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UCHWAIA NR LVIIł674łńŃ 

 RAŚY MIśJSKIśJ W ŚĘBICY 

 z dnia 16 lipca 2010 r. 

  
sprawie zmiany uchwaJy Nr XXIXł462łŃ9 Rady Miejskiej w Śębicy z dnia  

17 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów  
w zakresie twórczo`ci artystycznej i upowszechniania kultury,  

wspierającej uzdolnione artystycznie osoby 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ),  
art. 7a ust. 1, 7b ust. 1 ustawy z dnia 25 ”audzierni—a 
1991 r. o organizowaniu i ”rowadzeniu dziaJalno`ci 
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z ”óunŁ 
zm.), Rada Miejska w Śębicy uchwala, co nastę”u–e: 

§ 1. W zaJączni—u do uchwaJy Nr XXIXł462ł09 
Rady Miejskiej w Śębicy z dnia 17 kwietnia 2009 r. 

w sprawie zasad i trybu ”rzyznawania sty”endiów 
w za—resie twórczo`ci artystyczne– i upowszechniania 

—ultury, ws”iera–ące– uzdolnione artystycznie osoby 

w”rowadza się nastę”u–ące zmiany: 

1)  W § 2 pkt 1 ””—t c wy—re`la się ｭna szczeblu 
lo—alnymｬ i w”isu–e się ｭna szczeblu 
—ra–owymｬŁ 

2)  Śo”isu–e się § 11 o tre`ci: ｭSty”endium 
artystyczne mowe być ”rzyznane raz na cztery 
lataｬŁ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 

 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Śębicy 

 

Jan Borek 
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UCHWAIA NR ń2Ńł2ŃńŃ 

 RADY MIEJSKIEJ W PRZśMY_LU 

 z dnia 24 czerwca 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego "_ródmie`cie I" 

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

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (te—st 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 

z ”óunie–szymi zmianami) oraz artŁ 20 ustŁ 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. 

Nr 80, poz. 717 z ”óunie–szymi zmianami), ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium Uwarun—owaL 
i Kierun—ów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Przemy`la uchwalonego uchwaJą Rady Mie–s—ie– 
w Przemy`lu Nr 26ł2006 z dnia 23.02.2006 r., Rada 

Miejska w Przemy`lu uchwala, co nastę”u–e: 

RozdziaJ ń 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1Ł Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego ｭ_RÓŚMIś_CIś Iｬ, 
zwany w dalsze– czę`ci uchwaJy ”lanemŁ 

2. Plan obejmuje granicami obszar 

o ”owierzchni o—oJo 29,97 ha ”oJowony w Przemy`lu, 
zawarty ”omiędzy rze—ą San, mostami: —ole–owym - 

Tadeusza Porembalskiego oraz drogowym - Ryszarda 

Siwca, ulicami: Bohaterów Getta, Wincentego Pola 
i Czarnieckiego oraz terenami kolejowymi i terenami 

obowiązu–ących mie–scowych ”lanów 
zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭGarbarze - 

Wybrzeweｬ, ｭKono”nic—ie–ｬ i ｭJagielloLs—aｬŁ 

3Ł ZaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 

1)  ZaJączni— Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 

stanowiący integralną czę`ć ”lanu, —tóry 
obowiązu–e w zakresie zastosowanych tam 

oznaczeL stanowionychŁ 

2)  ZaJączni— Nr 2 - o—re`la–ący s”osób realizac–i 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury techniczne–, —tóre nalewą do 
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zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania. 

3)  ZaJączni— Nr 3 - zwiera–ący rozstrzygnięcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu. 

