 

obiektów nadziemnych względem linii rozgranicza-

jących ulic i dróg publicznych w zalewno`ci od wy-

soko`ci projektowanego obiektu (budynku, budow-

li), które nalewy stosować nastę”ująco:  
1) utrzymując zasadę zachowania proporcji od-

legJo`ci do wysoko`ci wyrawoną stosunkiem licz-

bowym 1:1, tj. zachowania najmniejszej odlegJo-

`ci od dróg i ulic dróg publicznych oraz granic 

terenów, równej wysoko`ci projektowanego  

i wznoszonego obiektu nadziemnego;  

2) warunki ust. 4 pkt 1 i 5 nalewy stosować 

Jącznie przy ustalaniu usytuowania obiektów nad-

ziemnych, stosując się do odpowiednich przepi-

sów odrębnych.  
7. Ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 

wJasnego terenu lub dziaJki, miejsc postojowych 

dla samochodów ”racowników, dostawców, 
klientów i uwytkowników usJug, na parkingach 

wewnętrznych oraz publicznie dostę”nych,  
w ilo`ciach wg wskauników okre`lonych w od-

powiednich ustaleniach szczegóJowych § 29-37 

uchwaJy.  
8. Ustala się stosować zasady ochrony i ksztaJ-

towania Jadu przestrzennego dla ”oszczególnych 

terenów oznaczonych numerem i symbolem litero-

wym, okre`lone w ustaleniach szczegóJowych  

§ 29-37 uchwaJy.  

 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej  
 

§ 11.1. W obszarze objętym planem nie wy-

stę”ują tereny lub obiekty zabytkowe ”odlegające 

ochronie prawnej ustalonej na podstawie przepi-

sów odrębnych ani zabytki objęte ochroną usta-

loną w planie miejscowym.  

2. Ochronę ws”óJczesnego krajobrazu kultu-

rowego istniejącej zabudowy mieszkaniowej na 

terenach 3ﾀMW i 1ﾀMN, 2ﾀMN, 3ﾀMN, 
4ﾀMN ｭKolorowego Osiedlaｬ wymienioną w § 9 

ust. 6, nalewy stosować wg ustaleL szczegóJo-

wych § 31 ust. 2.  

RozdziaJ 6 

Ogólne wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania przestrzeni publicznej  

 

§ 12.1. Plan okre`la jako przestrzenie publicz-

ne, oznaczone symbolami i wydzielone liniami 

rozgraniczającymi tereny przeznaczenia podsta-

wowego, obejmujące:  
1) pasy dróg publicznych w ciągach ulic oraz 

skrzywowaL tych ulic, oznaczonych symbolami: 

KDZ, KDL, KDD;  

2) tereny zieleni publicznej i zieleni izolacyjnej, 

oznaczone symbolami: ZP, ZI.  

2. Wymagania ksztaJtowania przestrzeni pu-

blicznych okre`la się nastę”ująco:  
1) nalewy zachować odpowiedni, ustalony pla-

nem rodzaj przeznaczenia terenu oraz standardy, 

parametry i wskauniki zagospodarowania okre`lo-

ne planem;  

2) tereny przestrzeni publicznych nie mogą 

być przeznaczane na cele zagospodarowania  

i zabudowy niepublicznej lub ograniczane po-

wierzchniowo i funkcjonalnie oraz nie mogą być 

przeznaczane do ”odziaJów i obrotu gruntami na 

cele niezgodne z ich przeznaczeniem okre`lonym 

w planie lub dla uwytkowania nie publicznego, 

poza obiektami dopuszczonymi w pkt 3;  

3) okre`la się w pasach drogowych ulic, sto-

sownie do warunków sytuacyjnych w zagospoda-

rowaniu terenu przeznaczenia podstawowego,  

z wyjątkiem skrzywowaL komunikacyjnych, za 

zgodą zarządcy terenu - mowliwo`ć sytuowania  

i lokalizowania:  

a) elementów maJej architektury, hydrantów 

ulicznych, znaków informacyjnych i o`wietlenia,  
b) zatok i wiat ”rzystanków autobusowych, 

urządzonych miejsc na kontenery od”adów ko-

munalnych oraz urządzeL oddzielających ruch 

koJowy od pieszego lub rowerowego,  

c) elementów maJej architektury, zegarów, 
znaków i ”lanów informacyjnych, o`wietlenia  

i zieleni urządzonej niskiej i wysokiej,  

d) kiosków, automatów oraz ”unktów han-

dlowych i gastronomicznych w obiektach o po-

wierzchni zabudowy do 5,0 m2 nie wymagają-
cych pozwolenia budowlanego i sytuowanych  

w miejscach nie ”owodujących zagroweL bezpie-

czeLstwa ruchu drogowego;  

4) dopuszcza się doraune ustawianie toalet 

kontenerowych obsJugiwanych w komunalnym 

systemie oczyszczania miasta;  

5) dopuszcza się umieszczanie szyldów i znaków 

firm i ”odmiotów dziaJających w lokalach uwytko-

wych w budynkach mieszkalnych, wyJącznie na 

`cianach kondygnacji parteru na no`nikach nie 

”rzekraczających powierzchni 2,0 m2 o ksztaJcie nie 

zasJaniającym okien mieszkaL;  
6) zakazuje się umieszczania na elewacjach 

budynków, ogrodzeniach i innych no`nikach przy-
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legających od strony terenów przestrzeni publicz-

nej, tablic reklamowych niezwiązanych bezpo-

`rednio z przeznaczeniem obiektu lub jego czę`ci  
i umieszczania komercyjnych reklam podmiotów 

usytuowanych poza obszarem planu;  

7) lokalizacja i umieszczanie reklam w obsza-

rze przestrzeni publicznych jest dopuszczone  

w pasach dróg publicznych po uzyskaniu zezwo-

lenia w trybie okre`lonym przepisem odrębnym.  
3. Dopuszcza się jako miejsca dla organizacji 

publicznych imprez lokalnych (np. festyny i pikni-

ki sąsiedzkie oraz odpusty), tereny w obszarze 

przestrzeni publicznych ustalonych planem ozna-

czone symbolami: ZP i UP, pod warunkiem za-

chowania zgodno`ci rodzaju imprezy z podsta-

wowym przeznaczeniem terenu i sposobem jego 

uwytkowania oraz po uzyskaniu warunków i zgo-

dy zarządcy lub wJa`ciciela terenu.  

 

RozdziaJ 7 

Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu 

  

§ 13. Dla wyodrębnionych w planie miejscowym 

terenów o okre`lonym przeznaczeniu podstawo-

wym lub uzu”eJniającym, obowiązujące parametry  

i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospo-

darowania terenu, zostaJy zawarte w ustaleniach 

szczegóJowych i są okre`lone w § 30-37 dziaJu IV 

niniejszej uchwaJy.  
 

RozdziaJ 8 

Zasady oraz warunki scalania i podziaJu nieru-

chomo`ci  
 

§ 14.1. Wydzielenie obszarów przestrzeni pu-

blicznej z przeznaczeniem na projektowane ciągi 
komunikacyjne, usJugi publiczne, zieleL ”ubliczną 

i izolacyjną oraz dokonanie ”odziaJu terenu nieru-

chomo`ci niezabudowanych na dziaJki budowlane 

nakazuje się dokonać na podstawie ustaleL planu 

miejscowego po przeprowadzeniu ”odziaJu nieru-

chomo`ci, w przypadkach koniecznych po doko-

naniu scalenia gruntów w oparciu o procedury 

okre`lone w przepisach odrębnych.  
2. Nie ustala się obowiązku scalania nierucho-

mo`ci objętych ustaleniami planu miejscowego.  

3. W projektach ”odziaJu nieruchomo`ci naka-

zuje się utrzymać okre`lone w rysunku planu 

miejscowego linie rozgraniczające dla ukJadu ko-

munikacyjnego oraz terenów o ustalonym prze-

znaczeniu a takwe res”ektować zasady ”odziaJu 

tych terenów na dziaJki budowlane, okre`lone 

liniami wewnętrznego ”odziaJu.  
4. Dopuszcza się wtórne ”odziaJy nieruchomo-

`ci, wyJącznie na terenach lub miejscach dopusz-

czonych w ustaleniach szczegóJowych, dokonywa-

ne zgodnie z przepisami odrębnymi, pod warunkiem 

”eJnego respektowania wszystkich ustaleL planu 

miejscowego w zakresie: przeznaczenia terenu, linii 

rozgraniczających, zasad ksztaJtowania zabudowy, 

dostę”u komunikacyjnego, usytuowania wjazdów  

i obowiązujących linii zabudowy itp.  

5. Dopuszcza się, bez naruszania ustaleL planu 

miejscowego, dokonywanie niezbędnych podzia-

Jów geodezyjnych na terenach przeznaczenia 

podstawowego w celu wydzielenia dziaJek z do-

stę”em do drogi publicznej pod obiekty i urządze-

nia techniczne komunalnej infrastruktury tech-

nicznej o powierzchni do 30 m2 w oparciu o pro-

jekty budowlane systemów sieciowych nie naru-

szające ”rze”isów odrębnych oraz po dokonaniu 

uzgodnieL z zarządcami terenów; dopuszczenie 

wydzielenia dotyczy dziaJek pod takie obiekty jak 

np.: stacje transformatorowe, przepompownie 

`cieków komunalnych, separatory wód opado-

wych oraz inne obiekty i urządzenia niezbędne dla 

funkcjonowania systemów sieciowych uzbrojenia, 

których usytuowanie jest niemowliwe na terenach 

przestrzeni publicznych okre`lonych planem miej-

scowym dla ich lokalizacji.  

6. Zakazuje się wydzielanie dziaJek nie mają-
cych dostę”u do drogi publicznej, za wyjątkiem 

”rzy”adków ”owiększenia powierzchni istniejącej 
dziaJki, mającej dostę” do takiej drogi.  

7. Ustala się, zasady ”odziaJu nieruchomo`ci  
i najmniejsze powierzchnie dla wydzielonych dzia-

Jek budowlanych:  

a) w istniejącej zabudowie mieszkaniowej wie-

lorodzinnej MW i jednorodzinnej MN - szeregowej, 

nakazuje się utrzymać istniejące powierzchnie 

dziaJek i szeroko`ci frontów wg ”odziaJów  

w istniejących granicach dziaJek,  
b) w istniejącej zabudowie jednorodzinnej sze-

regowej MN - 240 m² przy najmniejszej szeroko-

`ci frontu dziaJki `rodkowej 7-8 m; zakazuje się 

dokonywania ”odziaJów istniejących dziaJek za-

budowanych MN,  

c) w istniejącej zabudowie wielorodzinnej wolno-

stojącej MW - 900 m² przy najmniejszej szeroko`ci 
frontu dziaJki ok. 30 m; zakazuje się dokonywania 

”odziaJów istniejących dziaJek zabudowanych MW, 

po za przypadkami okre`lonymi w ust. 5,  

d) w nowej zabudowie wielorodzinnej i wielo-

rodzinnej z usJugami MW i MW(U), a takwe  

w nowej zabudowie usJugowej z zabudową 

mieszkaniową wielorodzinną U(MW) ｦ zaleca się 

Jączenie istniejących dziaJek gruntowych oraz 

kompleksowe opracowanie projektu zagospoda-

rowania caJego terenu przeznaczenia podstawo-

wego, jako podstawy do wydzielania nowych 

dziaJek pod budynki mieszkalne i usJugowe; zaka-

zuje się dokonywania wtórnych ”odziaJów istnie-

jących dziaJek gruntowych, po za przypadkami 

okre`lonymi w ust. 5,  

e) w nowej zabudowie usJugowej U - 1200 m² 
przy najmniejszej szeroko`ci frontu dziaJki 30 m; 

nakazuje się kompleksowe zagospodarowanie 
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caJego terenu przeznaczenia podstawowego brut-

to z dopuszczeniem wydzielania oddzielnych dzia-

Jek pod usJugi; dopuszcza się dokonywanie wtór-

nych ”odziaJów istniejących dziaJek gruntowych 

na podstawie projektu zagospodarowania caJego 

terenu oraz w przypadkach okre`lonych w ust. 5,  

f) w istniejącej zabudowie terenów infrastruk-

tury technicznej E nalewy utrzymać powierzchnie 

dziaJek istniejących wg ustaleL rysunku planu 

miejscowego,  

g) planowane tereny zieleni publicznej i izola-

cyjnej ZP, ZI oraz teren usJug publicznych UP ｦ 

nalewy wydzielić w granicach wg rysunku planu 

miejscowego.  

8. Dopuszcza się odstę”stwo od okre`lonych 

w ustaleniach planu miejscowego zasad lub zaka-

zu ”odziaJu w przypadku, gdy wydzielenie nieru-

chomo`ci ma na celu ”o”rawę warunków zago-

spodarowania terenu dziaJek ”rzylegJych, przez 

”rzyJączenie dziaJek nie dających się zagospoda-

rować samodzielnie w s”osób racjonalny zgodnie 

z ustaleniami planu lub przepisami odrębnymi  
w zakresie gospodarki nieruchomo`ciami.  

9. Projekty ”odziaJu nieruchomo`ci winny być 

opracowane na podstawie rysunku planu miej-

scowego lub w oparciu o projekty zagospodaro-

wania terenu.  

 

RozdziaJ 9 

Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i uwytkowania terenówŁ  
 

§ 15.1. Tereny lub obiekty przewidziane do 

nowego przeznaczenia, do czasu realizacji planu 

miejscowego mogą być uwytkowane i zagospoda-

rowane bez zmian w s”osób dotychczasowy, pod 

warunkiem ich udostę”nienia dla wykonania nie-

zbędnych prac geodezyjnych, dojazdów i uzbroje-

nia w zakresie urządzeL sieciowych, wynikają-
cych z ustaleL planu miejscowego.  

2. Zakazuje się zmiany sposobu uwytkowania, 
przebudowy i rozbudowy obiektów na cele nie-

zgodne z planowanym przeznaczeniem terenów.  
3. Na terenach przeznaczonych w planie miej-

scowym do zabudowy dopuszcza się realizację 

obiektów o innym przeznaczeniu niw ustalone  

w planie miejscowym, wyJącznie jako obiektów 

tymczasowych w rozumieniu ”rze”isów prawa 

budowlanego.  

 

RozdziaJ 10 

Stawki procentowe wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ci  
 

§ 16.1. Ustala się stawki procentowe od 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku  

z uchwaleniem planu miejscowego, sJuwące nali-

czeniu i pobraniu jednorazowej o”Jaty od wJa`ci-

ciela nieruchomo`ci na rzecz Gminy Opole, zgod-

nie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

w wysoko`ci 0 %. 

 

DziaJ III 
Ustalenia planu miejscowego dotyczące tere-

nów komunikacji koJowej i infrastruktury technicz-

nej  

 

RozdziaJ 1 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu komunikacji koJowej, pieszej i rowerowej  

 

§ 17. Ustala się tereny przestrzeni publicznej  

w zakresie komunikacji drogowej, wyodrębnione  

w rysunku planu miejscowego `ci`le okre`lonymi 
liniami rozgraniczającymi i opisane symbolami nu-

merowymi i literowymi - jako pasy drogowe odcin-

ków ulic wraz z wy”osaweniem i urządzeniami 
związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 

ruchu ”ojazdów samochodowych oraz ruchu pie-

szego i rowerowego, okre`lonym w przepisach 

odrębnych.  
 

§ 18.1. Okre`la się w zakresie modernizacji, 

rozbudowy i budowy ukJadu komunikacyjnego dla 

obszarów planu miejscowego okre`lonych w ry-

sunku planu miejscowego nastę”ujące funkcje 

ulic oraz zasady dojazdu i dostę”u komunikacyj-

nego do terenów z ”rzylegJych ulic, obejmujące:  
1) ulice ukJadu zewnętrznego klasy zbiorczej KZ:  

a) ul. Wicentego Witosa ｦ jako ulicę istniejącą 

1-KDZ, ”rzeznaczoną dla obsJugi komunikacyjnej 

”oJączeL obszarowych miasta, linii miejskiej ko-

munikacji autobusowej oraz ”rzylegJej istniejącej 
zabudowy wyJącznie przez istniejące wJączenia 

ul. Tarnopolskiej i ul. Krzemienieckiej i planowane 

skrzywowanie z al. Solidarno`ci, z zakazem bez-

”o`rednich zjazdów na tereny mieszkaniowe poza 

dopuszczonymi zgodą zarządcy ulic miejskich;  

b) al. Solidarno`ci - jako ”rojektowaną ulicę  

2-KDZ ”rzeznaczoną dla obsJugi komunikacyjnej 

”oJączeL obszarowych dzielnicy, linii miejskiej 

komunikacji autobusowej oraz ”rzylegJej istnieją-
cej i planowanej zabudowy wyJącznie przez ist-

niejące i planowane wJączenia ul. Bielskiej i pla-

nowane skrzywowanie z al. W. Witosa, z zakazem 

bez”o`rednich zjazdów na tereny mieszkaniowe 

poza dopuszczonymi zgodą zarządcy ulic miej-

skich;  

2) ulice ukJadu obsJugującego klasy lokalnej KL:  

a) ul. nową Bielską ｦ jako ”lanowaną ulicę  

1-KDL i 2-KDL, ”rzeznaczoną do obsJugi komuni-

kacyjnej obszarów i terenów planowanej przyle-

gJej zabudowy oraz dalszego ich otoczenia przez 

planowane skrzywowanie z al. Solidarno`ci, pla-

nowane wJączenia ul. Tarnopolskiej i ulic dojaz-

dowych, z dopuszczeniem bez”o`rednich zjazdów 
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na tereny mieszkaniowe i usJugowe w miejscach 

dopuszczonych zgodą zarządcy ulic miejskich;  

b) ul. nową Tarno”olską ｦ jako ”lanowaną uli-

cę 3-KDL i 4-KDL, ”rzeznaczoną do obsJugi ko-

munikacyjnej obszarów i terenów planowanej 

”rzylegJej zabudowy oraz ich otoczenia przez 

planowane skrzywowanie z ul. Bielską i ”oJączenie 

z istniejącą ul. Tarno”olską oraz istniejącą  

ul. Lwowską i ”lanowaną - ulicami dojazdowymi, 

z dopuszczeniem bez”o`rednich zjazdów na tere-

ny usJugowe w miejscach oznaczonych na rysun-

ku planu miejscowego lub dopuszczonych zgodą 

zarządcy ulic miejskich;  

3) ulice ukJadu obsJugującego klasy dojazdo-

wej KDD:  

a) ul. Lwowska i ul. Krzemieniecka - jako ist-

niejące ulice ńﾀKDD i 3ﾀKDD;  

b) ulice planowane: ul. Lwowska-”rzedJuwenie 

2ﾀKDD, ul. Krzemieniecka - ”rzedJuwenie 4ﾀKDD 

i 5ﾀKDD; ul. Stryjska ｦ ”rzedJuwenie 6ﾀKDD; 

ulica planowana 7ﾀKDD 

ｦ przeznaczone dla obsJugi komunikacyjnej te-

renów istniejącej i planowanej ”rzylegJej zabudo-

wy mieszkaniowej i usJugowej z dopuszczeniem 

bez”o`rednich zjazdów na tereny zabudowy oraz 

parkowania ”ojazdów w miejscach istniejących 

oraz oznaczonych na rysunku planu miejscowego 

lub dopuszczonych przez zarządcę ulic miejskich;  

4) ulice wewnętrzne KDW:  

a) ulica planowana ńﾀKDW ｦ z wlotami do  

ul. Lwowskiej i ul. nowej Bielskiej 2ﾀKDL;  

b) ulica planowana 2ﾀKDW ｦ z wlotem do  

ul. nowej Krzemienieckiej na odcinku 4ﾀKDD 

ｦ przeznaczone dla obsJugi komunikacyjnej 

wewnątrz terenów planowanej ”rzylegJej zabu-

dowy mieszkaniowej i usJugowej z bez”o`rednimi 
zjazdami na tereny i dziaJki budowlane zabudowy 

oraz dla parkowania ”ojazdów.  
2. Sytuowanie i prowadzenie oraz wymiana sieci 

komunalnych urządzeL infrastruktury technicznej  

w pasach drogi, ulic i ciągów komunikacyjnych 

wymienionych w ust. 1, mowe się odbywać na za-

sadach okre`lonych w ustaleniach planu miejsco-

wego, przepisach odrębnych oraz na warunkach 

ustalonych przez zarządcę drogi lub ulicy.  