§ 2. 1. Tereny o równym ”rzeznaczeniu 
wyodrębnione w obszarze planu liniami 

rozgranicza–ącymi oznaczone są na rysun—u ”lanu 
symbolami literowymi, od”owiada–ącymi ich fun—c–i 
ustanowione– ”rze”isami szczegóJowymi uchwaJyŁ 

2Ł Ustala się ”rzeznaczenie terenów wedJug 
”rzy–ętych oznaczeL: 

1)  UC - teren rozmieszczenia 

wielkopowierzchniowych obie—tów handlowych 
o powierzchni sprzedawy ”owywe– 2000 m2, 

2)  UP - tereny usJug celu ”ublicznego, 

3)  U - tereny zabudowy usJugowe–, 

4)  UO - tereny usJug o`wiaty, 

5)  U/KP - teren zabudowy usJugowo-handlowej 

z ”ar—ingiem ogólnodostę”nym, 

6)  US - tereny sportu i rekreacji, 

7)  U/ZP - teren zabudowy usJugowo-handlowej 

z zielenią urządzoną, 

8)  U/MN - tereny zabudowy usJugowe– 
z zabudową miesz—aniową –ednorodzinną, 

9)  MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z zabudową usJugową, 

10)  MW - tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 

11)  ZP/U - teren zieleni urządzone– z zabudową 
usJugowo-handlową, 

12)  ZN - teren zieleni niskiej, 

13)  ZZ - teren zieleni nieurządzone– w granicach 

obszaru (terenu) zagrowonego ”owodzią, 

14)  KP/U - teren ”ar—ingu ogólnodostę”nego 
z zabudową usJugowo-handlową, 

15)  KP - tereny ”ar—ingów ogólnodostę”nych, 

16)  KDG - tereny dróg ”ublicznych gJównych, 

17)  KDL - tereny dróg ”ublicznych lo—alnych, 

18)  KDD - tereny dróg ”ublicznych do–azdowych, 

19)  KDW - tereny dróg wewnętrznych, 

20)  E - tereny infrastruktury technicznej 

elektroenergetycznej. 

§ 3. 1Ł Ile—roć w uchwale mówi się o: 

1)  dominancie architektonicznej - nalewy ”rzez to 
rozumieć, budyne— lub –ego czę`ć, —tóra 
—oncentru–e uwagę obserwatorów; 

2)  parkingu podziemnym - nalewy ”rzez to 
rozumieć, mie–sca ”ar—ingowe urządzone ”od 
poziomem terenu lub w ”iwnicach budyn—ów; 

3)  parkingu wielopoziomowym - nalewy ”rzez to 
rozumieć, ”ar—ing wielo—ondygnacy–ny 
nadziemny lub podziemny; 

4)  sezonowych punktach handlowo-

gastronomicznych - nalewy ”rzez to rozumieć, 
tymczasowy obiekt handlowo-gastronomiczny, 

nie związany trwale z gruntem, o lekkiej 

konstrukcji, rozbieralny i ”rzeno`ny, czynny 
w okresie od 1 —wietnia do 31 ”audzierni—a; 

5)  usJugach celu ”ublicznego - nalewy ”rzez to 
rozumieć, dziaJalno`ć związaną z realizac–ą 
celów ”ublicznych w rozumieniu ”rze”isów 
o gos”odarce nieruchomo`ciami; 

6)  usJugach nieuciąwliwych - nalewy ”rzez to 
rozumieć ”rzedsięwzięcia, —tórych e—s”loatac–a 
nie powoduje zjawisk i stanów utrudnia–ących 
wycie lub do—uczliwych dla otacza–ącego terenuŁ 

§ 4. 1. Na obszarze planu w ”asach terenów 
”omiędzy liniami rozgranicza–ącymi tereny dróg 
a liniami zabudowy do”uszcza się: 

1)  ”rzebudowę istnie–ące– zabudowy, bez zmiany 
obrysów murów zewnętrznych budyn—ów i ich 

wyso—o`ci, 

2)  lo—alizac–ę murów o”orowych, s—ar” 
i nasy”ów, 

3)  lo—alizac–ę zieleni izolacy–ne– i ozdobnej, 

4)  lo—alizac–ę re—lam, tablic informacy–nych, 

5)  lo—alizac–ę mie–sc ”osto–owych i sto–a—ów dla 
rowerów, 

6)  lo—alizac–ę obudowanych miejsc na pojemniki 

do czasowego gromadzenia od”adów staJych, 

7)  lo—alizac–ę urządzeL i sieci związanych 
z infrastru—turą technicznąŁ 

2Ł Na obszarze ”lanu nie do”uszcza się 
lokalizacji: 

1)  garawy blaszanych i obie—tów gos”odarczych 
blaszanych, 

2)  ogrodzeL w formie murów ”eJnych, za 
wy–ąt—iem terenów oznaczonych na rysun—u 
planu symbolami UP 2 i U 11. 