3. Dla terenów przestrzeni publicznej w zakre-

sie komunikacji koJowej, wyszczególnionych  

w ust. 1 niniejszego paragrafu okre`la się w spo-

sób nastę”ujący funkcje uwytkowe i zasady zago-

spodarowania terenu:  

1) ruch koJowy i ”ostój ”ojazdów samocho-

dowych, zgodnie z klasyfikacją funkcjonalną  

i parametrami technicznymi, w obrębie jezdni, 

wjazdów na posesje oraz zatok postojowych;  

2) ruch pieszy w obrębie chodników ulicznych, 

ciągami pieszo-jezdnymi i ciągami pieszymi;  

3) ruch rowerowy w obrębie jezdni, po `ciew-
kach rowerowych lub chodnikach bez wydzielo-

nych `ciewek rowerowych;  

4) zieleL izolacyjna;  

5) infrastruktura techniczna: podziemna i nad-

ziemna; dopuszczona do realizacji na warunkach 

okre`lonych w przepisach odrębnych oraz za 

zgodą zarządcy drogi;  

6) obiekty inwynierskie oraz urządzenia tech-

niczne związane z obsJugą ruchu drogowego, 

lokalizowane w s”osób nie ograniczający bezpie-

czeLstwa ruchu, w uzgodnieniu z zarządcą drogi  

i zgodnie z przepisami odrębnymi.  
4. Plan miejscowy nie ustala rozwiązaL tech-

nicznych elementów ukJadu komunikacyjnego, dróg 

ulic, skrzywowaL, węzJów oraz obiektów i urządzeL 

towarzyszących ｦ rozwiązania takie powinny być 

oparte o zasady ustalone w planie miejscowym  

i zaprojektowane wg wymogów warunków tech-

nicznych, jako ”rzedsięwzięcia inwestycyjne odpo-

wiadające przepisom odrębnym.  
 

§ 19. Dla ukJadu komunikacji koJowej zawar-

tego w granicach planu miejscowego, ustala się 

klasyfikację funkcjonalną, podstawowe parametry 

techniczne oraz zasady modernizacji i rozbudowy 

tego ukJadu, w s”osób nastę”ujący:  
1. Ulica klasy zbiorczej 1-KDZ - ul. Wicentego 

Witosa ｦ ulica istniejąca, dla której ustala się 

nastę”ujące warunki:  

1) trasę i ”rzekrój ulicy utrzymuje się bez 

zmian w istniejącym pasie drogowym;  

2) szeroko`ć pasa drogowego w liniach roz-

graniczających: 40,0 m, na skrzywowaniach po-

szerzenia do 50,0 m;  

3) ”rzekrój poprzeczny ulicy ｦ istniejący, t.j.:  

2 jezdnie w ukJadzie 2 x 2 o szeroko`ci 7,0 m; 

pas rozdzielczy ok. 4,0 m; chodniki i `ciewki ro-

werowe obustronne o szeroko`ci co najmniej 2 x 

2,0 m; pasy zieleni przy jezdniach ｦ 3,0 m; dwa 

usytuowane obustronnie przystanki miejskiej ko-

munikacji autobusowej, o`wietlenie uliczne i ka-

nalizacja opadowa;  

4) skrzywowania:  
a) z ul. Tarno”olską ｦ utrzymanie wJączenia do 

istniejącego skrzywowania rozszerzonego - poza 

granicą planu miejscowego,  

b) z al. Solidarno`ci ｦ planowane, typu rondo 

`rednie, z wydzielonymi pasami ”rawoskrętów;  
5) wjazdy i zjazdy:  

- istniejący ”rawoskrętny wjazd-wyjazd  

ul. Krzemienieckiej,  

- istniejący wjazd-wyjazd z terenu WCM na 

planowane rondo,  

6) ”rzeciwhaJasowe wy”osawenie ulicy:  

a) nalewy wykonać od strony terenu zabudowy 

mieszkaniowej na terenach 3-MW i 4-MW nasa-

dzenia zieleni wysokiej lub wywo”Joty o wysoko-

`ci do 3,0 m, a w przypadkach uzasadnionych 

badaniami akustycznymi na terenach zabudowy 

mieszkaniowej w pasie do 100,0 m od jezdni 

ulicy KDZ, zaleca się rozwawyć montaw ekranów 
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duwiękochJonnych w miejscach stwierdzonego 

pomiarami przekroczenia poziomu haJasu okre`lo-

nego w przepisach odrębnych;  
7) ustala się utrzymać wJączenia istniejących 

ulic i dróg wewnętrznych na istniejących i plano-

wanym skrzywowaniach; dopuszcza się utrzyma-

nie istniejących wjazdów, nie dopuszcza się reali-

zacji nowych wjazdów-zjazdów do terenów i dzia-

Jek bez”o`rednio ”rzylegJych do drogi.  

2. Ulica klasy zbiorczej 2-KDZ - al. Solidarno-

`ci ｦ ulica planowana, dla której ustala się nastę-
”ujące warunki:  

1) trasę i ”rzekrój ulicy ustala się wg wyzna-

czonego na gruncie projektowanego pasa drogo-

wego;  

2) szeroko`ć pasa drogowego w liniach roz-

graniczających: zmienna 35,0 - 40,0 m, na skrzy-

wowaniach poszerzenia do 50,0 m;  

3) ”rzekrój poprzeczny ulicy ｦ wg docelowego 

stanu projektowanego o podstawowej szeroko`ci 
27,5 m, t.j.: 2 jezdnie w ukJadzie 2 x 2 o szero-

ko`ci 7,0 m; pas rozdzielczy 2,5 m; obustronne 

chodniki i `ciewki rowerowe o szeroko`ci co naj-

mniej 2 x 2,0 m; pasy zieleni przy jezdniach ｦ  

3,0 m; dwa usytuowane w rejonie skrzywowania 

z ul. Bielską obustronne, na”rzemianlegJe przy-

stanki miejskiej komunikacji autobusowej, o`wie-

tlenie uliczne i kanalizacja opadowa, zewnętrzne 

obustronne pasy zieleni;  

4) skrzywowania:  
a) z ul. Bielską ｦ planowane, rozszerzone -  

w granicach planu miejscowego,  

b) z ul. W. Witosa ｦ planowane, typu rondo 

`rednie, z wydzielonymi pasami ”rawoskrętów;  
5) wjazdy i zjazdy:  

a) zakaz bez”o`rednich zjazdów na tereny  

i dziaJki ”rzylegające do pasa ulicy,  

b) ciąg ul. Lwowskiej w kierunku ”óJnocnym  

i ”oJudniowym ｦ zamknięcie ”oJączenia obu odcin-

ków ulicy oraz zakaz wJączeL z al. Solidarno`ci;  
6) ”rzeciwhaJasowe wy”osawenie ulicy:  

a) nalewy wykonać od strony terenu zabudowy 

mieszkaniowej na terenach 2-MW i 4-MW, nasa-

dzenia zieleni wysokiej lub wywo”Joty o wysoko-

`ci do 3,0 m; alternatywnie obwaJowania ziemne 

z zielenią,  
b) w przypadkach uzasadnionych badaniami 

akustycznymi na terenach zabudowy mieszka-

niowej w pasie do 100,0 m od jezdni ulicy KDZ, 

nakazuje się montaw ekranów duwiękochJonnych 

w miejscach stwierdzonego pomiarami przekro-

czenia poziomu haJasu okre`lonego w przepisach 

odrębnych;  
7) ustala się wyeliminować wJączenia istnieją-

cych ulic i dróg wewnętrznych poza okre`lonymi 
w pkt 4; nie dopuszcza się utrzymania istnieją-
cych wjazdów ani realizacji nowych wjazdów-

zjazdów do terenów i dziaJek bez”o`rednio przy-

legJych do drogi.  

3. Ulica klasy lokalnej oznaczona KDL jako 

przeznaczenie podstawowe dla planowanej ulicy 

na odcinkach 1-KDL i 2-KDL - jako ul. nowaｦ
Bielska w ”rzedJuweniu ul. Bielskiej, dla której 
ustala się nastę”ujące warunki:  

1) trasę i ”rzekrój ulicy ustala się wg wyzna-

czonego na rysunku planu miejscowego projek-

towanego pasa drogowego;  

2) szeroko`ć pasa drogowego w liniach roz-

graniczających: 15,0 m, na skrzywowaniach po-

szerzenia do 25,0 m;  

3) ”rzekrój poprzeczny ulicy ｦ planowany:  

1 jezdnia w ukJadzie 1 x 2, o szeroko`ci 7,0 m; 

chodniki obustronne o szeroko`ci co najmniej 2 x 

2,0 m, po zachodniej stronie ulicy dwukierunko-

wa `ciewka rowerowa o szeroko`ci 2,0 m; obu-

stronne pasy zieleni przy jezdni ｦ min. 1,0 m; 

o`wietlenie uliczne i kanalizacja opadowa;  

4) skrzywowania i obiekty:  

a) na odcinku 1-KDL:  

- w czę`ci ”óJnocnej - wJączenie do pasa dro-

gowego ul. Lwowskiej,  

- w czę`ci `rodkowej - dwa wloty jako skrzy-

wowania zwykJe - planowanych ulic: od wschodu 

”rzedJuwenie ul. Stryjskiej 6-KDD; od zachodu 

planowanej ulicy klasy dojazdowej,  

-w czę`ci `rodkowej - przepust dla rowu me-

lioracyjnego;  

b) na odcinku 2-KDL:  

- w czę`ci ”óJnocnej - skrzywowanie zwykJe  

z ”lanowaną ul. nową Tarno”olską na odcinkach 

3-KDL i 4-KDL,  

- w czę`ci ”oJudniowej ｦ wlot do skrzywowa-

nia rozszerzonego z ulicą 2-KDZ skrzywowanie 

zwykJe z ”lanowaną ul. nową Krzemieniecką na 

odcinkach 4-KDD i 5-KDD,  

- w czę`ci `rodkowej - od wschodu wlot jako 

skrzywowanie zwykJe ｦ planowanej ulicy we-

wnętrznej 1-KDW;  

5) zjazdy: zakazuje się nowych wjazdów-

zjazdów do terenów i dziaJek bez”o`rednio przy-

legJych do ulicy; wjazdy awaryjne lub techniczne 

mogą być dopuszczone tylko na podstawie indy-

widualnej zgody zarządcy drogi;  

6) ”rzeciwhaJasowe wy”osawenie ulicy:  

a) przylegJy pas drzew i krzewów na terenie 

zieleni publicznej 3-ZP,  

b) nalewy wykonać od strony terenu zabudowy 

mieszkaniowej na terenach 1-MW(U) nasadzenia 

zieleni wysokiej lub wywo”Joty o wysoko`ci do 

3,0 m.  

4. Ulica klasy lokalnej oznaczona KDL jako 

przeznaczenie podstawowe dla planowanej ulicy 

na odcinkach 3-KDL i 4-KDL - jako ul. nowaｦ
Tarnopolska w ”rzedJuweniu ul. Tarnopolskiej, dla 

której ustala się nastę”ujące warunki:  

1) trasę i ”rzekrój ulicy ustala się wg wyzna-

czonego na rysunku planu miejscowego planowa-

nego pasa drogowego;  
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2) szeroko`ć pasa drogowego w liniach roz-

graniczających: 15,0 m, na skrzywowaniach po-

szerzenia do 25,0 m;  

3) ”rzekrój poprzeczny ulicy ｦ planowany:  

1 jezdnia w ukJadzie 1 x 2, o szeroko`ci 7,0 m; 

chodniki obustronne z ruchem rowerowym o sze-

roko`ci co najmniej 2 x 2,5 m; przy krawęwniko-

we zatoki postojowe dla samochodów; o`wietle-

nie uliczne i kanalizacja opadowa;  

4) skrzywowania i obiekty:  

a) na odcinku 4-KDL:  

- w czę`ci wschodniej - wlot od ”oJudnia  

ul. Lwowskiej jako skrzywowania zwykJe,  
- w czę`ci zachodniej - wlot do planowanego 

skrzywowania zwykJego z ”lanowaną ul. nową 

Bielską na odcinku 2-KDL,  

b) na odcinku 3-KDL:  

- w czę`ci zachodniej - skrzywowanie zwykJe  

z ”lanowaną ulicą klasy dojazdowej 7-KDD,  

- w czę`ci wschodniej - wlot do planowanego 

skrzywowania zwykJego z ”lanowaną ul. nową 

Bielską na odcinku 2-KDL;  

5) zjazdy: wskazane na rysunku planu miej-

scowego, zakazuje się nowych wjazdów-zjazdów 

do terenów i dziaJek bez”o`rednio ”rzylegJych do 

ulicy; wjazdy awaryjne lub techniczne mogą być 

dopuszczone tylko na podstawie indywidualnej 

zgody zarządcy drogi;  

6) ”rzeciwhaJasowe wy”osawenie ulicy: 

pasy drzew i krzewów na ”rzylegających do 

ulicy terenach usJug.  
5. Ulice klasy dojazdowej ukJadu obsJugujące-

go, oznaczone symbolami: KDD, jako przeznacze-

nie podstawowe dla istniejących i planowanych 

ulic z rozrównieniem szeroko`ci pasa ulicy w li-

niach rozgraniczających oraz ”arametrów przekro-

ju poprzecznego:  

a) ulica oznaczona symbolami 1-KDD i 2-KDD, 

istniejąca: 
- ul. Lwowska - szeroko`ć pasa ulicy: 12,0  

i 16,0 m,  

b) ulica oznaczona symbolami 3-KDD, istniejąca: 
- ul. Krzemieniecka - szeroko`ć pasa ulicy: 

13,0 m,  

c) ulica oznaczona symbolami 4-KDD i 5-KDD, 

planowana: 

- ul. nowa Krzemieniecka - szeroko`ć pasa uli-

cy: 15,0 m,  

d) ulica oznaczona symbolem 6-KDD, plano-

wana: 

- ul. nowa Stryjska - szeroko`ć pasa ulicy: 

10,0 m,  

e) ulica oznaczona symbolami 7-KDD, plano-

wana: 

- szeroko`ć pasa ulicy: 14,0 m,  

obsJugujących tereny istniejącej i planowanej 

zabudowy mieszkaniowej i usJugowej, dla których 

ustala się nastę”ujące warunki:  

1) trasę ulic, wymienionych w ust. 3 pod lite-

rami: a ｦ e, utrzymuje się bez zmian w pasach 

ulic istniejących, a ulice planowane nalewy wy-

znaczyć wg ustaleL rysunku planu miejscowego;  

2) ”rzekrój poprzeczny ulic:  

a) ｦ planowanych: 1 jezdnia w ukJadzie 1 x 2, 

o szeroko`ci 5,5 - 6,0 m; chodniki obustronne  

o szeroko`ci co najmniej 2 x 2,0 m; ”rzykrawęw-
nikowe zatoki postojowe dla samochodów wg 

potrzeb; o`wietlenie uliczne i kanalizacja opado-

wa; nie planuje się wydzielonych `ciewek rowe-

rowych; nasadzenia wysokiej zieleni towarzyszą-
cej w miejscach okre`lonych w projektach zago-

spodarowania,  

b) ｦ istniejących: utrzymać wg stanu istnieją-
cego z dotychczasowymi elementami wy”osawe-

nia ulicy;  

3) skrzywowania i obiekty:  

a) wloty ulic klasy dojazdowej do ulic klasy lo-

kalnej i dojazdowej oraz ulic wewnętrznych pla-

nowane są jako skrzywowania zwykJe w miej-

scach wskazanych na rysunku planu,  

b) wlot ul. Krzemienieckiej 3-KDD do ul. W. Wi-

tosa ｦ istniejący utrzymać wyJącznie jako prawo-

skrętny,  
c) odcinek ul. Lwowskiej - ”rzedJuwenie 2-KDD 

ｦ planowany, jako ｭ`le”yｬ, bez wlotu do al. Soli-

darno`ci;  
d) ustala się wlot jezdni istniejącego ciągu pie-

szo-jezdnego (KY) na terenie 4-MW jako zjazd  

z odcinka planowanej 2-KDD;  

e) zjazdy na tereny mieszkaniowe i usJug nale-

wy realizować w miejscach wskazanych na rysun-

ku planu miejscowego; dopuszcza się zjazdy  

w innych miejscach tylko za zgodą zarządcy ulic.  