3Ł Na obszarze ”lanu za—azu–e się lo—alizac–i 
ele—trowni wiatrowych, wolnosto–ących masztów 
i wiew antenowych telefonii bezprzewodowej. 

4. Na obszarze ob–ętym ”lanem do”uszcza się 
”odziaJy ma–ące na celu wydzielenia dziaJe— dla 
urządzeL infrastruktury technicznej i komunikacji oraz 

na zasadach o—re`lonych w przepisach 

szczegóJowychŁ 
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RozdziaJ 2 

Przepisy szczegóJowe 

§ 5. 1Ł Wyznacza się teren rozmieszczenia 

wiel—o”owierzchniowych obie—tów handlowych 
o ”owierzchni s”rzedawy ”owywe– 2000 m2, 

oznaczony na rysunku planu symbolem UC 

o powierzchni 4,04 ha. 

2Ł Teren ”rzeznacza się ”od lo—alizac–ę 
wiel—o”owierzchniowych obie—tów handlowych 
w tym: funkcji uwyteczno`ci ”ubliczne– ”rzeznaczone– 
na ”otrzeby obsJugi ban—owe–, gastronomiczne–, usJug 
nieuciąwliwych, `wiadczenia usJug ”ocztowych 
i telekomunikacyjnych. 

3. Na terenie, o —tórym mowa w ust. 1, 

do”uszcza się: 

1)  ”rzebudowę, rozbudowę i nadbudowę 
istnie–ącego obie—tu oznaczonego na rysun—u 
”lanu cyfrą ｭIｬ, z zachowaniem wymagaL 
zawartych w ust. 4, 

2)  lo—alizac–ę zabudowy bez”o`rednio ”rzy granicy 

nieruchmo`ci, 

3)  lo—alizac–ę stac–i ”aliw ”Jynnych i gazowych, 

4)  lo—alizac–ę dominant archite—tonicznych, 

5)  lo—alizac–ę obie—tów maJe– archite—tury, 

6)  lo—alizac–ę wolnosto–ących trwale związanych 
z gruntem urządzeL re—lamowych, 

7)  lo—alizac–ę dróg wewnętrznych oraz ciągów 
pieszych i `ciewe— rowerowych, 

8)  lo—alizac–ę mie–sc ”osto–owych i ”ar—ingów, 
w tym wielopoziomowych. 

4. W stosunku do terenu, o —tórym mowa 
w ustŁ 1, ustala się nastę”u–ące wymagania: 

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci: 

a)  12,0 m od linii rozgranicza–ących terenów dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDG 

1 i KDG 2, 

b)  8,0 m od linii rozgranicza–ących terenów dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL 

1 i KDD 2, 

2)  udziaJ terenów zabudowanych - nie więce– niw 
70% ”owierzchni dziaJ—i, w odniesieniu do 

—awde– z dziaJe— wnios—owanych do zabudowy, 

3)  powierzchnia biologicznie czynna - nie mnie– niw 
10% powierzchni terenu, w odniesieniu do 

—awde– z dziaJe— wnios—owanych do zabudowy, 

4)  wyso—o`ć zabudowy - nie wię—sza niw 20,0 m 
licząc od ”oziomu terenu ”rzy we–`ciu gJównym 
do budynku do kalenicy dachu lub do 

najwywsze– czę`ci budyn—u, 

5)  dachy: 

a)  ”Jas—ie lub wielos”adowe, o jednakowych 

—ątach nachylenia ”oJaci dachowych nie 
wię—szych niw 400, 

b)  ”o—rycie dachów materiaJami bitumicznymi 
i ceramicznymi lub imitu–ącymi ceramiczne, 
w barwach ceramiki naturalnej, brązu lub 
grafitu, blachą lub sz—Jem, 