6. Ulice wewnętrzne, oznaczone symbolami: 

1-KDW i 2-KDW, jako przeznaczenie podstawowe 

dla planowanych ulic z rozrównieniem szeroko`ci 
pasa ulicy w liniach rozgraniczających oraz para-

metrów przekroju poprzecznego:  

1) trasę ulic planowanych nalewy wyznaczyć 

wg ustaleL rysunku planu miejscowego;  

2) ”rzekrój poprzeczny ulic planowanych:  

ｦ 1 jezdnia w ukJadzie 1 x 2, o szeroko`ci 5,5 

- 6,0 m; chodniki obustronne, jednostronne lub 

jezdnie bez wydzielonych chodników, przykra-

węwnikowe zatoki postojowe dla samochodów 

wg potrzeb lub w miejscach wskazanych na ry-

sunku planu; o`wietlenie uliczne i kanalizacja 

opadowa; zaleca się nasadzenia wysokiej zieleni 

towarzyszącej w miejscach okre`lonych w projek-

tach zagospodarowania;  

3) ulice KDW dopuszcza się zastą”ić w projek-

tach zagospodarowania drogami wewnętrznymi  
z utrzymaniem miejsc zjazdów z ulic KDL i KDD;  

4) skrzywowania i obiekty:  

a) wloty ulic wewnętrznych do ulic klasy lo-

kalnej i dojazdowej planowane są jako skrzywo-
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wania zwykJe w miejscach wskazanych na rysun-

ku planu,  

b) zjazdy na tereny mieszkalnictwa i usJug na-

lewy realizować w miejscach wskazanych na ry-

sunku planu miejscowego; dopuszcza się zjazdy 

w innych miejscach tylko za zgodą zarządcy ulic.  

7. Ustala się zasadę obsJugi komunikacyjnej 

terenów planu miejscowego z ”rzylegJych sąsied-

nich ulic wymienionych w § 19 ｦ istniejącymi lub 

planowanymi zjazdami usytuowanymi od strony 

lub w miejscach okre`lonych na rysunku planu 

miejscowego.  

8. Usytuowanie i prowadzenie ”rzyJączy sie-

ciowych komunalnych urządzeL infrastruktury 

technicznej obsJugujących tereny przeznaczenia 

podstawowego, zaleca się lokalizować w miej-

scach zjazdów-wjazdów w pasach ulic i ciągów 

komunikacyjnych wymienionych w § 19, na za-

sadach okre`lonych w planie miejscowym, prze-

pisach odrębnych oraz na warunkach ustalonych 

przez zarządcę ulicy.  

9. Ustala się okre`lone na rysunku planu miej-

scowego zasady rozmieszczenia elementów we-

wnętrznego ukJadu komunikacyjnego, takie jak: 

miejsca zjazdów z ulic obsJugujących, dojazdy, 

place i ulice wewnętrzne; nie ustala się rozwiązaL 

technicznych oraz obiektów i urządzeL towarzy-

szących komunikacji wewnętrznej ｦ rozwiązania 

takie powinny być oparte o zasady ustalone  

w planie miejscowym i zaprojektowane wg po-

trzeb funkcjonalnych inwestycji i wymogów wa-

runków technicznych.  

 

RozdziaJ 2 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów infrastruktury technicznej oraz zaopatrzenia 

zabudowy w media  

 

§ 20.1. Jako elementy infrastruktury tech-

nicznej w obszarze planu miejscowego, ustala się 

istniejące i planowane: obiekty, urządzenia tech-

niczne, sieci podziemne wraz z urządzeniami to-

warzyszącymi, sJuwące zaopatrzeniu terenów 

zabudowy i zagospodarowania w: energię elek-

tryczną, wodę ”rzeznaczoną do s”owycia i dla 

celów ”rzeciw”owarowych, cie”Jo dla ogrzewania 

budynków, gaz przewodowy, teleinformację oraz 

odprowadzeniu `cieków komunalnych pochodzą-
cych ze `cieków bytowych, ”rzemysJowych  

i wód opadowych lub roztopowych.  

2. Istniejące obiekty, urządzenia techniczne  

i sieci wraz z urządzeniami towarzyszącymi  
z zakresu infrastruktury technicznej mogą podle-

gać rozbiórce oraz odbudowie, przebudowie  

i rozbudowie pod warunkiem utrzymania bez 

zmian ich przeznaczenia podstawowego.  

3. Dopuszcza się zmianę standardów tech-

nicznych bądu technologii obiektów, urządzeL 

technicznych i sieci wraz z urządzeniami towa-

rzyszącymi z zakresu infrastruktury technicznej 

pod warunkiem, we nie będą ”owodowaJy, okre-

`lonych w przepisach odrębnych znaczących od-

dziaJywaL na `rodowisko i zdrowie ludzi.  

4. Ustala się zasadę sytuowania nowych od-

cinków sieci i ”rzyJączy uzbrojenia technicznego 

jako urządzeL podziemnych w obrębie terenów 

przeznaczenia podstawowego w nawiązaniu do 

sieci zewnętrznych w ”rzylegających pasach ulic 

lub terenów sąsiednich zgodnie z wymogami 

”rze”isów odrębnych, po uzyskaniu zgody i na 

warunkach technicznych okre`lonych przez za-

rządcę ulic lub wJa`ciciela terenu.  

5.  Do istniejących lub projektowanych komu-

nalnych sieci uzbrojenia technicznego, obiektów  

i urządzeL technicznych, nakazuje się za”ewnić 

mowliwo`ć swobodnego dostę”u ich zarządców, 
w celu nadzoru technicznego, remontu czy prze-

budowy na warunkach uzgodnionych z wJa`cicie-

lami terenów.  
 

§ 21.1. Ustala się zasadę zaopatrzenia zabu-

dowy w wodę ”rzeznaczoną do s”owycia oraz 

celów uwytkowych z istniejących i planowanych 

sieci wodociągu komunalnego miasta.  

2. Okre`la się trasy gJównych wodociągowych 

sieci magistralnych w pasach ulic lub wzdJuw ulic 

na terenach ”rzylegających:  
1) sieci istniejące, w: ul. W. Witosa, ul. Lwow-

skiej, ul. Krzemienieckiej i ”oJowonej przy ”óJnocnej 
granicy planu miejscowego - ul. Tarnopolskiej;  

2) sieci projektowane, w al. Solidarno`ci ｦ  

w budowie;  

3) sieci planowane, w ulicach planowanych: 

2-KDL; 3-KDL, 4-KDL; 4-KDD, 5-KDD, 7-KDD.  

3.  W obrębie terenów przeznaczenia podsta-

wowego nakazuje się s”eJnić warunki ”eJnej do-

stę”no`ci do sieci wodociągowych dla celów 

”rzeciw”owarowych okre`lone w przepisach od-

rębnych w sprawie ”rzeciw”owarowego zaopa-

trzenia w wodę oraz dróg ”owarowych.  
4. Zakazuje się, lokalizacji obiektów wo-

dochJonnych, których zapotrzebowanie na wodę 

z lokalnej sieci wodociągu komunalnego mowe 

”rzekroczyć zapotrzebowanie 20 m3/h.  

 

§ 22.1. Ustala się zasadę odprowadzania  

i unieszkodliwiania caJo`ci `cieków bytowych i ko-

munalnych z istniejącej i planowanej zabudowy 

mieszkaniowej i usJugowej do istniejącej komunalnej 

sieci kanalizacji sanitarnej w ciągach ”rzylegających 

ulic i kolektorem w ul. W. Witosa do systemu ob-

szarowej przepompowni `cieków a nastę”nie tJo-

czonych do miejskiej oczyszczalni `cieków.  
2. _cieki ”rzemysJowe z zabudowy usJugowej 

nakazuje się oczyszczać na miejscu do parame-

trów zwykJych `cieków komunalnych przed 

wprowadzeniem ich do sieci kanalizacji sanitarnej.  
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3. Nakazuje się res”ektować zasady ochrony 

czysto`ci wód podziemnych okre`lone w § 8 i § 9 

rozdziaJu 2 i 3 dziaJu II niniejszej uchwaJy.  

 

§ 23.1. Ustala się zasadę odprowadzania wód 

opadowych i roztopowych z zainwestowanych 

terenów istniejącej i planowanej zabudowy 

mieszkaniowej i usJugowej do istniejącej i plano-

wanej komunalnej sieci kanalizacji deszczowej 

sprowadzonej kolektorami w pasach ”rzylegJych 

ulic do kolektorów w ciągach ul. W. Witosa  

i al. Solidarno`ci ｦ w budowie.  

2. Dopuszcza się, w przypadku braku komu-

nalnej sieci kanalizacji deszczowej z terenów za-

budowy produkcyjnej i usJugowej odprowadzenie 

niezanieczyszczonych wód opadowych i rozto-

powych do gruntu; `cieki z powierzchni zanie-

czyszczonych nalewy oczyszczać na miejscu przed 

ich odprowadzeniem do kanalizacji.  

3. Nakazuje się res”ektować zasady ochrony 

czysto`ci wód podziemnych okre`lone w § 8 i § 9 

rozdziaJu 2 i 3 dziaJu II niniejszej uchwaJy.  

 

§ 24.1. Ustala się nastę”ujące zasady gospo-

darowania odpadami komunalnymi i ich usuwa-

nia:  

1) odpady komunalne nakazuje się gromadzić 

czasowo w odrębnych pojemnikach kontenerach, 

usytuowanych na terenach istniejącej i projekto-

wanej zabudowy, s”eJniając je`li są okre`lone, 
warunki segregacji tych od”adów na miejscu ich 

powstawania;  

2) nakazuje się usuwanie od”adów, okre`lo-

nych w pkt 1 niniejszego ustę”u, przez specjali-

styczne sJuwby komunalne w zorganizowanym 

systemie oczyszczania miasta;  

3) ustala się, we odpady komunalne będą wy-

wowone na komunalne skJadowisko od”adów oraz 

do ”unktów zbioru lub utylizacji od”adów.  
2. Gos”odarkę odpadami innymi niw komunal-

ne, tj. ”rzemysJowymi, niebezpiecznymi i innymi 

niw niebezpieczne, nakazuje się ”rowadzić zgodnie 

z wymogami ”rze”isów odrębnych.  
3. Zakazuje się na wszystkich obszarach planu 

miejscowego skJadowania od”adów bytowych, 

zJomu, surowców wtórnych lub od”adów orga-

nicznych oraz czasowego gromadzenia od”adów 

poza kontenerami ustawionymi w zorganizowa-

nych miejscach.  

 

§ 25.1. Ustala się utrzymanie i rozbudowę 

zorganizowanego systemu dostawy cie”Ja z ko-

munalnej sieci cieplnej do istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej i usJugowej.  
2.  Dopuszcza się uzyskiwanie cie”Ja dla ce-

lów bytowych i grzewczych w oparciu o paliwa 

proekologiczne ”Jynne i gazowe spalane w indy-

widualnych urządzeniach w s”osób nie powodu-

jący ”rzekroczeL norm emisji zanieczyszczeL do-

puszczonych przepisami odrębnymi lub cie”Jo 

uzyskiwane w oparciu o wykorzystanie energii 

elektrycznej i odnawialnej.  

3. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych 

wysokosprawnych, atestowanych kotJowni na 

paliwo staJe, których technologia zapewnia za-

chowanie dopuszczalnych standardów emisyj-

nych, okre`lonych w przepisach odrębnych.  
 

§ 26.1. Ustala się mowliwo`ć zaopatrzenia  

w gaz przewodowy istniejącej i planowanej zabu-

dowy mieszkaniowej i usJugowej z sieci gazowej 

dystrybucyjnej niskiego ci`nienia.  
2. Zaopatrzenie w gaz przewodowy istniejącej 

i planowanej zabudowy powinno być poprzedzo-

ne analizą, z której będzie wynikać zasadno`ć 

realizacji inwestycji i uzyskanie o”Jacalnych 

wskauników ekonomicznych.  

3. Realizacja sieci gazowej, po stwierdzeniu 

o”Jacalno`ci inwestowania wymaga uzyskania od 

dostawcy gazu warunków technicznych ”rzyJą-
czenia zgodnie z przepisem odrębnym.  

 

§ 27.1. Ustala się zasadę zaopatrzenia  

w energię elektryczną istniejącej i planowanej 

zabudowy z istniejących lub planowanych obiek-

tów, urządzeL i podziemnych sieci elektroenerge-

tycznych rozbudowanych przez wJa`ciciela sieci  

o nowe jej odcinki i nowe stacje transformatoro-

we 15/0,4-0,6 kV jako kontenerowe lub wbudo-

wane w budynki, lokalizowane na terenach MW, 

MW(U), U(MW) oraz U i UP odpowiednio do za-

potrzebowania nowych odbiorów.  
2. Zachowuje się bez zmian przeznaczenie ist-

niejących obiektów 3 stacji transformatorowych, 

oraz dopuszcza się mowliwo`ć ich przebudowy 

wraz z urządzeniami i liniami kablowymi doziem-

nymi SN o na”ięciu 15 kV, które sJuwą zaopatrze-

niu w energię elektryczną obszaru granicach pla-

nu miejscowego.  

3. Przeznacza się do sukcesywnej przebudowy 

i likwidacji istniejącą przy ul. Lwowskiej w ”óJ-
nocnej czę`ci planu miejscowego linię `redniego 

na”ięcia 15 kV i zastą”ienie jej linią kablową do-

ziemną, wJączoną w lokalny system zasilania 

elektroenergetycznego.  

4. Ustala się mowliwo`ć wydzielenia dziaJek 

przeznaczonych pod lokalizację nowych, niezbęd-

nych dla zasilania obszaru, kontenerowych stacji 

transformatorowych o orientacyjnych wymiarach 

6,0 x 8,0 m, z mowliwym dojazdem od drogi pu-

blicznej lub wewnętrznej, lokalizowanych przez 

zarządcę sieci elektroenergetycznej na terenach 

przeznaczenia podstawowego mieszkaniowych 

lub usJugowych, za zgodą wJa`ciciela nierucho-

mo`ci na zasadach ustalonych w § 14 ust. 5.  

5. Ustala się zasadę sukcesywnego kablowania 

wszystkich istniejących tras i odcinków, napo-

wietrznych linii elektroenergetycznych NN przebie-
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gających przez tereny istniejącego i projektowa-

nego zainwestowania; odcinki nowych sieci NN 

nalewy realizować jako kablowe, doziemne.  

6. W przypadku zaistnienia kolizji projektowa-

nych obiektów z istniejącymi urządzeniami elek-

troenergetycznymi, przebudowa urządzeL odby-

wać się będzie kosztem i staraniem inwestora,  

w oparciu o warunki przebudowy oraz umowę lub 

porozumienie na ”rzebudowę, którą zawrze inwe-

stor z zarządzającym urządzeniami elektroenerge-

tycznymi.  

7. Celem ochrony ludzi przed promieniowa-

niem elektromagnetycznym niejonizującym naka-

zuje się res”ektować warunki okre`lone w § 9 

ust. 5 niniejszej uchwaJy.  
 

§ 28.1. Ustala się zasadę wy”osawenia caJej 
projektowanej zabudowy w sieci i ”rzyJącza tele-

informatyczne przy udziale istniejących sieci 

funkcjonujących o”eratorów; prowadzone i roz-

budowane przez wJa`ciciela tych sieci o nowe, 

podziemne jej odcinki.  

2. Zakazuje się lokalizacji wolnostojących sta-

cji telefonii bezprzewodowych na terenach planu 

miejscowego ze względu na oddziaJywania mogą-
ce s”owodować naruszenie warunków `rodowi-

ska w obszarach terenów mieszkaniowych; naka-

zuje się res”ektować warunki okre`lone w § 9 

ust. 5 pkt 1 i 2 uchwaJy.  
 

DziaJ IV 

Ustalenia szczegóJowe  

 

RozdziaJ 1 

Zasady i zakres stosowania ustaleL szczegóJo-

wych  

 

§ 29.1. Obszar planu miejscowego stanowi 

czę`ć dzielnicy mieszkaniowej Malinka-”óJnoc  

i jest okre`lony jako wyodrębniona jednostka 

funkcjonalno ｦ przestrzenna mieszkalnictwa  

i usJug o jednorodnych cechach urbanistycznych, 

wysokim stopniu zainwestowania i uzbrojenia 

terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz 

planowanych terenach zabudowy mieszkaniowej  

i usJug, o zbliwonych rodzajach, cechach i para-

metrach zabudowy, objętych:  
1) ustaleniami szczegóJowymi dla wyodrębnio-

nych terenów przeznaczenia podstawowego uję-
tymi w paragrafach od § 30 do § 38 uchwaJy.  

2) ustaleniami szczegóJowymi dla terenów 

komunikacji drogowej wraz z od”owiadającymi im 

liniami zabudowy okre`lonymi w paragrafach od 

§ 10 ust. uchwaJy.  
2. Wyodrębnionym terenom ”oJowonym w ob-

szarze planu przypisane są kolejne dla rodzaju 

przeznaczenia symbole liczbowe oraz oznaczone 

symbolem literowym rodzaje przeznaczenia pod-

stawowego lub uzu”eJniającego, dla których 

okre`la się ustalenia szczegóJowe zawarte w roz-

dziale 2.  

3. Ustalenia szczegóJowe nalewy stosować Jącz-

nie z ustaleniami ogólnymi planu miejscowego.  

 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie oraz parametry zabudowy i za-

gospodarowania terenów  

 

§ 30.1. Dla terenów planowanej zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na 

rysunku planu miejscowego symbolem: 1-MW,  

2-MW ustala się przeznaczenie oraz warunki za-

budowy i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - MW 

2) rodzaje zabudowy dopuszczonej planem:  

a) planowane budynki mieszkalne wielorodzin-

ne wolnostojące lub w zabudowie zwartej, sek-

cyjnej wraz z garawami wbudowanymi,  

b) dopuszczone nieuciąwliwe usJugi, które zale-

ca się sytuować w parterach budynków miesz-

kalnych, z zachowaniem warunków:  
- w wydzielonych czę`ciach lokali mieszkal-

nych lub wydzielonych z mieszkaL lokalach uwyt-

kowych o powierzchniach nie ”rzekraczających 

20% powierzchni uwytkowej mieszkania,  

- w odrębnych lokalach uwytkowych usytu-

owanych w parterach budynków mieszkalnych,  

- Jączna powierzchnia wbudowanych lokali 

uwytkowych nie mowe ”rzekroczyć 15% po-

wierzchni caJkowitej budynku mieszkalnego;  

3) warunki zagospodarowania terenu:  

a) zagospodarowanie terenu nalewy projekto-

wać wg ustaleL planu miejscowego stosując 

wskauniki, parametry zabudowy i zagospodaro-

wania terenu,  

b) wewnętrzna komunikacja koJowa zapewniają-
ca dojazd z drogi publicznej i doj`cia piesze oraz 

parkowanie ”ojazdów samochodowych; rozwiąza-

nie komunikacji wewnętrznej w granicach terenu 

lub dziaJki zabudowy mieszkaniowej winno umowli-
wiać wjazdy i wyjazdy samochodów osobowych 

oraz samochodów sJuwb publicznych i komunalnych 

przodem pojazdu na drogę ”ubliczną,  
c) publicznie dostę”ne utwardzone miejsca po-

stojowe dla samochodów wg wskauników usta-

lonych w planie,  

d) maJa architektura, zieleL, ogrodzenie terenu 

oraz plac gospodarczy z miejscami na pojemniki 

do czasowego gromadzenia od”adów,  
e) w zagospodarowaniu terenu nalewy przewi-

dzieć place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne 

dostę”ne dla osób starszych i nie”eJnos”rawnych,  
f) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym 

o`wietlenie terenu, sieci i ”rzyJącza infrastruktury 

technicznej,  
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g) ustala się wszystkie ”rzyJącza sieciowe jako 

podziemne; zaleca się wbudowanie urządzeL tech-

nicznych w budynki lub kubaturowe obiekty trwaJe;  
4) warunki i zakazy dziaJaL inwestycyjnych:  

a) ustala się  

- budowę, remont, ”rzebudowę, rozbudowę  

i odbudowę budynków funkcji podstawowej  

i obiektów uzu”eJniającej funkcji terenu,  

- budowę i remonty obiektów i urządzeL towa-

rzyszących, w tym dojazdów, ”arkingów i zieleni, 

przy zachowaniu zasad zagospodarowania i wskau-
ników zabudowy ustalonych planem miejscowym,  

b) zakazuje się: na terenach 1-MW i 2-MW 

budowy wolnostojących budynków usJugowych 

oraz garawy boksowych ponad poziomem terenu;  

3. Warunki obsJugi komunikacyjnej:  

1) ustala się dojazdy i doj`cia z planowanych 

ulic 4-KDD,7-KDD i 2-KDW;  

2) nalewy zachować jako wewnętrzne, ”oJącze-

nia komunikacyjne z terenem zabudowy mieszka-

niowej w realizacji, ”rzylegJym od zachodu;  

4. Warunki ochrony `rodowiska dla terenów  

1-MW i 2-MW:  

1) ustala się obowiązek utrzymania poziomu 

haJasu ”oniwej dopuszczalnego okre`lonego  

w przepisach odrębnych, jak - dla terenów zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

2) ustala się utrzymać warunki korzystania ze 

`rodowiska, zachowania dopuszczalnych pozio-

mów zanieczyszczeL `rodowiska ustalonych  

w przepisach odrębnych oraz stosowania zasad 

ochrony `rodowiska okre`lonych w § 8 i 9.  

5. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zago-

spodarowania terenu, ustala się w zakresie:  

1) wskauniki zabudowy na terenie 1-MW i 2-MW:  

a) dopuszcza się Jączną ”owierzchnię zabudo-

wy wszystkich budynków na terenie nie przekra-

czającą 40% powierzchni dziaJki budowlanej,  

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie mowe być niwsza niw 30% powierzchni dziaJki;  
2) wskauniki ilo`ci miejsc parkingowych usy-

tuowanych na dziaJce:  
a) 2,0 miejsca/1 mieszkanie na terenie prze-

znaczenia podstawowego,  

b) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 50 m² po-

wierzchni uwytkowej usJug na publicznie dostęp-

nych miejscach parkingowych, lecz nie mniej niw 
1 miejsce na lokal usJugowy,  

c) 1 miejsce dla samochodu osoby nie”eJno-

sprawnej na kawde roz”oczęte publicznie dostęp-

nych 25 miejsc postojowych dla usJug, lecz nie 

mniej niw 1 miejsce w przypadku ”arkingów  

o liczbie miejsc większej niw 10,  

d) nie limituje się ilo`ci garawy wbudowanych  

i podziemnych;  

3) parametry i gabaryty zabudowy:  

a) wysoko`ć planowanych lub przebudowy-

wanych budynków:  

- mieszkalnych: do 4 kondygnacji nadziemnych 

oraz piwnice, wysoko`ć caJkowita do 18,0 m,  

- garawe wbudowane w kondygnacji piwnic 

wyniesionych do 1,20 ponad poziom terenu pro-

jektowanego,  

- pomocniczych techniczno - gospodarczych:  

1 kondygnacja, wysoko`ć caJkowita do 4,0 m,  

b) dopuszcza się wykorzystać 5 kondygnację na 

cele uwytkowe w gabarycie dachu wysokiego bu-

dynku mieszkalnego i o`wietloną oknami ”oJacio-

wymi o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej,  

c) szeroko`ć elewacji frontowej: dla nowych 

budynków mieszkalnych do 60,0 m, na budyn-

kach pomocniczych - nie limituje się;  
4) forma i cechy dachów:  
a) budynków mieszkalnych ｦ dachy ”Jaskie lub 

dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia 

”oJaci do 40º,  
b) budynków gospodarczych i technicznych - 

dachy dwuspadowe o nachyleniu ”oJaci do 15º 
nawiązujące formą i geometrią do dachów bu-

dynków w sąsiedztwie;  
c) na budynkach istniejących w razie ich prze-

budowy zachować dotychczasowe formy dachów 

i rodzaj pokrycia; dopuszcza się zmiany formy 

uzasadnione sąsiedztwem,  
d) kierunek usytuowania budynków i gJównej 

kalenicy dachów:  
- budynków mieszkalnych na terenie 1-MW - 

równolegJy do ulicy 4-KDD, wg usytuowania na 

rysunku planu miejscowego lub ustalony w pro-

jekcie budowlanym indywidualnie w nawiązaniu 

do ukJadu dachów budynków sąsiednich;  
- budynków mieszkalnych na terenie 2-MW - 

”rosto”adJy lub równolegJy do ulicy 4-KDD  

i al.Solidarno`ci;  
- budynków gospodarczych i technicznych, na-

lewy utrzymać istniejący lub dostosować do ukJa-

du dachów na budynkach sąsiednich.  
6. Linie zabudowy i ustalenia regulacyjne, 

ustala się nastę”ująco:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla plano-

wanych nowych nadziemnych budynków i bu-

dowli, sytuowanych od strony ”rzylegających 

ulic, ”oJowonych na terenach przeznaczenia pod-

stawowego MW w odlegJo`ciach okre`lonych  

w § 10 oraz oznaczone na rysunku planu miej-

scowego;  

2) ustalenia regulacyjne:  

a) dopuszcza się zagospodarowanie terenów 

w pasach ”omiędzy granicami terenów a liniami 

zabudowy elementami zagospodarowania na-

ziemnego, parkingami, podjazdami, doj`ciami  
i zielenią drzew, krzewów i wywo”Jotów, zacho-

wując odlegJo`ci od granic i jezdni ”rzylegJych 

ulic okre`lone w przepisach odrębnych,  
b) dopuszcza się lokalizację w pasach terenu 

okre`lonych wywej pod lit. a), obiektów pomocni-

czych zagospodarowania i wy”osawenia oraz 
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technicznego uzbrojenia terenu: kontenerowe, 

parterowe stacje transformatorowe, portiernie 

parterowe przy wjazdach i wej`ciach oraz obiekty 

maJej architektury,  

c) ogrodzenia nalewy wznosić jako awurowe nie 

”rzekraczające 1,6 m wysoko`ci, z wykluczeniem 

stosowania ”refabrykatów welbetonowych.  
7. Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej, ustala się wg 

odpowiednich zasad zaopatrzenia i odbioru mediów 

okre`lonych w § 21ｦ28 uchwaJy, które na terenach 

1-MW i 2-MW nalewy ”lanować jako odpowiednie 

czę`ci systemu kompleksowego infrastruktury, dla 

caJego obszaru planu miejscowego.  

 

§ 31.1. Dla terenów istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na 

rysunku planu miejscowego symbolami: 3-MW  

i 4-MW ustala się przeznaczenie oraz warunki 

zabudowy i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  

3-MW, tzw. ｭKolorowe Osiedleｬ,  
b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  

4-MW, tzw. ｭŚobre Śomyｬ;  
2) rodzaje zabudowy dopuszczonej planem:  

a) istniejące budynki mieszkalne wielorodzinne 

wolnostojące lub w zabudowie zwartej wraz  

z garawami wbudowanymi,  

b) dopuszczone nieuciąwliwe usJugi, które zale-

ca się sytuować w parterach budynków miesz-

kalnych, z zachowaniem warunków:  
- w wydzielonych czę`ciach lokali mieszkal-

nych lub wydzielonych z mieszkaL lokalach uwyt-

kowych o powierzchniach nie ”rzekraczających 

20% powierzchni uwytkowej mieszkania,  

- w odrębnych lokalach uwytkowych usytu-

owanych w parterach lub suterenach budynków 

mieszkalnych,  

- Jączna powierzchnia wbudowanych lokali 

uwytkowych nie mowe ”rzekroczyć 15% po-

wierzchni caJkowitej budynku mieszkalnego;  

3) warunki zagospodarowania terenu, obejmu-

jące:  
a) zagospodarowanie terenu nalewy utrzymać 

wg zrealizowanego ukJadu urbanistycznego jako 

stanu istniejącego oraz zachować ustalenia planu 

miejscowego stosując wskauniki, parametry za-

budowy i zagospodarowania terenu,  

b) utrzymać zrealizowany ukJad wewnętrznej 
komunikacji koJowej za”ewniający dojazd z drogi 

publicznej i doj`cia piesze oraz parkowanie pojaz-

dów samochodowych,  

c) dopuszcza się pojedyncze zmiany rozwiąza-

nia komunikacji wewnętrznej w granicach terenu 

lub dziaJki zabudowy mieszkaniowej, które muszą 

umowliwiać wjazdy i wyjazdy samochodów oso-

bowych oraz samochodów sJuwb publicznych  

i komunalnych przodem pojazdu na drogę pu-

bliczną,  
d) utrzymać zrealizowany ukJad publicznie do-

stę”nych i wewnętrznych utwardzonych miejsc po-

stojowych dla samochodów wg stanu istniejącego,  
e) utrzymać zrealizowane elementy maJej ar-

chitektury, utrzymać i wzbogacić nasadzenia zie-

leni, ogrodzenia terenu oraz place gospodarcze  

z urządzonymi miejscami na pojemniki do czaso-

wego gromadzenia od”adów,  
f) w zagospodarowaniu terenu nalewy utrzy-

mać zrealizowane i ”rzewidzieć place zabaw dla 

dzieci i miejsca rekreacyjne dostę”ne dla osób 

starszych i nie”eJnos”rawnych,  
g) utrzymać urządzenia i obiekty towarzyszą-

ce, w tym o`wietlenie terenu, sieci i ”rzyJącza 

infrastruktury technicznej,  

h) ustala się wszystkie ”rzyJącza sieciowe jako 

podziemne; zaleca się wbudowanie urządzeL 

technicznych w budynki usJugowe lub kubaturo-

we obiekty trwaJe;  
4) warunki i zakazy dziaJaL inwestycyjnych:  

a) ustala się:  
- budowę, remont, ”rzebudowę, rozbudowę  

i odbudowę budynków funkcji podstawowej  

i obiektów uzu”eJniającej funkcji terenu,  

- budowę i remonty obiektów i urządzeL towa-

rzyszących, w tym dojazdów, ”arkingów i zieleni, 

przy zachowaniu zasad zrealizowanego ukJadu 

urbanistycznego oraz zagospodarowania i wskauni-

ków zabudowy ustalonych planem miejscowym,  

b) zakazuje się: budowy na terenach 3-MW  

i 4-MW wolnostojących budynków usJugowych 

oraz garawy boksowych ponad poziomem terenu;  

3. Warunki obsJugi komunikacyjnej:  

1) ustala się utrzymać ciągi pieszo-jezdne (KY) 

i doj`cia oraz istniejące miejsca zjazdów na teren 

3-MW z istniejących ulic 3-KDD i ul. Tarnopolskiej 

ｦ ”oJowonej przy ”óJnocnej granicy planu miej-

scowego;  

2) ustala się utrzymać ciągi pieszo-jezdne (KY) 

i doj`cia oraz istniejące miejsca zjazdu na teren  

4-MW z istniejącej ulicy 3-KDD ｦ ”oJowonej przy 

”óJnocnej granicy terenu;  

3) nalewy zrealizować awaryjny wyjazd prze-

ciw”owarowy z ciągu pieszo-jezdnego (KY) na ul. 

Lwowską 2-KDD oraz zaleca się drugie ”oJączenie 

komunikacyjne istniejącego parkingu z ”rzylegJą 

od ”óJnocy ulicą 3-KDD.  

4. Warunki ochrony `rodowiska dla terenów  

3-MW i 4-MW:  

1) ustala się obowiązek utrzymania poziomu 

haJasu ”oniwej dopuszczalnego okre`lonego  

w przepisach odrębnych, jak - dla terenów zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

2) w przypadku wystą”ienia na terenach  

3-MW i 4-MW ”rzekroczeL dopuszczalnego haJa-

su komunikacyjnego od strony ”rzylegJych ulic 

KDZ okre`lonego w pkt 1, nalewy realizować pasy 
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zieleni osJonowej oraz ekrany ”rzeciwhaJasowe  

w granicach ”asów drogowych tych ulic;  

3) ustala się utrzymać warunki korzystania ze 

`rodowiska, zachowania dopuszczalnych pozio-

mów zanieczyszczeL `rodowiska ustalonych  

w przepisach odrębnych oraz stosowania zasad 

ochrony `rodowiska okre`lonych w § 8 i 9.  

5. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zago-

spodarowania terenu, dla terenów 3-MW i 4-MW 

ustala się w zakresie:  

1) wskauniki zabudowy:  

a) dopuszcza się Jączną ”owierzchnię zabudo-

wy wszystkich budynków na terenie utrzymać 

wg stanu istniejącego oraz nie ”rzekraczającą 

40% powierzchni dziaJki budowlanej,  

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie mowe być niwsza niw 30% powierzchni dziaJki;  
2) wskauniki ilo`ci miejsc parkingowych usy-

tuowanych na dziaJce:  
a) 2,0 miejsca/1 mieszkanie na terenie prze-

znaczenia podstawowego,  

b) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 50 m² po-

wierzchni uwytkowej usJug na publicznie dostęp-

nych miejscach parkingowych, lecz nie mniej niw 
1 miejsce na lokal usJugowy,  

c) 1 miejsce dla samochodu osoby nie”eJno-

sprawnej na kawde roz”oczęte publicznie dostęp-

nych 25 miejsc postojowych dla usJug, lecz nie 

mniej niw 1 miejsce w przypadku ”arkingów  

o liczbie miejsc większej niw 10,  

d) nie limituje się ilo`ci garawy wbudowanych  

i ”arkingów podziemnych;  

3) parametry i gabaryty zabudowy - utrzymać 

wg stanu istniejącego:  
a) wysoko`ć odbudowywanych lub przebudo-

wywanych budynków:  
- mieszkalnych: do 4 kondygnacji nadziemnych 

oraz piwnice, wysoko`ć caJkowita do 18,0 m,  

-garawe wbudowane w kondygnacji piwnic  

z sufitem wyniesionym do 1,20 ponad poziom 

terenu projektowanego,  

- pomocniczych techniczno-gospodarczych:  

1 kondygnacja, wysoko`ć caJkowita do 4,0 m,  

b) dopuszcza się wykorzystać 5 kondygnację na 

cele uwytkowe w gabarycie dachu wysokiego bu-

dynku mieszkalnego i o`wietloną oknami ”oJacio-

wymi o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej,  

c) szeroko`ć elewacji frontowej: sekcje no-

wych budynków mieszkalnych do ok. 20,0 m,  

w budynkach pomocniczych - nie limituje się;  
4) forma i cechy dachów - utrzymać wg stanu 

istniejącego:  
a) budynków mieszkalnych ｦ dachy gJówne 

dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia 

”oJaci, na budynkach przebudowywanych dach 

wysoki, zalecany dwuspadowy o nachyleniu po-

Jaci dachowych do 40º,  

b) budynków gospodarczych i technicznych - 

dachy dwuspadowe o nachyleniu ”oJaci do 15º, 
nawiązujące formą i geometrią do dachów bu-

dynków w sąsiedztwie,  
c) na budynkach istniejących w razie ich prze-

budowy zachować dotychczasowe formy dachów 

i rodzaj pokrycia; dopuszcza się zmiany formy 

uzasadnione sąsiedztwem,  
d) kierunek gJównej kalenicy dachów budynków:  
- równolegJy i ”rosto”adJy do ulic 3-KDD oraz 

ul. Tarnopolskiej wg istniejącego usytuowania, 

przy przebudowach dopuszcza się formę i kieru-

nek dachu ustalony w projekcie budowlanym 

indywidualnie w nawiązaniu do ukJadu dachów 

budynków sąsiednich; - gospodarczych i tech-

nicznych, nalewy utrzymać istniejący lub dosto-

sować do ukJadu dachów na budynkach sąsied-

nich.  