6)  elewacje: 

a)  frontowe obie—tów lub ich zes”oJów od strony 
”óJnocno-zachodniej i ”oJudniowe–, od strony 
dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 

KDG 1 i KDL 1, 

b)  do”uszczalne ”rzesz—lenia się nie więce– niw 
60% ”owierzchni elewac–i —awdego 
z budyn—ów, 

c)  kolorystyka z zastosowaniem szlachetnych 

materiaJów wy—oLczeniowych (cerami—a, sz—Jo, 
kamieL, stal it”Ł) lub imitac–i tych materiaJów, 

7)  do”uszcza się dominanty archite—toniczne 
w bryle budyn—u lub budyn—ów o wyso—o`ci do 
25 m, 

8)  wyso—o`ć wolnosto–ących urządzeL i masztów 
re—lamowych ma—symalnie 20,0 m, licząc od 
poziomu terenu. 

5. Na terenie, o —tórym mowa w ust. 1, 

za—azu–e się lo—alizowania tymczasowych obie—tów 
handlowych, usJugowo-handlowych i garawowych. 

6Ł Śla istnie–ącego obie—tu, oznaczonego na 
rysun—u ”lanu numerem "2" ustala się ochronę 
—onserwators—ą ”olega–ącą na: 

1)  zakazie rozbudowy i nadbudowy istnie–ącego 
obie—tu, zmiany formy elewac–i, —ątów 
nachylenia ”oJaci dachowych, z zastrzeweniem 
pkt 2) lit. b), 

2)  dopuszczeniu: 

a)  ”rzebudowy istnie–ącego obie—tu, 

b)  do`wietlenia ”oddaszy za ”omocą lu—arn i okien 

”oJaciowychŁ 

7. Dla schronu bojowego z okresu II Wojny 

_wiatowe–, w konturze oznaczonym na rysunku planu 

literą "C", ustala się ochronę —onserwators—ą 
polega–ącą na: 

1)  zakazie: 

a)  rozbiór—i obie—tu, 

b)  zmiany bryJy archite—toniczne– obie—tu, 

c)  zagos”odarowanie zielenią wyso—ą, 

d)  zmiany istnie–ące– s—ar”y ziemne–Ł 

2)  dopuszczeniu: 

a)  zmiany s”osobu uwyt—owania na cele re—reac–i 
i usJug, 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 68  - 6265 -  Poz. 1333 
 

b)  lo—alizac–i obie—tów maJe– archite—tury, 

c)  lo—alizac–i ciągów ”ieszych lub `ciewe— ”ieszo-

rowerowych. 

8Ł Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
komunikacyjnej terenu: 

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na z dróg oznaczonych 

na rysunku planu symbolami KDG 1, KDG 2, 

KDL 1 i KDD 2 ”o”rzez drogi wewnętrzne lub 
ciągi ”ieszo-jezdne, 

2)  ”rzy obie—cie lub obie—tach nalewy za”ewnić: 

a)  co najmniej 1 miejsce postojowe dla 

samochodów osobowych na —awde  
30 m2Jączne– ”owierzchni s”rzedawy i usJug 
w obiektach, 

b)  mie–sca dla ”ar—owania rowerówŁ 

9Ł Ustala się zasady ”odziaJu terenu: 

1)  ”owierzchnia dziaJ—i - nie mnie–sza niw 0,5 ha, 

2)  szero—o`ć frontu dziaJ—i - nie mnie–sza niw  
30,0 m, 

3)  —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosun—u do dróg 
45o- 90o. 

§ 6. 1. Wyznacza się tereny usJug celu 
publicznego, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1)  UP 1 o powierzchni 0,44 ha, 

2)  UP 2 o powierzchni 0,48 ha. 