- gospodarczych i technicznych, nalewy utrzy-

mać istniejący lub dostosować do ukJadu dachów 

na budynkach sąsiednich.  
6. Linie zabudowy i ustalenia regulacyjne, 

ustala się nastę”ująco:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla plano-

wanych nowych nadziemnych budynków i bu-

dowli, sytuowanych od strony ”rzylegających 

ulic, ”oJowonych na terenach przeznaczenia pod-

stawowego MW w odlegJo`ciach okre`lonych  

w § 10;  

2) Ustalenia regulacyjne:  

a) ustala się utrzymać usytuowanie budynków 

mieszkalnych w istniejących obrysach, z mowli-
wo`cią indywidualnych zmian obrysu w kondy-

gnacji parteru i piwnic w przypadku ich przebu-

dowy na lokale uwytkowe;  
b) dopuszcza się zagospodarowanie terenów 

w pasach ”omiędzy granicami terenów a liniami 

zabudowy elementami zagospodarowania na-

ziemnego, parkingami, podjazdami, doj`ciami  
i zielenią drzew, krzewów i wywo”Jotów, zacho-

wując odlegJo`ci od granic i jezdni ”rzylegJych 

ulic okre`lone w przepisach odrębnych,  
c) dopuszcza się lokalizację w pasach terenu 

okre`lonych wywej pod lit. b), obiektów pomocni-

czych zagospodarowania i wy”osawenia oraz 

technicznego uzbrojenia terenu, j. np.: kontene-

rowe, parterowe stacje transformatorowe, por-

tiernie parterowe przy wjazdach i wej`ciach oraz 

obiekty maJej architektury,  

d) ogrodzenia nalewy wznosić jako awurowe nie 

”rzekraczające 1,6 m wysoko`ci, z wykluczeniem 

stosowania ”refabrykatów welbetonowych.  

7. Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej, ustala się 

wg odpowiednich zasad zaopatrzenia i odbioru 

mediów okre`lonych w § 21ｦ28 uchwaJy, które 

na terenach 3-MW i 4-MW ustala się utrzymać 

wg stanu istniejącego oraz dopuszcza się moder-

nizować, budować i ”rzebudowywać jako odpo-
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wiednie czę`ci systemu kompleksowego infra-

struktury, dla caJego obszaru planu miejscowego.  

 

§ 32.1. Dla terenu planowanej zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami, ozna-

czonych na rysunku planu miejscowego symbo-

lem: 1-MW(U), ustala się przeznaczenie oraz wa-

runki zabudowy i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJu-

gami-MW(U);  

2) przeznaczenie uzu”eJniające:  
zabudowa usJugowa (U);  

3) rodzaje zabudowy dopuszczonej planem:  

a) planowane budynki mieszkalne wielorodzin-

ne wolnostojące lub w zabudowie zwartej sekcyj-

nej wraz z garawami wbudowanymi,  

b) planowane budynki usJug bez wydzielonych 

dziaJek, wolnostojące lub dobudowane do parte-

rów budynków mieszkalnych,  

- Jączna powierzchnia zabudowy budynków 

usJugowych, wolnostojących lub dobudowanych, 

nie mowe ”rzekroczyć 20% powierzchni zabudo-

wy wszystkich budynków mieszkalnych na bilan-

sowanym terenie MW(U),  

c) dopuszczone nieuciąwliwe usJugi, które usta-

la się sytuować w parterach budynków mieszkal-

nych, z zachowaniem warunków:  
- w wydzielonych czę`ciach lokali mieszkal-

nych lub wydzielonych z mieszkaL lokalach uwyt-

kowych o powierzchniach nie ”rzekraczających 

20% powierzchni uwytkowej mieszkania,  

- w odrębnych lokalach uwytkowych usytu-

owanych w parterach budynków mieszkalnych,  

- Jączna powierzchnia wbudowanych lokali 

uwytkowych nie mowe ”rzekroczyć 20% po-

wierzchni caJkowitej budynku mieszkalnego;  

4) warunki zagospodarowania terenu:  

a) zagospodarowanie terenu nalewy projekto-

wać wg ustaleL planu miejscowego stosując 

wskauniki, parametry zabudowy i zagospodaro-

wania terenu,  

b) wewnętrzna komunikacja koJowa zapewniają-
ca dojazd z drogi publicznej i doj`cia piesze oraz 

parkowanie ”ojazdów samochodowych; rozwiąza-

nie komunikacji wewnętrznej w granicach terenu 

lub dziaJki zabudowy mieszkaniowej winno umowli-
wiać wjazdy i wyjazdy samochodów osobowych 

oraz samochodów sJuwb publicznych i komunalnych 

przodem pojazdu na drogę ”ubliczną,  
c) publicznie dostę”ne utwardzone miejsca po-

stojowe dla samochodów wg wskauników usta-

lonych w planie miejscowym,  

d) maJa architektura, zieleL, ogrodzenie terenu 

oraz place gospodarczy z miejscami na pojemniki 

do czasowego gromadzenia od”adów,  

e) w zagospodarowaniu terenu nalewy przewi-

dzieć place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne 

dostę”ne dla osób starszych i nie”eJnos”rawnych,  
f) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym 

o`wietlenie terenu, sieci i ”rzyJącza infrastruktury 

technicznej,  

g) ustala się wszystkie ”rzyJącza sieciowe jako 

podziemne; zaleca się wbudowanie urządzeL 

technicznych w budynki usJugowe lub kubaturo-

we obiekty trwaJe;  
5) warunki i zakazy dziaJaL inwestycyjnych:  

a) ustala się:  
- budowę, remont, ”rzebudowę, rozbudowę  

i odbudowę budynków funkcji podstawowej  

i obiektów uzu”eJniającej funkcji terenu,  

- budowę i remonty obiektów i urządzeL towa-

rzyszących, w tym dojazdów, ”arkingów i zieleni, 

przy zachowaniu zasad zagospodarowania i wskau-
ników zabudowy ustalonych planem miejscowym,  

b) zakazuje się: na terenie 1-MW(U) budowy 

wolnostojących garawy boksowych ponad pozio-

mem terenu.  

3. Warunki obsJugi komunikacyjnej:  

1) ustala się dojazdy i doj`cia nowymi zjazda-

mi z planowanych ulic: 4-KDD i 7-KDD;  

2) zjazdy nalewy ”rojektować w miejscach wg 

oznaczeL rysunku planu miejscowego lub w in-

nych miejscach po uzgodnieniu ich usytuowania  

z zarządcą ulicy.  

4. Warunki ochrony `rodowiska dla terenu  

1-MW(U):  

1) ustala się obowiązek utrzymania poziomu 

haJasu ”oniwej dopuszczalnego okre`lonego  

w przepisach odrębnych, jak - dla terenów zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

2) ustala się utrzymać warunki korzystania ze 

`rodowiska, zachowania dopuszczalnych pozio-

mów zanieczyszczeL `rodowiska ustalonych  

w przepisach odrębnych oraz stosowania zasad 

ochrony `rodowiska okre`lonych w § 8 i 9.  

5. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zago-

spodarowania terenu, ustala się w zakresie:  

1) wskauniki zabudowy na terenie 1-MW(U):  

a) dopuszcza się Jączną ”owierzchnię zabudo-

wy wszystkich budynków na terenie nie przekra-

czającą 50% powierzchni dziaJki budowlanej,  

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie mowe być niwsza niw 20% powierzchni dziaJki;  
2) wskauniki ilo`ci miejsc parkingowych usy-

tuowanych na dziaJce:  
a) 2,0 miejsca/1 mieszkanie na terenie prze-

znaczenia podstawowego,  

b) 1 miejsce na kawde roz”oczęte 50 m² po-

wierzchni uwytkowej usJug na publicznie dostęp-

nych miejscach parkingowych, lecz nie mniej niw 
1-2 miejsca na lokal usJugowy,  

c) 1 miejsce dla samochodu osoby nie”eJno-

sprawnej na kawde roz”oczęte publicznie dostęp-
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nych 25 miejsc postojowych dla usJug, lecz nie 

mniej niw 1 miejsce w przypadku ”arkingów  

o liczbie miejsc większej niw 10,  

d) nie limituje się ilo`ci garawy wbudowanych  

i podziemnych;  

3) parametry i gabaryty zabudowy:  

a) wysoko`ć planowanych lub przebudowy-

wanych budynków:  
- mieszkalnych: do 4 kondygnacji nadziemnych 

oraz piwnice, wysoko`ć caJkowita do 18,0 m,  

- usJugowych: 2 kondygnacje nadziemne oraz 

piwnice, wysoko`ć caJkowita do 10,0 m,  

- garawe wbudowane w kondygnacji piwnic 

wyniesionych do 1,20 ponad poziom terenu pro-

jektowanego,  

- pomocniczych techniczno-gospodarczych:  

1 kondygnacja, wysoko`ć caJkowita do 4,0 m,  

b) dopuszcza się wykorzystać 5 kondygnację na 

cele uwytkowe w gabarycie dachu wysokiego bu-

dynku mieszkalnego i o`wietloną oknami ”oJacio-

wymi o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej,  

c) szeroko`ć elewacji frontowej: sekcje no-

wych budynków mieszkalnych do ok. 20,0 m, dla 

budynków usJugowych i pomocniczych - nie limi-

tuje się;  
4) forma i cechy dachów:  
a) budynków mieszkalnych ｦ dachy ”Jaskie lub 

dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia 

”oJaci do 40º, nawiązujące formą i geometrią do 

dachów budynków w sąsiedztwie,  
b) budynków usJugowych ｦ dachy ”Jaskie lub 

dwuspadowe niskie o jednakowym kącie nachy-

lenia ”oJaci, nawiązujące formą i geometrią do 

dachów budynków w sąsiedztwie,  
c) na budynkach gospodarczych i technicznych - 

dachy ”Jaskie, cztero- lub dwuspadowe o nachyle-

niu ”oJaci do 15º, nawiązujące formą i geometrią do 

dachów budynków w zespole zabudowy;  

d) na budynkach istniejących przy ich przebu-

dowach zachować dotychczasowe formy dachów 

i rodzaj pokrycia; dopuszcza się zmiany formy 

uzasadnione sąsiedztwem,  
e) kierunek usytuowania budynków mieszkal-

nych i gJównej kalenicy dachów na terenie  

1-MW(U) - równolegJy i ”rosto”adJy do ulicy  

2-KDL, wg usytuowania na rysunku planu miej-

scowego lub ustalony w projekcie budowlanym 

indywidualnie w nawiązaniu do ukJadu budynków 

sąsiednich.  
6. Linie zabudowy i ustalenia regulacyjne, 

ustala się nastę”ująco:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla plano-

wanych nowych nadziemnych budynków i bu-

dowli, sytuowanych od strony ”rzylegających 

ulic, ”oJowonych na terenach przeznaczenia pod-

stawowego MW(U) w odlegJo`ciach okre`lonych 

w § 10 oraz oznaczone na rysunku planu miej-

scowego;  

2) Ustalenia regulacyjne:  

a) dopuszcza się zagospodarowanie terenów 

w pasach ”omiędzy granicami terenów a liniami 

zabudowy elementami zagospodarowania na-

ziemnego, parkingami, podjazdami, doj`ciami  
i zielenią drzew, krzewów i wywo”Jotów, zacho-

wując odlegJo`ci od granic i jezdni ”rzylegJych 

ulic okre`lone w przepisach odrębnych,  
b) dopuszcza się lokalizację w pasach terenu 

okre`lonych wywej pod lit. a), obiektów pomocni-

czych zagospodarowania i wy”osawenia oraz 

technicznego uzbrojenia terenu, j. np.: parterowe 

kontenerowe stacje transformatorowe, portiernie 

parterowe przy wjazdach i wej`ciach oraz zieleL  

i obiekty maJej architektury,  

c) ogrodzenia nalewy wznosić jako awurowe nie 

”rzekraczające 1,6 m wysoko`ci, z wykluczeniem 

stosowania ”refabrykatów welbetonowych,  
d) nalewy ”ozostawiać nie ogrodzone fronty  

i wej`cia do budynków i lokali usJugowych.  
7. Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej, ustala się 

wg odpowiednich zasad zaopatrzenia i odbioru 

mediów okre`lonych w § 21ｦ28 uchwaJy, które 

na terenie 1-MW(U) nalewy ”lanować jako odpo-

wiednie czę`ci systemu kompleksowego infra-

struktury dla caJego obszaru planu miejscowego.  

 

§ 33.1. Dla terenów istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na 

rysunku planu miejscowego symbolami: 1-MN,  

2-MN, 3-MN i 4-MN ustala się przeznaczenie oraz 

warunki zabudowy i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinnaMN,  

w zespole tzw. ｭKolorowego Osiedlaｬ,  
2) rodzaje zabudowy objętej planem:  

a) istniejące budynki mieszkalne jednorodzinne 

w zabudowie zwartej jako segmenty szeregowe 

wraz z garawami wbudowanymi, w 4 zes”oJach 

obejmujących Jącznie 20 budynków na wydzielo-

nych dziaJkach indywidualnych,  

b) dopuszczone nieuciąwliwe usJugi, które mo-

gą być sytuowane w parterach budynków miesz-

kalnych, z zachowaniem warunków:  
- w wydzielonych czę`ciach lokali mieszkal-

nych lub wydzielonych z mieszkaL lokalach uwyt-

kowych o powierzchniach nie ”rzekraczających 

20% powierzchni uwytkowej mieszkania,  

- Jączna powierzchnia wbudowanych lokali 

uwytkowych nie mowe ”rzekroczyć 30% po-

wierzchni caJkowitej budynku mieszkalnego;  

3) warunki zagospodarowania terenu, obejmu-

jące:  
a) zagospodarowanie terenu nalewy utrzymać 

wg zrealizowanego ukJadu urbanistycznego stanu 

istniejącego oraz stosować ustalenia planu miej-

scowego zachowując wskauniki, parametry zabu-
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dowy i zagospodarowania terenu, przy przebu-

dowie lub rozbudowie budynków oraz urządzeL,  
b) utrzymać zrealizowany ukJad ”odjazdów ko-

Jowych za”ewniający dojazd z drogi publicznej do 

garawu wbudowanego, doj`cia piesze oraz par-

kowanie ”ojazdów samochodowych przed fron-

tem kawdego budynku,  

c) dopuszcza się pojedyncze zmiany rozwiąza-

nia komunikacji wewnętrznej w granicach terenu 

lub dziaJki zabudowy mieszkaniowej,  

d) utrzymać zrealizowane elementy maJej ar-

chitektury, utrzymać i wzbogacić nasadzenia zie-

leni, ogrodzenia terenu oraz urządzone miejsca na 

pojemniki do czasowego gromadzenia od”adów,  
e) utrzymać urządzenia i obiekty towarzyszą-

ce, w tym o`wietlenie terenu, sieci i ”rzyJącza 

infrastruktury technicznej,  

f) ustala się wszystkie przyJącza sieciowe jako 

podziemne; zaleca się wbudowanie urządzeL 

technicznych w budynki usJugowe lub kubaturo-

we obiekty trwaJe;  
4) warunki i zakazy dziaJaL inwestycyjnych:  

a) ustala się:  
- remont, ”rzebudowę, rozbudowę i odbudowę 

budynków funkcji podstawowej i obiektów uzu-

”eJniającej funkcji terenu,  

- budowę, ”rzebudowę i remonty obiektów  

i urządzeL towarzyszących, w tym dojazdów, 
”arkingów i zieleni, przy zachowaniu zasad zreali-

zowanego ukJadu urbanistycznego oraz zagospo-

darowania i wskauników zabudowy ustalonych 

planem miejscowym,  

b) zakazuje się: budowy na terenach 1-MN,  

2-MN, 3-MN i 4-MN nowych wolnostojących 

budynków mieszkalnych, usJugowych oraz garawy 

boksowych ponad poziomem terenu.  

3. Warunki obsJugi komunikacyjnej:  

1) ustala się utrzymać podjazdy i doj`cia oraz 

istniejące miejsca zjazdów indywidualnych kawdego 

segmentu budynków szeregowych z istniejącej  
ul. Tarnopolskiej ｦ ”rzylegającej do granicy dziaJek;  

2) zakazuje się budowy dojazdów od strony 

bocznych granic skrajnych dziaJek budynków 

szeregowych.  

4. Warunki ochrony `rodowiska dla terenów  

1-MN, 2-MN, 3-MN i 4-MN:  

1) ustala się obowiązek utrzymania poziomu 

haJasu ”oniwej dopuszczalnego okre`lonego  

w przepisach odrębnych, jak - dla terenów zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami;  
2) ustala się utrzymać warunki korzystania ze 

`rodowiska, zachowania dopuszczalnych pozio-

mów zanieczyszczeL `rodowiska ustalonych  

w przepisach odrębnych oraz stosowania zasad 

ochrony `rodowiska okre`lonych w § 8 i 9.  

5. Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci  
1) ustala się utrzymać ”odziaJy i powierzchnie 

dziaJek w istniejącej zabudowie jednorodzinnej 

szeregowej wg stanu zrealizowanego;  

2) zakazuje się dokonywania ”odziaJów dla 

wydzielenia nowych dziaJek budowlanych.  