2Ł Tereny ”rzeznacza się ”od usJugi celu 
publicznego z za—resu: urzędów organów wJadzy, 
administracji, wymiaru sprawiedliwo`ci, —ultury, 
o`wiaty, sz—óJ ”ublicznych, medycznych oraz 
z zakresu zapewnienia bez”ieczeLstwa ”ublicznegoŁ 

3. Na terenach, o —tórych mowa w ust. 1, 

do”uszcza się lo—alizac–ę: 

1)  zieleni urządzone–, 

2)  obie—tów maJe– archite—tury, 

3)  bois—, ”laców gier i zabaw, 

4)  miejsc postojowych i ”ar—ingów, 

5)  dróg wewnętrznych oraz ciągów ”ieszych 
i `ciewe— rowerowychŁ 

4Ł W stosun—u do terenów, o —tórych mowa 
w ustŁ 1, ustala się nastę”u–ące wymagania: 

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy w liniach 

rozgranicza–ących tereny dróg oznaczonych na 
rysunku planu symbolami KDL 3 i KDL 4, 

2)  udziaJ terenów zabudowanych - nie więce– niw 
70% powierzchni terenu, 

3)  powierzchnie biologicznie czynne ｦ nie mniej 

niw 10% ”owierzchni terenu, 

4)  wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 20,0 m 
licząc od ”oziomu terenu ”rzy we–`ciu gJównym 
do budynku do kalenicy dachu lub do 

na–wywsze– czę`ci budyn—u, 

5)  dachy: 

a)  dwuspadowe lub wielospadowe, o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych, nie mnie–szym 
niw 250i nie wię—szym niw 600, 

b)  pokrycie dachów materiaJami bitumicznymi 
i ceramicznymi lub imitu–ącymi ceramiczne, 
w barwach cerami—i naturalne–, brązu lub 
grafitu, blachą lub sz—Jem, 

6)  kolorystyka z zastosowaniem szlachetnych 

materiaJów wy—oLczeniowych (cerami—a, sz—Jo, 
kamieL, stal it”Ł) lub imitac–i tych materiaJów, 

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem UP1, w —onturze oznaczonym literą "F" 
ustala się: 

1)  zachowanie lo—alizac–i tablicy u”amietnia–ące– 
mie–sce straceL ludno`ci wydows—ie– w Getcie 

Przemyskim w okresie II Wo–ny _wiatowe–, 

2)  na—azu–e sie na caJym terenie wy—onać 
nawięrzchnię z ”Jyt —amiennych, 

3)  za—azu–e się zagos”odarowania zielenią 
wyso—ą, 

4)  do”uszcza się zmianę formy ”lastyczne– tablicy. 

6Ł Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
komuni—acy–ne– terenów: 

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na z dróg oznaczonych 
na rysunku planu symbolami KDL 3 i KDL 

4 oraz poprzez tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami KDW 1 i KP 2, 

2)  nalewy ws—azać: 

a)  co najmniej 1 mie–sce ”osto–owe na —awde  
30 m2Jączne– ”owierzchni uwytkowej funkcji 

usJugowe– w obiektach, 

b)  mie–sca dla ”ar—owania rowerówŁ 

7Ł Poziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 
”oziomu do”uszczalnego dla zabudowy związane– ze 
staJym lub czasowym pobytem dzieci i mJodziewyŁ 

§ 7. 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 
usJugowej, oznaczone na rysnku planu symbolami: 

1)  U 1 o powierzchni 0,68 ha, 

2)  U 2 o powierzchni 0,26 ha, 

3)  U 3 o powierzchni 0,21 ha, 

4)  U 4 o powierzchni 0,24 ha, 

5)  U 5 o powierzchni 0,32 ha, 

6)  U 6 o powierzchni 0,13 ha, 
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7)  U 7 o powierzchni 0,89 ha, 

8)  U 8 o powierzchni 0,16 ha, 

9)  U 9 o powierzchni 0,02 ha, 

10)  U 10 o powierzchni 0,12 ha, 

11)  U 11 o powierzchni 0,40 ha, 

12)  U 12 o powierzchni 0,82 ha, 

13)  U 13 o powierzchni 0,33 ha, 

14)  U 14 o powierzchni 0,08 ha. 

2Ł Tereny ”rzeznacza się ”od lo—alizac–ę usJug 
nieuciąwliwych z zakresu: handlu, gastronomii, kultury, 

o`wiaty i edukacji, medycznych i ochrony zdrowia, 

biur, hoteli, ”ens–onatów oraz stac–i ”aliwŁ 

3. Na terenach, o —tórych mowa w ust. 1, 

do”uszcza się lo—alizac–ę: 

1)  zieleni urządzonej, 

2)  obie—tów maJe– archite—tury, 

3)  wolnosto–ących trwale związanych z gruntem 

urządzeL re—lamowych, 

4)  garawy wbudowanych w —ubatury obie—tów, 

5)  ”ar—ingów i garawy naziemnych i podziemnych, 

6)  dróg wewnętrznych oraz ciągów ”ieszych 
i `ciewe— rowerowych. 

4Ł W stosun—u do terenów, o —tórych mowa 
w ustŁ 1, ustala się nastę”u–ące wymagania: 

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U 1: 

 w odlegJo`ci od 0 - 12,0 m od linii 

rozgranicza–ące– teren drogi oznaczonej 

symbolem KDG 1 - jak na rysunku planu, 

 w linii rozgranicza–ące– teren drogi oznaczone– 
symbolem KDL 1, 

 w odlegJo`ci 8,0 m od linii rozgranicza–ące– 
teren drogi oznaczonej symbolem KDD 2, 

b)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U 2 w odlegJo`ci: 

 od 8,0 m - 12,0 m od linii rozgranicza–ące– 
teren drogi oznaczonej symbolem KDG 1 - jak 

na rysunku planu, 

 8,0 m od linii rozgranicza–ące– teren drogi 
oznaczonej symbolem KDG 2, 

c)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U 3 w odlegJo`ci: 

 6,0 m od linii rozgranicza–ące– teren drogi 
oznaczonej symbolem KDL 1 - jak na rysunku 

planu, 

 od 2,0 m - 8,0 m od linii rozgranicza–ące– teren 
drogi oznaczonej symbolem KDL 2 - jak na 

rysunku planu, 

d)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U 4, w odlegJo`ci: 

 6,0 m od linii rozgranicza–ące– teren drogi 
oznaczonej symbolem KDL 1 - jak na rysunku 

planu, 

 od 1,5 m - 2,5 m od linii rozgranicza–ące– teren 
drogi oznaczonej symbolem KDL 2 - jak na 

rysunku planu, 

e)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U 5, w odlegJo`ci 8,0 m od linii 
rozgranicza–ących terenów dróg oznaczonych 
symbolami KDL 2 i KDD 1, 

f)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U 6, w linii rozgranicza–ące– teren 
drogi oznaczonej symbolem KDL 2, 

g)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U 7, w liniach rozgranicza–ących 
terenów dróg oznaczonych symbolami KDL 1  

i KDL 2, 

h)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U 8: 

 w odlegJo`ci 4,0 m od linii rozgranicza–ących 
terenów dróg oznaczonych symbolami KDL 1  

i KDL 3 - jak na rysunku planu, 

 w linii rozgranicza–ące– teren drogi oznaczone– 
symbolem KDL 3 - jak na rysunku planu, 

i)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U 9, w linii rozgranicza–ące– terenu 
drogi oznaczonej symbolem KDL 3, 

j)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U 10, w linii rozgranicza–ące– terenu 
drogi oznaczonej symbolem KDL 2, 

k)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U 11: 

 w linii rozgranicza–ące– terenu drogi oznaczonej 

symbolem KDG 2 - jak na rysunku planu, 

 w odlegJo`ci od 0 - 4,0 m od linii 

rozgranicza–ące– terenu drogi oznaczone– 
symbolem KDG 2, 

 w odlegJo`ci 8,0 m od linii rozgranicza–ące– 
terenu drogi oznaczonej symbolem KDL 4, 

l)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U 12, w odlegJo`ci: 