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zago-

spodarowania terenu, dla terenów 1-MN, 2-MN, 

3-MN i 4-MN ustala się w zakresie:  

1) wskauniki zabudowy:  

a) dopuszcza się Jączną ”owierzchnię zabudo-

wy wszystkich budynków na terenie utrzymać 

wg stanu istniejącego oraz nie ”rzekraczającą 

50% powierzchni dziaJki budowlanej,  

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie mowe być niwsza niw 25% powierzchni dziaJki;  
2) wskauniki ilo`ci miejsc parkingowych usy-

tuowanych na dziaJce:  
a) 2,0 miejsca/1 mieszkanie na terenie podjaz-

du od frontu dziaJki budowlanej,  

b) nie limituje się miejsc w garawu wbudowa-

nym;  

3) parametry i gabaryty zabudowy - utrzymać 

wg stanu istniejącego:  
a) wysoko`ć przebudowywanych lub odbudo-

wywanych budynków:  
- mieszkalnych: do 2 kondygnacji nadziem-

nych, wysoko`ć caJkowita do 9,0 m,  

- garawe wbudowane w kondygnacji przyzie-

mia na poziomie terenu projektowanego,  

b) szeroko`ć elewacji frontowej: utrzymać wg 

stanu zrealizowanego segmentów szeregowych 

budynków mieszkalnych, tj.: do ok. 7,5 m seg-

mentów `rodkowych i ok. 10,5 m segmentów 

skrajnych;  

4) forma i cechy dachów - utrzymać wg stanu 

istniejącego:  
a) budynków mieszkalnych ｦ dachy gJówne 

dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia 

”oJaci, kryte materiaJem ognioodpornym z oknami 

”oJaciowymi;  
- na budynkach przebudowywanych dach wy-

soki, dwuspadowy o nachyleniu ”oJaci dacho-

wych do 40º jednakowym dla kawdego segmentu,  

- na budynkach istniejących przy ich przebu-

dowach zachować dotychczasowe formy dachów 

i rodzaj pokrycia; dopuszcza się zmiany formy 

dachów uzasadnione nie zakJóceniem dachów 

sąsiedztwa,  
b) kierunek gJównej kalenicy dachów budyn-

ków:  
- równolegJy do ul. Tarnopolskiej wg istnieją-

cego usytuowania, przy przebudowach dopusz-

cza się formę i kierunek dachu ustalony indywi-

dualnie w projekcie budowlanym w nawiązaniu 

do ukJadu dachów budynków sąsiednich.  
7. Linie zabudowy i ustalenia regulacyjne, 

ustala się nastę”ująco:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla planowa-

nych nowych nadziemnych budynków i budowli, 

sytuowanych od strony ”rzylegających ulic, ”oJowo-
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nych na terenach przeznaczenia podstawowego  

MN w odlegJo`ciach okre`lonych w § 10;  

2) Ustalenia regulacyjne:  

a) ustala się utrzymać usytuowanie budynków 

mieszkalnych w istniejących obrysach, z mowli-
wo`cią indywidualnych zmian obrysu w kondy-

gnacji parteru w przypadku ich przebudowy na 

lokale uwytkowe;  
b) dopuszcza się zagospodarowanie terenów 

w pasach ”omiędzy granicami terenów a liniami 

zabudowy, elementami zagospodarowania na-

ziemnego, parkingami, podjazdami, doj`ciami  
i zielenią drzew, krzewów i wywo”Jotów,  

c) dopuszcza się lokalizację w pasach terenu 

okre`lonych wywej pod lit. b), obiektów pomocni-

czych zagospodarowania i wy”osawenia oraz 

technicznego uzbrojenia terenu oraz obiekty maJej 
architektury,  

d) ogrodzenia nalewy wznosić jako awurowe nie 

”rzekraczające wysoko`ci 1,2 - 1,4 m, jednolitej 

dla ogrodzeL frontowych wszystkich budynków; 
zakazuje się stosowania ”refabrykatów welbeto-

nowych.  

8. Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej, ustala się 

wg odpowiednich zasad zaopatrzenia i odbioru 

mediów okre`lonych w § 21ｦ28 uchwaJy, które 

na terenach i 1-MN, 2-MN, 3-MN i 4-MN ustala 

się utrzymać wg stanu istniejącego oraz dopusz-

cza się modernizować, budować i przebudowy-

wać jako odpowiednie czę`ci systemu komplek-

sowego infrastruktury, dla caJego obszaru planu 

miejscowego.  

 

§ 34.1. Dla terenu planowanej zabudowy 

usJugowej, oznaczonego na rysunku planu miej-

scowego symbolem: 1-UP, ustala się przeznacze-

nie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenów:  
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

usJug publicznych ｦ UP w zakresie kultu religijne-

go (lub w zakresie kultury) na terenach 1-UP;  

2) rodzaje zabudowy okre`lonej planem:  

a) planowany zes”óJ uwyteczno`ci publicznej np. 

ko`cioJa lub wielofunkcyjnego o`rodka kultury  

z salą wielofunkcyjną, w budynku wolnostojącym 

wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, gospodar-

czymi i technicznymi oraz zagospodarowaniem  

i urządzeniami budowlanymi na wydzielonej dziaJce,  
b) w obiekcie kultury dopuszcza się lokale 

uwytkowe usJug handlu i gastronomii,  

c) w obiekcie kultu religijnego dopuszcza się 

uzu”eJniające funkcje s”oJeczne, kulturalne i biu-

rowe, a takwe mieszkania dla uwytkownika i admi-

nistratora;  

3) warunki zagospodarowania terenu, obejmu-

jące m.in.:  

a) zagospodarowanie terenu nalewy projekto-

wać wg ustaleL planu miejscowego stosując 

wskauniki, parametry zabudowy i zagospodaro-

wania terenu,  

b) wewnętrzny ukJad komunikacji koJowej za-

”ewniający dojazd i doj`cia z drogi publicznej oraz 

publicznie dostę”ne publicznie dostę”ne utwar-

dzone miejsca postojowe dla samochodów  

wg wskauników ustalonych w planie,  

c) zaleca się sytuowanie miejsc do parkowania 

pod poziomem terenu lub jako wbudowanych  

w piwnice budynku,  

d) rozwiązanie ukJadu komunikacji wewnętrz-
nej w granicach terenu lub dziaJki zabudowy 

usJugowej winno umowliwiać wjazdy i wyjazdy 

samochodów osobowych oraz samochodów 

sJuwb publicznych i komunalnych przodem pojaz-

du na drogę ”ubliczną,  
e) maJa architektura, zieleL, ogrodzenie terenu 

oraz plac gospodarczy z miejscami na pojemniki 

do czasowego gromadzenia od”adów,  
f) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym 

o`wietlenie terenu, sieci i ”rzyJącza infrastruktury 

technicznej,  

g) ustala się wszystkie ”rzyJącza sieciowe jako 

podziemne; zaleca się wbudowanie urządzeL 

technicznych w budynki usJugowe lub kubaturo-

we obiekty trwaJe;  
4) warunki i zakazy dziaJaL inwestycyjnych:  

a) ustala się:  
- budowę, remont, ”rzebudowę, rozbudowę  

i odbudowę budynków funkcji podstawowej  

i obiektów uzu”eJniającej funkcji terenu,  

- budowę i remonty obiektów i urządzeL towa-

rzyszących, w tym dojazdów, ”arkingów i zieleni, 

przy zachowaniu zasad zagospodarowania i wskau-
ników zabudowy ustalonych planem miejscowym,  

b) zakazuje się: na terenach 1-UP, budowy 

wolnostojących garawy boksowych ponad pozio-

mem terenu.  

3. Warunki obsJugi komunikacyjnej:  

1) ustala się dojazdy i doj`cia do terenu 1-UP 

nowymi zjazdami z planowanych ulic: 3ﾀKDL  

i 7ﾀKDD;  

2) zjazdy nalewy ”rojektować w miejscach wg 

oznaczeL rysunku planu miejscowego lub w in-

nych miejscach uzasadnionych projektem zago-

spodarowania terenu po uzgodnieniu ich usytu-

owania z zarządcą ulicy.  

4. warunki ochrony `rodowiska dla terenu 1-UP:  

1) ustala się obowiązek utrzymania poziomu 

haJasu, propagowanego przez dziaJalno`ć na tere-

nach usJug na sąsiednie tereny zabudowy miesz-

kaniowej, ”oniwej dopuszczalnego okre`lonego  

w przepisach odrębnych, jak - dla terenów zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

2) ustala się utrzymać warunki korzystania ze 

`rodowiska, zachowania dopuszczalnych pozio-

mów zanieczyszczeL `rodowiska ustalonych  

w przepisach odrębnych oraz stosowania zasad 

ochrony `rodowiska okre`lonych w § 8 i 9.  
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5. Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci  
1) ustala się utrzymać ”odziaJy i wielko`ć te-

renu 1-UP wg granic okre`lonych na rysunku 

planu miejscowego;  

2) zakazuje się dokonywania ”odziaJów dla 

wydzielenia nowych dziaJek budowlanych.  

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy usJugowej oraz zagospodarowania terenu, 

ustala się dla terenu 1-UP w zakresie:  

1) wskauniki zabudowy:  

a) dopuszcza się Jączną ”owierzchnię zabudo-

wy wszystkich budynków na terenie nie przekra-

czającą 50% powierzchni dziaJki budowlanej,  

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie mowe być niwsza niw 20% powierzchni dziaJki;  
2) wskauniki ilo`ci miejsc parkingowych usy-

tuowanych na terenie lub dziaJce przeznaczenia 

podstawowego:  

a) 15 miejsc postojowych minimum dla samo-

chodów osobowych na 100 miejsc uwytkowych, 
lecz nie mniej niw 2 miejsca na 1 lokal usJugowy 

na publicznie dostę”nych miejscach parkingo-

wych,  

b) 1 miejsce dla samochodu osoby nie”eJno-

sprawnej na kawde roz”oczęte publicznie dostęp-

nych 25 miejsc postojowych dla usJug, lecz nie 

mniej niw 1 miejsce w przypadku ”arkingów  

o liczbie miejsc większej niw 10,  

c) nie limituje się ilo`ci garawy wbudowanych  

i podziemnych,  

d) 1,0 miejsce postojowe na 1 mieszkanie;  

3) parametry i gabaryty zabudowy na terenie 

1-UP:  

a) wysoko`ć planowanych lub przebudowy-

wanych budynków  

- ko`cioJa - wysoko`ć caJkowita budynku sa-

kralnego uzasadniona indywidualną formą archi-

tektoniczną,  
- zaleca się lokalizację dominanty o wysoko`ci 

uzasadnionej indywidualną formą architekto-

niczną,  
- usJugowych o funkcji kultury: do 3 kondy-

gnacji nadziemnych oraz piwnice, wysoko`ć caJ-
kowita do 16,0 m,  

- czę`ć mieszkalna ko`cioJa: 3 kondygnacje, 

wysoko`ć caJkowita do 14,0 m,  

- pomocniczych techniczno-gospodarczych:  

1 kondygnacja, wysoko`ć caJkowita do 4,0 m, 

garawe wyJącznie wbudowane,  

- wysoko`ć wiewy, masztów i znaków nie 

ogranicza się,  
b) szeroko`ć elewacji frontowej: dla nowych 

budynków usJugowych i pomocniczych - nie limi-

tuje się;  
4) forma i cechy dachów:  
a) budynków usJugowych ｦ ”Jaskie lub niskie 

o jednakowym kącie nachylenia ”oJaci,  

- dla obiektów kultury zalecany dach niski lub 

dwuspadowy o nachyleniu ”oJaci dachowych do 

15º,  
- dla budynku ko`cioJa dopuszcza się dachy 

wysokie do 50º nachylenia ”oJaci, Jukowe, na-

miotowe i inne indywidualne formy dachów,  
b) na budynkach pomocniczych i technicznych 

dachy ”Jaskie lub inne nawiązujące formą i geome-

trią do dachów budynków w zespole zabudowy,  

c) na budynkach istniejących przy ich przebu-

dowach zachować dotychczasowe formy dachów 

i rodzaj pokrycia; dopuszcza się zmiany formy 

budynków uzasadnione zmianą funkcji i sąsiedz-

twem,  

d) kierunek usytuowania budynków usJugo-

wych - równolegJy i ”rosto”adJy do ”rzylegJych 

ulic lub ustalony w projekcie budowlanym indy-

widualnie.  

7. Linie zabudowy i ustalenia regulacyjne, 

ustala się nastę”ująco:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla planowa-

nych nowych nadziemnych budynków i budowli, 

sytuowanych od strony ”rzylegających ulic, ”oJowo-

nych na terenach przeznaczenia podstawowego UP 

w odlegJo`ciach okre`lonych w § 10 oraz oznaczo-

ne na rysunku planu miejscowego;  

2) ustalenia regulacyjne:  

a) dopuszcza się zagospodarowanie terenów 

w pasach ”omiędzy granicami terenów a liniami 

zabudowy elementami zagospodarowania na-

ziemnego, parkingami, podjazdami, doj`ciami  
i zielenią drzew, krzewów i wywo”Jotów, ogro-

dzenia i bramy i obiekty maJej architektury za-

chowując odlegJo`ci od granic i jezdni ”rzylegJych 

ulic okre`lone w przepisach odrębnych,  
b) dopuszcza się lokalizację w pasach terenu 

okre`lonych wywej pod lit. a), obiektów pomocni-

czych zagospodarowania i wy”osawenia oraz 

technicznego uzbrojenia terenu, j. np.: parterowe 

kontenerowe stacje transformatorowe,  

c) ogrodzenia nalewy wznosić jako awurowe,  
w formie i materiaJach skomponowanych z archi-

tekturą budynku usJugowego nie ”rzekraczające 

1,4 m wysoko`ci; zakazuje się stosowania prefa-

brykatów welbetonowych,  
d) nalewy ”ozostawiać nie ogrodzone co naj-

mniej elewacje frontowe i wej`cia do budynków  

i lokali usJugowych.  
8. Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej, ustala się 

wg odpowiednich zasad zaopatrzenia i odbioru 

mediów okre`lonych w § 21ｦ28 uchwaJy, które 

na terenach 1-UP, nalewy ”lanować jako odpo-

wiednie czę`ci systemu kompleksowego infra-

struktury dla caJego obszaru planu miejscowego.  

 

§ 35.1. Dla terenów planowanej zabudowy 

usJugowej, oznaczonych na rysunku planu miej-

scowego symbolami: 1-U, 2-U i 3-U ustala się 
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przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospo-

darowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenów:  
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

usJug komercyjnych i publicznych ｦ U w zakresie:  

a) administracji, obsJugi bankowej, poczty, po-

licji, ochrony i strawy, sJuwb celnych, telekomuni-

kacji, handlu, gastronomii, rzemiosJa, kultury, 

sportu, rekreacji, a takwe zdrowia, nauki i o`wiaty 

oraz innych funkcji s”oJecznych - na terenach  

1-U, 2-U i 3-U, 

b) obsJugi samochodów i stacji paliw ｦ wy-

Jącznie na terenach 2-U i 3-U;  

2) rodzaje zabudowy okre`lonej planem:  

a) planowane budynki usJugowe, wolnostojące 

lub w zabudowie zwartej wraz z pomieszczeniami 

pomocniczymi gospodarczymi i technicznymi oraz 

zagospodarowaniem i urządzeniami budowlanymi 

na wydzielonych dziaJkach,  
b) usJugi handlu w jednym obiekcie na wydzie-

lonym terenie nie mogą ”rzekraczać powierzchni 

2000 m2 powierzchni s”rzedawowej dopuszczonej 

przepisami odrębnymi,  
c) dopuszcza się pojedyncze mieszkania dla 

wJa`ciciela lub sJuwbowe, które zaleca się sytu-

ować na ”iętrach budynków usJugowych, z za-

chowaniem warunków:  
- wydzielone lokale mieszkalne o powierzch-

niach nie ”rzekraczających 100 m2,  

- 1 mieszkanie/1 budynek lub lokal usJugowy, 
lecz nie mniejszy niw 200 m2 powierzchni uwyt-

kowej usJug;  
3) warunki zagospodarowania terenu, obejmu-

jące m.in.:  

a) zagospodarowanie terenu lub dziaJki nalewy 

”rojektować wg ustaleL planu miejscowego sto-

sując wskauniki, parametry zabudowy i zagospo-

darowania terenu,  

b) wewnętrzny ukJad komunikacji koJowej za-

”ewniający dojazd i doj`cia z drogi publicznej oraz 

publicznie dostę”ne utwardzone miejsca postojo-

we dla samochodów wg wskauników ustalonych 

w planie miejscowym,  

c) zaleca się sytuowanie miejsc do parkowania 

pod poziomem terenu lub jako wbudowanych  

w piwnice albo sytuowanych na wywszej kondy-

gnacji budynków usJugowych,  
d) rozwiązanie ukJadu komunikacji wewnętrz-

nej w granicach terenu lub dziaJki zabudowy 

usJugowej winno umowliwiać wjazdy i wyjazdy 

samochodów osobowych oraz samochodów 

sJuwb publicznych i komunalnych przodem pojaz-

du na drogę ”ubliczną,  
e) maJa architektura, zieleL, ogrodzenie terenu 

oraz place gospodarczy z miejscami na pojemniki 

do czasowego gromadzenia od”adów,  
f) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym 

o`wietlenie terenu, sieci i ”rzyJącza infrastruktury 

technicznej,  

g) ustala się wszystkie ”rzyJącza sieciowe jako 

podziemne; zaleca się wbudowanie urządzeL 

technicznych w budynki usJugowe lub kubaturo-

we obiekty trwaJe;  
4) warunki i zakazy dziaJaL inwestycyjnych:  

a) ustala się:  
- budowę, remont, ”rzebudowę, rozbudowę  

i odbudowę budynków funkcji podstawowej  

i obiektów uzu”eJniającej funkcji terenu,  

- budowę i remonty obiektów i urządzeL towa-

rzyszących, w tym dojazdów, ”arkingów i zieleni, 

przy zachowaniu zasad zagospodarowania i wskau-
ników zabudowy ustalonych planem miejscowym,  

b) zakazuje się: na terenach 1-U, 2-U i 3-U 

budowy wolnostojących garawy boksowych po-

nad poziomem terenu;  

3. Warunki obsJugi komunikacyjnej  

1) ustala się dojazdy i doj`cia nowymi zjazda-

mi z planowanych lub istniejących ulic:  

a) do terenu 1-U z ulic: 1-KDD ｦul. Lwowska 

 i 1-KDW,  

b) do terenu 2-U z ulic: 4-KDD i 2-KDW,  

c) do terenu 3-U z ulic: 5-KDD i 2-KDDｦ 

ul. Lwowska-”rzedJuwenie;  
2) zjazdy nalewy ”rojektować w miejscach wg 

oznaczeL rysunku planu miejscowego lub w in-

nych miejscach uzasadnionych projektem zago-

spodarowania terenu po uzgodnieniu ich usytu-

owania z zarządcą ulicy.  

4. Warunki ochrony `rodowiska dla terenów  

1-U, 2-U i 3-U:  

1) ustala się obowiązek utrzymania poziomu 

haJasu, propagowanego przez dziaJalno`ć na tere-

nach usJug na sąsiednie tereny zabudowy miesz-

kaniowej, ”oniwej dopuszczalnego okre`lonego  

w przepisach odrębnych, jak - dla terenów zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

2) ustala się utrzymać warunki korzystania ze 

`rodowiska, zachowania dopuszczalnych pozio-

mów zanieczyszczeL `rodowiska ustalonych  

w przepisach odrębnych oraz stosowania zasad 

ochrony `rodowiska okre`lonych w § 8 i 9.  

5. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy usJugowej oraz zagospodarowania terenu, 

ustala się na terenach 1-U, 2-U i 3-U w zakresie:  

1) wskauniki zabudowy  

a) dopuszcza się Jączną ”owierzchnię zabudo-

wy wszystkich budynków na terenie nie przekra-

czającą 60% powierzchni dziaJki budowlanej,  

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie mowe być niwsza niw 10% powierzchni dziaJki;  
2) wskauniki ilo`ci miejsc parkingowych usy-

tuowanych na terenie lub dziaJce przeznaczenia 

podstawowego:  

a) 2 miejsca postojowe dla samochodów oso-

bowych na kawde roz”oczęte 50 m² powierzchni 

uwytkowej usJug na publicznie dostę”nych miej-

scach parkingowych, lecz nie mniej niw 2 miejsca 

na 1 lokal usJugowy,  
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b) 1 miejsce dla samochodu osoby nie”eJno-

sprawnej na kawde roz”oczęte publicznie dostęp-

nych 25 miejsc postojowych dla usJug, lecz nie 

mniej niw 1 miejsce w przypadku ”arkingów  

o liczbie miejsc większej niw 10,  

c) nie limituje się ilo`ci garawy wbudowanych  

i podziemnych,  

d) 2,0 miejsca/1 mieszkanie;  

3) parametry i gabaryty zabudowy:  

a) wysoko`ć planowanych lub przebudowy-

wanych budynków:  
- usJugowych: do 3 kondygnacji nadziemnych 

oraz piwnice, wysoko`ć caJkowita do 16,0 m,  

- pomocniczych techniczno-gospodarczych:  

1 kondygnacja, wysoko`ć caJkowita do 4,0 m,  

- wysoko`ć masztów i znaków reklamowych 

nie ogranicza się,  
b) szeroko`ć elewacji frontowej: dla nowych 

budynków usJugowych i pomocniczych - nie limi-

tuje się;  
4) forma i cechy dachów:  
a) budynków usJugowych ｦ ”Jaskie lub niskie 

o jednakowym kącie nachylenia ”oJaci, kryte ma-

teriaJem nie roz”rzestrzeniającym ognia:  

- zalecany dach niski, dwuspadowy o nachyle-

niu ”oJaci dachowych do 15º, nawiązujące formą 

i geometrią do dachów budynków w sąsiedztwie,  
- dopuszcza się dachy Jukowe, namiotowe  

i inne indywidualne formy dachów jednolite lub 

skontrastowane w wyodrębnionym zespole zabu-

dowy usJugowej,  
b) na budynkach pomocniczych i technicznych 

dachy ”Jaskie lub inne nawiązujące formą i geo-

metrią do dachów budynków w zespole zabudo-

wy usJugowej,  
c) na budynkach istniejących przy ich przebu-

dowach zachować dotychczasowe formy dachów  

i rodzaj pokrycia; dopuszcza się zmiany formy bu-

dynków uzasadnione zmianą funkcji i sąsiedztwem,  
d) kierunek usytuowania budynków i gJównej 

kalenicy dachów:  
- budynków usJugowych - równolegJy i pro-

sto”adJy do ”rzylegJych ulic lub ustalony w pro-

jekcie budowlanym indywidualnie w nawiązaniu 

do ukJadu budynków sąsiednich.  
6. Linie zabudowy i ustalenia regulacyjne, 

ustala się nastę”ująco:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla planowa-

nych nowych nadziemnych budynków i budowli, 

sytuowanych od strony ”rzylegających ulic, ”oJowo-

nych na terenach przeznaczenia podstawowego U 

w odlegJo`ciach okre`lonych w § 10 oraz oznaczo-

ne na rysunku planu miejscowego;  

2) ustalenia regulacyjne:  

a) dopuszcza się zagospodarowanie terenów 

w pasach ”omiędzy granicami terenów a liniami 

zabudowy elementami zagospodarowania na-

ziemnego, parkingami, podjazdami, doj`ciami  
i zielenią drzew, krzewów i wywo”Jotów, ogro-

dzenia i bramy i obiekty maJej architektury za-

chowując odlegJo`ci od granic i jezdni ”rzylegJych 

ulic okre`lone w przepisach odrębnych,  
b) dopuszcza się lokalizację w pasach terenu 

okre`lonych wywej pod lit. a), obiektów pomocni-

czych zagospodarowania i wy”osawenia oraz 

technicznego uzbrojenia terenu, j. np.: parterowe 

kontenerowe stacje transformatorowe,  

c) ogrodzenia nalewy wznosić jako awurowe nie 

”rzekraczające 1,6 m wysoko`ci, z wykluczeniem 

stosowania ”refabrykatów welbetonowych,  

d) nalewy ”ozostawiać nie ogrodzone fronty  

i wej`cia do budynków i lokali usJugowych.  
7. Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej, ustala się wg 

odpowiednich zasad zaopatrzenia i odbioru mediów 

okre`lonych w § 21ｦ28 uchwaJy które, na terenach 

1-U, 2-U i 3-U nalewy ”lanować jako odpowiednie 

czę`ci systemu kompleksowego infrastruktury dla 

caJego obszaru planu miejscowego.  

 

§ 36.1. Dla terenu planowanej zabudowy usJu-

gowej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, 
oznaczonych na rysunku planu miejscowego sym-

bolem: 1-U(MW), ustala się przeznaczenie oraz 

warunki zabudowy i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

zabudowa usJug komercyjnych i publicznych ｦ U 

w zakresie: handlu, gastronomii, rzemiosJa, usJug 

komercyjnych - rodzaju: kancelarii prawniczych, 

administracji, bankowo`ci, telekomunikacji, kultu-

ry, sportu, rekreacji, itp., a takwe zdrowia, nauki  

i o`wiaty, poczty, policji, ochrony i strawy, sJuwb 

celnych oraz innych usJug z zakresu funkcji spo-

Jecznych;  
2) przeznaczenie uzu”eJniające:  
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (MW).  

3. Rodzaje i warunki zabudowy dopuszczonej 

planem na terenie U(MW):  

1) zabudowa usJugowa - planowane budynki 

usJug na wydzielonych dziaJkach, wolnostojące 

lub w zes”oJach dobudowane do budynków 

mieszkalnych i usJugowych, planowane budynki 

usJugowe, wolnostojące lub w zabudowie zwartej 

wraz z pomieszczeniami pomocniczymi gospodar-

czymi i technicznymi oraz zagospodarowaniem  

i urządzeniami budowlanymi,  

a) Jączna powierzchnia zabudowy budynków 

usJugowych, wolnostojących lub dobudowanych do 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych nie mowe 

”rzekroczyć 70% powierzchni zabudowy wszyst-

kich budynków na bilansowanym terenie U(MW),  

b) usJugi handlu w jednym obiekcie na wydzie-

lonym terenie nie mogą ”rzekraczać powierzchni 

2000 m2 powierzchni s”rzedawowej dopuszczonej 

przepisami odrębnymi,  
c) dopuszcza się pojedyncze mieszkania dla 

wJa`ciciela lub sJuwbowe, które zaleca się sytu-
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ować na ”iętrach budynków usJugowych, z za-

chowaniem warunków:  
- wydzielony 1 lokal mieszkalny o powierzchni 

nie ”rzekraczającej 100 m2/1 budynek lub lokal 

usJugowy;  
2) zabudowa mieszkaniowa - planowane bu-

dynki mieszkalne wielorodzinne wolnostojące lub 

w zabudowie zwartej zes”oJów budynków usJu-

gowych i mieszkalnych wraz z garawami wbudo-

wanymi,  

a) zaleca się, aby Jączna powierzchnia zabu-

dowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

wynosiJa 30 - 35% powierzchni zabudowy 

wszystkich budynków na bilansowanym terenie 

U(MW);  

b) dopuszcza się sytuować w budynkach 

mieszkalnych nieuciąwliwe usJugi, z zachowaniem 

warunków:  
- w wydzielonych czę`ciach lokali mieszkal-

nych lub wydzielonych z mieszkaL lokalach uwyt-

kowych o powierzchniach nie ”rzekraczających 

20% powierzchni uwytkowej mieszkania,  

- w odrębnych samodzielnych lokalach uwyt-

kowych usytuowanych w parterach budynków 

mieszkalnych,  

- Jączna powierzchnia wbudowanych lokali 

uwytkowych nie mowe ”rzekroczyć 20% po-

wierzchni caJkowitej budynku mieszkalnego.  

4. Warunki zagospodarowania terenu 1-U(MW), 

obejmujące m.in.:  

1) zagospodarowanie terenu lub dziaJki, które 

nalewy ”rojektować wg ustaleL planu miejscowe-

go stosując wskauniki, parametry zabudowy,  

a nową zabudowę i urządzenia sytuować wg 

rozwiązaL projektu zagospodarowania terenu, 

uwzględniając ustalenia rysunku planu,  

2) wewnętrzny ukJad komunikacji koJowej za-

”ewniający dojazd i doj`cia z drogi publicznej oraz 

publicznie dostę”ne utwardzone miejsca postojo-

we dla samochodów wg wskauników ustalonych 

w planie,  

3) zaleca się sytuowanie miejsc do parkowania 

pod poziomem terenu lub jako wbudowanych  

w piwnice budynków usJugowych i mieszkalnych,  

4) rozwiązanie ukJadu komunikacji wewnętrz-
nej w granicach terenu lub dziaJki zabudowy 

usJugowej winno umowliwiać wjazdy i wyjazdy 

samochodów osobowych oraz samochodów 

sJuwb publicznych i komunalnych przodem pojaz-

du na drogę ”ubliczną,  
5) maJa architektura, zieleL, ogrodzenie terenu 

oraz place gospodarczy z miejscami na pojemniki 

do czasowego gromadzenia od”adów,  
6) w zagospodarowaniu terenu zabudowy 

mieszkaniowej ”rzewidzieć m.in. place zabaw dla 

dzieci i miejsca rekreacyjne dostę”ne dla osób 

starszych i nie”eJnos”rawnych,  

7) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym 

o`wietlenie terenu, sieci i ”rzyJącza infrastruktury 

technicznej,  

8) ustala się wszystkie ”rzyJącza sieciowe jako 

podziemne; zaleca się wbudowanie urządzeL 

technicznych w budynki usJugowe lub kubaturo-

we obiekty trwaJe.  
5. Warunki i zakazy dziaJaL inwestycyjnych na 

terenie 1-U(MW) 

a) ustala się:  
- budowę, remont, ”rzebudowę, rozbudowę  

i odbudowę budynków i obiektów podstawowej  

i uzu”eJniającej funkcji terenu,  

- budowę i remonty obiektów i urządzeL towa-

rzyszących, w tym dojazdów, ”arkingów i zieleni, 

przy zachowaniu zasad zagospodarowania  

i wskauników zabudowy ustalonych planem miej-

scowym,  

b) zakazuje się: na terenie 1-U(MW), budowy 

garawy boksowych wolnostojących lub zes”oJów 

takich garawy ponad poziomem terenu.  

6. Warunki obsJugi komunikacyjnej:  

1) ustala się dojazdy i doj`cia nowymi zjazda-

mi z planowanych lub istniejących ulic:  

- do terenu 1-U(MW), z ulic: 1-KDD ｦ  

ul. Lwowska, 5-KDD i 1-KDW,  

2) zjazdy nalewy ”rojektować w miejscach wg 

oznaczeL rysunku planu miejscowego lub w in-

nych miejscach uzasadnionych projektem zago-

spodarowania terenu po uzgodnieniu ich usytu-

owania z zarządcą ulicy.  

7. Warunki ochrony `rodowiska dla terenów  

1-U, 2-U i 3-U:  

1) ustala się obowiązek utrzymania poziomu 

haJasu, propagowanego przez dziaJalno`ć na tere-

nach usJug na sąsiednią zabudowę mieszkaniową, 
”oniwej dopuszczalnego okre`lonego w przepisach 

odrębnych, jak - dla terenów zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej;  

2) ustala się utrzymać warunki korzystania ze 

`rodowiska, zachowania dopuszczalnych pozio-

mów zanieczyszczeL `rodowiska ustalonych  

w przepisach odrębnych oraz stosowania zasad 

ochrony `rodowiska okre`lonych w § 8 i 9.  

8. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy usJugowej oraz zagospodarowania terenu, 

ustala się na terenach 1-U(MW), w zakresie:  

1) wskauniki zabudowy:  

a) dopuszcza się Jączną ”owierzchnię zabudo-

wy wszystkich budynków na terenie nie przekra-

czającą 65% powierzchni dziaJki budowlanej,  

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie mowe być niwsza niw 20% powierzchni dziaJki;  
2) wskauniki ilo`ci miejsc parkingowych usy-

tuowanych na terenie lub dziaJce przeznaczenia 

podstawowego:  

a) 2 miejsca postojowe dla samochodów oso-

bowych na kawde roz”oczęte 80 m² powierzchni 

uwytkowej usJug na publicznie dostę”nych miej-
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scach parkingowych, lecz nie mniej niw 2 miejsca 

na 1 lokal usJugowy,  
b) 1 miejsce dla samochodu osoby nie”eJno-

sprawnej na kawde roz”oczęte publicznie dostęp-

nych 25 miejsc postojowych dla usJug, lecz nie 

mniej niw 1 miejsce w przypadku ”arkingów  

o liczbie miejsc większej niw 10,  

c) nie limituje się ilo`ci garawy wbudowanych  

i podziemnych,  

d) 1,5 miejsca/1 mieszkanie oraz 1,0 miej-

sce/1 mieszkanie jednoosobowe;  

3) parametry i gabaryty zabudowy:  

a) wysoko`ć planowanych lub przebudowy-

wanych budynków:  
- usJugowych: do 3 kondygnacji nadziemnych 

oraz piwnice, wysoko`ć caJkowita do 14,0 m,  

- mieszkalnych: do 4 kondygnacji nadziemnych 

oraz piwnice, wysoko`ć caJkowita do 20,0 m,  

- pomocniczych techniczno-gospodarczych:  

1 kondygnacja, wysoko`ć caJkowita do 4,0 m,  

- garawe wbudowane w kondygnacji piwnic 

wyniesionych do 1,20 ponad poziom terenu pro-

jektowanego,  

- wysoko`ć masztów i znaków reklamowych 

nie ogranicza się,  
b) szeroko`ć elewacji frontowej: sekcje no-

wych budynków mieszkalnych do ok. 20,0 m,  

c) szeroko`ć elewacji frontowej: dla nowych 

budynków usJugowych, mieszkalnych i pomocni-

czych - nie limituje się;  
4) forma i cechy dachów budynków:  
a) usJugowych ｦ ”Jaskie lub niskie o jednako-

wym kącie nachylenia ”oJaci, kryte materiaJem 

nie roz”rzestrzeniającym ognia:  

- zalecany dach niski, dwuspadowy o nachyle-

niu ”oJaci dachowych do 15º, nawiązujące formą 

i geometrią do dachów budynków w sąsiedztwie,  
- dopuszcza się dachy Jukowe, namiotowe  

i inne indywidualne formy dachów jednolite lub 

skontrastowane w wyodrębnionym zespole zabu-

dowy usJugowej,  
b) mieszkalnych:  

- na budynkach projektowanych zalecany dach 

wysoki, dwuspadowy o nachyleniu ”oJaci da-

chowych do 40º, nawiązujące formą i geometrią 

do dachów budynków w sąsiedztwie,  
- dopuszcza się wykorzystać 5 kondygnację na 

cele uwytkowe w gabarycie dachu wysokiego bu-

dynku mieszkalnego i o`wietloną oknami ”oJacio-

wymi o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej,  

- dopuszcza się dachy ”Jaskie i inne formy da-

chów jednolite w wyodrębnionym zespole zabu-

dowy mieszkaniowej z usJugami,  
c) na budynkach pomocniczych i technicznych 

dachy ”Jaskie lub inne nawiązujące formą i geo-

metrią do dachów budynków w zespole zabudo-

wy usJugowej,  
d) na budynkach istniejących przy ich przebu-

dowach zachować dotychczasowe formy dachów  

i rodzaj pokrycia; dopuszcza się zmiany formy bu-

dynków uzasadnione zmianą funkcji i sąsiedztwem,  
e) kierunek usytuowania budynków i gJównej 

kalenicy dachów:  
- budynków usJugowych i mieszkalnych - rów-

nolegJy i ”rosto”adJy do ”rzylegJych ulic, lub usta-

lony w projekcie budowlanym indywidualnie  

w nawiązaniu do ukJadu budynków na terenach 

sąsiednich.  
9. Linie zabudowy i ustalenia regulacyjne, 

ustala się nastę”ująco:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla plano-

wanych nowych nadziemnych budynków i bu-

dowli, sytuowanych od strony ”rzylegających 

ulic, ”oJowonych na terenach przeznaczenia pod-

stawowego U(MW) w odlegJo`ciach okre`lonych 

w § 10 oraz oznaczone na rysunku planu miej-

scowego;  

2) ustalenia regulacyjne:  

a) dopuszcza się zagospodarowanie terenów 

w pasach ”omiędzy granicami terenów a liniami 

zabudowy elementami zagospodarowania na-

ziemnego, parkingami, podjazdami, doj`ciami  
i zielenią drzew, krzewów i wywo”Jotów, ogro-

dzenia, bramy i obiekty maJej architektury zacho-

wując odlegJo`ci od granic i jezdni ”rzylegJych 

ulic okre`lone w przepisach odrębnych,  
b) dopuszcza się lokalizację w pasach terenu 

okre`lonych wywej pod lit. a), obiektów pomocni-

czych zagospodarowania i wy”osawenia oraz tech-

nicznego uzbrojenia terenu, j. np.: parterowe konte-

nerowe stacje transformatorowe,  

c) ogrodzenia nalewy wznosić jako awurowe nie 

”rzekraczające 1,6 m wysoko`ci, z wykluczeniem 

stosowania ”refabrykatów welbetonowych,  
d) nalewy ”ozostawiać nie ogrodzone fronty  

i wej`cia do budynków i lokali usJugowych.  
10. Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej, ustala się wg 

odpowiednich zasad zaopatrzenia i odbioru mediów 

okre`lonych w § 21ｦ28 uchwaJy, które na terenach 

1-U, 2-U i 3-U nalewy ”lanować jako odpowiednie 

czę`ci systemu kompleksowego infrastruktury dla 

caJego obszaru planu miejscowego.  

 

§ 37.1. Dla terenów planowanej zieleni urządzo-

nej, oznaczonych na rysunku planu miejscowego 

symbolami: 1-ZP, 2-ZP, 3-ZP i 4-ZP oraz 1-ZI, usta-

la się przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zago-

spodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenów:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) tereny zieleni urządzonej- 1-ZP, 2-ZP jako zie-

leL rekreacyjna uzu”eJniająca funkcję sąsiednich 

terenów mieszkaniowych oraz 3-ZP i 4-ZP jako 

zieleL towarzysząca publicznej komunikacji pieszej,  

b) teren zieleni izolacyjnej- 1-ZI, jako zieleL izo-

lacyjna oraz zieleL towarzysząca planowanej ulicy 

zbiorczej 2-KDZ ｦ al. Solidarno`ci;  
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2) s”osób zagospodarowania terenu i zabudo-

wy okre`lony planem:  

a) zagospodarowanie, wskauniki i parametry 

zagospodarowania terenów ZP i ZI nalewy utrzy-

mywać wg warunków ustalonych planem miej-

scowym,  

b) na terenach 1-ZP, 2-ZP planuje się:  
- publicznie dostę”ny ciąg pieszy (KX) w `la-

dzie ul. Lwowskiej;  

- tereny urządzone zieleni rekreacyjnej z pla-

cem zabaw lub boiskiem rekreacyjnym,  

- dopuszcza się ogrodzenie terenu rekreacyj-

nego 2-ZP, z wyJączeniem ciągu pieszego (KX),  

- nasadzenia szpalerowe drzew przy granicy  

z ”lanowaną ulicą 1-KDL,  

c) na terenach 3-ZP i 4-ZP planuje się:  
- publicznie dostę”ny ciąg (KX) pieszy space-

rowy i komunikacyjny,  

- nasadzenia szpalerowe drzew przy granicy  

z ”lanowaną ulicą 2-KDL,  

d) na terenie 1-ZI planuje się:  
- nasadzenia szpalerowe drzew i krzewów zi-

mozielonych jako osJona ”rzeciwhaJasowa przy 

granicy z ”lanowaną ulicą 2-KDZ, czę`ciowe 

ogrodzenie terenu,  

e) zieleL niska i wysoka oraz zagospodarowa-

nie terenu, chodniki, Jawki, maJa architektura,  

f) urządzenia infrastruktury technicznej, w tym 

o`wietlenie i odwodnienie terenu,  

g) ustala się wszystkie planowane ”rzyJącza 

sieciowe jako podziemne;  

h) na terenach 1-ZP, 2-ZP dopuszcza się cza-

sowe utrzymanie istniejącej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 15 kV ｦ docelowo planowa-

nej do przebudowy na kablową ”odziemną;  
3) dopuszczone rodzaje dziaJaL inwestycyjnych:  

a) dokonywanie nowych nasadzeL drzew, krze-

wów i zakJadanie trawników, budowa chodników,  
b) utrzymanie i ”ielęgnacja istniejącej zieleni 

oraz remont, ”rzebudowę, odbudowę obiektów  

i urządzeL terenowych,  

c) budowa i utrzymanie urządzeL rekreacyj-

nych i sportowych,  

d) budowę i remonty urządzeL towarzyszą-
cych, w tym: dojazdy, chodniki, bramy, ogrodze-

nie terenu;  

4) zakazuje się na terenach zieleni ZP i ZI - bu-

dowy budynków i obiektów nie związanych  

z podstawowym przeznaczeniem terenu.  

3. Warunki obsJugi komunikacyjnej:  

ustala się dojazdy dla sJuwb komunalnych jako 

niepubliczne z ”rzylegJych ulic lub terenów są-
siednich.  

4. Warunki ochrony `rodowiska:  
ustala się obowiązek stosowania zasad ochrony 

`rodowiska okre`lonych w § 8 i 9 oraz zachowania 

dopuszczalnych ”oziomów zanieczyszczeL `rodo-

wiska ustalonych w przepisach odrębnych.  

5. Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci, ustala się 

nastę”ująco:  
- zakazuje się na terenach zieleni ZP i ZI doko-

nywać ”odziaJów i wydzielać nowe dziaJki budow-

lane, za wyjątkiem dziaJek pod obiekty infrastruktu-

ry technicznej wg zasad dopuszczonych w § 14.  

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania na terenie 2-ZP, 

ustala się:  
a) w przypadku nowej zabudowy terenu, jak 

np. altany, wskaunik zabudowy nie przekraczają-
cy 5% powierzchni terenu,  

b) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-

na, nie mowe być niwsza niw 80% powierzchni 

terenu, wliczając ”owierzchnię boiska i ”laców 

rekreacyjnych.  

7. Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej, ustala się wg 

odpowiednich zasad zaopatrzenia i odbioru me-

diów okre`lonych w § 21ｦ28 rozdziaJ 2 dziaJ III 

uchwaJy.  
 

§ 38.1. Dla terenów istniejących obiektów 

stacji transformatorowych 15 kV, oznaczonych 

na rysunku planu miejscowego symbolami: 1-E, 

2-E i 3-E, ustala się przeznaczenie oraz warunki 

zabudowy i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenów:  
1) przeznaczenie podstawowe: tereny urzą-

dzeL elektroenergetycznych- 1-E, 2-E i 3-E;  

2) rodzaje zabudowy objętej planem:  

 istniejące budynki parterowych stacji transforma-

torowych na wydzielonych dziaJkach;  
3) warunki zagospodarowania terenu, obejmu-

jące:  
a) zagospodarowanie terenu nalewy utrzymać 

wg zrealizowanego usytuowania w zespole urba-

nistycznym zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej,  

b) stosować ustalenia planu miejscowego za-

chowując wskauniki, parametry zabudowy i zago-

spodarowania terenu, przy przebudowie lub roz-

budowie budynków oraz urządzeL,  
c) utrzymać zrealizowany ukJad dojazdów ko-

Jowych za”ewniający dostę” z drogi publicznej 

oraz ogrodzenia terenu;  

d) utrzymać urządzenia, sieci i ”rzyJącza infra-

struktury technicznej,  

e) ustala się wszystkie ”rzyJącza sieciowe jako 

podziemne;  

4) warunki i zakazy dziaJaL inwestycyjnych:  

a) ustala się:  
- remont, ”rzebudowę, rozbudowę i odbudowę 

budynków funkcji podstawowej i urządzeL uzu-

”eJniającej funkcji terenu,  

- budowę, ”rzebudowę i remonty obiektów  

i urządzeL towarzyszących, w tym dojazdów, 
zieleni, przy zachowaniu zasad istniejącego usy-

tuowania oraz zagospodarowania zabudowy.  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 48 – 2786 – Poz. 652 

 

3. Warunki obsJugi komunikacyjnej:  

ustala się utrzymać dostę” i mowliwo`ć dojaz-

du do stacji transformatorowych z istniejących 

ulic Alei W. Witosa, Lwowskiej i Krzemienieckiej 

ｦ ”rzylegających do granicy dziaJek.  
4.  Warunki ochrony `rodowiska dla terenów 

1-E, 2-E i 3-E:  

1) ustala się obowiązek utrzymania poziomu 

haJasu, propagowanego przez urządzenia elektro-

energetyczne na sąsiednie tereny zabudowy 

mieszkaniowej, ”oniwej dopuszczalnego okre`lo-

nego w przepisach odrębnych, jak - dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

2) ustala się utrzymać warunki korzystania ze 

`rodowiska, zachowania dopuszczalnych pozio-

mów zanieczyszczeL `rodowiska ustalonych w 

przepisach odrębnych oraz stosowania zasad 

ochrony `rodowiska okre`lonych w § 8 i 9.  

5. Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci  
1) ustala się utrzymać ”odziaJy i powierzchnie 

dziaJek obiektów elektroenergetycznych wg stanu 

zrealizowanego;  

2) zakazuje się dokonywania ”odziaJów dla 

wydzielenia nowych dziaJek budowlanych.  

6. Parametry i wskauniki zabudowy oraz zago-

spodarowania dla terenów 1-E, 2-E i 3-E, ustala 

się w zakresie  

1) wskauniki zabudowy:  

a) ustala się ”owierzchnię zabudowy budyn-

ków na dziaJkach stacji transformatorowych 

utrzymać wg stanu istniejącego oraz nie przekra-

czającą 50% powierzchni dziaJki budowlanej,  

b) nie ustala się minimalnej powierzchni biolo-

gicznie czynnej;  

2) wskauniki ilo`ci miejsc parkingowych usy-

tuowanych na dziaJce:  
- nie wystę”uje i nie planuje się postoju i par-

kowania samochodów na dziaJce stacji trafo;  

3) parametry i gabaryty zabudowy:  

a) wysoko`ć obiektów:  
- utrzymać wg stanu istniejącego,  
- wysoko`ć przebudowywanych lub odbudo-

wywanych budynków : do 3,0 m,  

- szeroko`ć elewacji frontowej: utrzymać wg 

stanu zrealizowanego 3 standardowych stacji trafo,  

b) forma i cechy budynków - utrzymać wg 

stanu istniejącego; dopuszcza się zmiany formy 

obiektów przy przebudowie na kontenerowe sta-

cje transformatorowe.  

7. Linie zabudowy i ustalenia regulacyjne, 

ustala się nastę”ująco:  
1) Ustalenia regulacyjne:  

a) ustala się utrzymać usytuowanie budynków 

stacji trafo w istniejących obrysach,  

b) zaleca się zagospodarowanie terenów wokóJ 
granic obiektów zielenią krzewów i wywo”Jotów,  

c) ogrodzenia nalewy wznosić lub przebudo-

wywać w wysoko`ci ”rzekraczającej 1,6 m; za-

kazuje się stosowania ”refabrykatów welbetono-

wych.  

8. Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej, ustala się 

wg odpowiednich zasad zaopatrzenia i odbioru 

mediów okre`lonych w § 21ｦ28 uchwaJy, które 

na terenach 1-E, 2-E i 3-E ustala się utrzymać wg 

stanu istniejącego oraz dopuszcza się moderni-

zować, budować i ”rzebudowywać jako odpo-

wiednie czę`ci systemu kompleksowego infra-

struktury, dla caJego obszaru planu miejscowego.  

 

DziaJ V 

Przepisy koLcowe  

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia koLcowe  

 

§ 39. W granicach terenów objętych planem 

miejscowym traci moc obowiązującą: miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego terenów 

budownictwa mieszkaniowego w Opolu uchwalony 

przez Radę Miasta Opola uchwaJą Nr LVI/672/2002 

z dnia 28 lutego 2002 r. (Dz. U. W.O. z 2002 r.  

nr 38, poz. 559), w czę`ci dotyczącej terenów 

objętych niniejszym planem miejscowym.  

 

§ 40.1. Inwestycjami celu publicznego o zna-

czeniu lokalnym, które nalewą do zadaL wJasnych 

gminy miejskiej Opole za”isaną w planie miej-

scowym, są:  
1) budowa ulic miejskich, w zakresie drogo-

wym: jezdnie, chodniki, `ciewka rowerowa, zieleL 

oraz uzbrojenia sieciowego: wodociąg, kanalizacja 

sanitarna i deszczowa, obejmująca zadania:  

a) ulica klasy lokalnej na odcinkach oznaczo-

nych 1-KDL i 2-KDL, o dJugo`ci: 400 mb,  

b) ulica klasy lokalnej na odcinkach oznaczo-

nych 3-KDL i 4-KDL, o dJugo`ci: 140 mb,  

c) ulica klasy dojazdowej na odcinkach ozna-

czonych 4-KDD i 5-KDD, o dJugo`ci: 250 mb,  

d) ulica klasy dojazdowej na odcinku oznaczo-

nym 7-KDD, o dJugo`ci: 180 mb,  

e) ulica klasy dojazdowej na odcinkach ozna-

czonych 2-KDD, 6-KDD, o dJugo`ci: 50 mb;  

2) budowa terenów zieleni urządzonej ｦ pu-

blicznej i izolacyjnej, obejmująca zadania:  

a) tereny zieleni rekreacyjnej z ciągiem pieszym 

(KX), oznaczone 1-ZP i 2-ZP, o powierzchni 600 m2 

i 2000 m2, w tym 2 odcinki chodnika o dJugo`ci 
120 mb ｦ powierzchnia Jączna: 2600 m2,  

b) tereny zieleni bulwarowej z ciągiem pieszym 

(KX), oznaczone 3-ZP i 4-ZP, o powierzchni 1800 m2 

i 350 m2, w tym 2 odcinki chodnika o dJugo`ci 
220 mb ｦ powierzchnia Jączna: 2150 m2; tereny 

zieleni izolacyjnej, oznaczone 1-ZI, o powierzchni 

1000 m2.  

2. Wykonanie zadaL inwestycyjnych okre`lo-

nych w ust. 1, ”rzyjętych do realizacji i zapisa-
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nych w wieloletnich i rocznych planach budweto-

wych miasta powinna ”rzebiegać etapowo  

w kolejno`ci potrzeb w zagospodarowywaniu 

terenów przeznaczenia podstawowego objętych 

planem miejscowym.  

 

§ 41. Wykonanie uchwaJy powierza się Prezy-

dentowi Miasta Opola.  

 

§ 42. UchwaJa podlega ogJoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz  

w serwisie internetowym Biuletyn Informacji Pu-

blicznej Miasta Opola.  

 

§ 43. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie 

30 dni od daty jej ogJoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący Rady  

Dariusz SmagaJa 

 

źaJącznik nr 2 

do UchwaJy Nr LXIV/664/10 

Rady Miasta Opola 

z dnia 25 marca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Opola  
z dnia 25 marca 2010 r. 

 

w sprawie sposobu realizacji, zapisanych  

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania 

 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z ”óu-
niejszymi zmianami) Rada Miasta Opola rozstrzyga 

co nastę”uje: 
 

I. Inwestycje infrastruktury technicznej i ko-

munikacji przewidziane w planie miejscowym. 

 

źasady budowy, rozbudowy i systemów infra-

struktury technicznej oraz komunikacji zostaJy 
okre`lone w §§ 17 - 28 ”rzedmiotowej uchwaJy. 
W ”lanie za”isano nastę”ujące inwestycje nalewą-
ce do zadaL wJasnych gminy: 

1) rozbudowę sieci wodociągowych; 
2) rozbudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 
3) rozbudowa, przebudowa i remonty ulic, 

jednak ”owywsze inwestycje nie są s”owodo-

wane ustaleniami niniejszego planu. Ich zakres 

wynika równiew z dotychczas obowiązującego 

miejscowego ”lanu. Inwestycje te są niezbędne 
dla obsJugi istniejącej zabudowy i ”o”rawienia 
stanu istniejących dróg ”ublicznych. 

Uchwalenie niniejszego planu rodzi skutki fi-

nansowe z tytuJu modernizacji rozbudowy ukJadu 
komunikacyjnego oraz ”ozostaJych systemów 
infrastruktury technicznej, które zostaJy w”isane 
do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jako 

zadanie inwestycyjne: uzbrojenie terenów w rejo-

nie ul. Lwowskiej (warto`ć zadania wynosi 
30 024 032 zJ: w tym do 31 grudnia 2009 r. 
”oniesiono nakJady w wysoko`ci 13 024 032 zJ). 

 

IIŁ Sposób realizacji inwestycji infrastruktury 
technicznej i komunikacji, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy, wynikających z ustaleL planu 
miejscowego. 

 

1. źadania w zakresie budowy dróg ”ublicz-

nych przewidzianych w ”lanie oraz związanych  
z nimi wyku”ów terenu lub zamiany ”rowadzić 
będą wJa`ciwe jednostki miejskie. 

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicz-

nej ”rowadzić będą wJa`ciwe ”rzedsiębiorstwa 
miejskie.  

3. Podstawą ”rzyjęcia do realizacji inwestycji 
infrastruktury technicznej i komunikacji, zadaL 
wJasnych stanowić będą za”isy Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego miasta Opola. 

4. Okre`lenie terminów ”rzystą”ienia i zakoL-
czenia realizacji inwestycji infrastruktury technicznej 

i komunikacji, ustalane będzie wedJug kryteriów  
i zasad ”rzyjętych ”rzy konstruowaniu Wieloletnie-

go Programu Inwestycyjnego miasta Opola. 

5. Inwestycje infrastruktury technicznej i komu-

nikacji mogą być realizowane eta”owo, w zalewno-

`ci od wielko`ci `rodków ”rzeznaczonych na te 
cele. 

 

III. Zasady finansowania inwestycji infrastruk-

tury technicznej i komunikacji, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy, wynikających z ustaleL 
planu miejscowego. 

 

tródJem finansowania inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej i komunikacji będą: 
1) budwet miasta O”ola; 
2) `rodki i fundusze zewnętrzne (w tym: dotacje 

unijne, samorządu województwa, dotacje i ”owyczki 
z funduszy celowych, kredyty bankowe i inne); 

3) fundusze ”rywatne (w ramach ”orozumieL 
cywilno ｦ prawnych lub w formie partnerstwa 

publiczno-prywatnego). 
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