 5,0 m od linii rozgranicza–ące– terenu drogi 
oznaczonej symbolem KDG 2, 

 8,0 m od linii rozgranicza–ących terenów dróg 
oznaczonych symbolami KDL 2 i KDL 4, 

m)  dla teren oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U 13, w odlegJo`ci 10,0 m od 
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granicy obszaru ob–ętego ”lanem od strony 
”óJnocne– - jak na rysunku planu, 

n)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U 14, w granicy obszaru ob–ętego 
”lanem od strony ”óJnocnej - jak na rysunku 

planu, 

2)  udziaJ terenów zabudowanych - nie więce– niw 
70% powierzchni terenu, 

3)  powierzchnie biologicznie czynne ｦ nie mniej 

niw 10% ”owierzchni terenu, 

4)  wyso—o`ć wolnosto–ących urządzeL 
re—lamowych, nie mowe ”rze—raczać 6,0 m 
licząc od ”oziomu terenu, 

5)  wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 20,0 m 
licząc od ”oziomu terenu ”rzy we–`ciu gJównym 
do budynku do kalenicy dachu lub do 

na–wywsze– czę`ci budyn—u, 

6)  dachy: 

a)  ”Jas—ie, dwu lub wielos”adowe, o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych, nie mnie–szym 
niw 150i nie wię—szym niw 350, 

b)  ”o—rycie dachów: materiaJami bitumicznymi 

i ceramicznymi lub imitu–ącymi ceramiczne, 
w barwach cerami—i naturalne–, brązu lub 
grafitu, blachą lub sz—Jem, 

7)  kolorystyka z zastosowaniem szlachetnych 

materiaJów wy—oLczeniowych (cerami—a, sz—Jo, 
kamieL, stal it”Ł) lub imitac–i tych materiaJówŁ 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem U5, w ”asie 10m od ”oJudniowe– granicy 
planu zakazu–e się lo—alizac–i zabudowyŁ 

6Ł Śla obie—tów ”oJowonych w terenach U 1, 

U 5, U 8 i U 12, oznaczonych na rysunku planu 

numerami ｭ1ｬ, ｭ8ｬ, ｭ15ｬ i ｭ22ｬ ustala się ochronę 
konserwators—ą ”olega–ącą na: 

1)  zakazie: rozbudowy i nadbudowy istnie–ących 
obie—tów, zmiany —ątów nachylenia ”oJaci 
dachowych, z zastrzeweniem ”—t 2) litŁ b), 

2)  dopuszczeniu: 

a)  przebudowy i remontu istnie–ących obie—tów, 

b)  do`wietlenia ”oddaszy za ”omocą lu—arn i okien 

”oJaciowychŁ 

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U 8, w —onturze oznaczonym literą "ś", 
wyznacza się obszar lo—alizac–i urządzeL re—reacy–no-

s”ortowych, ”laców gier i zabaw. 

8Ł Śla obie—tu ”oJowonego w terenie U 11, 

oznaczonego na rysun—u ”lanu numerem ｭ14ｬ ustala 
się ochronę —onserwators—ą ”olega–ącą na: 

1)  za—azie: rozbudowy istnie–ącego obie—tu, 

2)  dopuszczeniu przebudowy, nadbudowy 

i remontu istnie–ącego obie—tu, ”od warun—ami: 

a)  zachowania obrysu w rzucie, wystroju elewacji, 

—sztaJtu i —ątów nachylenia ”oJaci dachowych, 

b)  zachowania wyso—o`ci zabudowy do 14 m, od 
”oziomu terenu ”rzy we–`ciu gJównym do 
budynku do kalenicy dachu lub do na–wywsze– 
czę`ci budyn—uŁ 

9Ł Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
komuni—acy–ne– terenów: 

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na z dróg oznaczonych 

na rysunku planu symbolami KDG 1, KDG 2, 

KDL 1, KDL 2, KDL 3, KDL 4 i poprzez teren KP 

1 oraz z dróg ”oza obszarem ”lanu od strony 
”óJnocnej i wschodnie– (ulŁ Bohaterów Getta), 

2)  nalewy ws—azać: 

a)  co najmniej 1 mie–sce ”osto–owe na —awde  
30 m2”owierzchni fun—c–i usJugowe– 
i handlowej, 

b)  mie–sca dla ”ar—owania rowerówŁ 

10Ł Ustala się zasady ”odziaJu terenów: 

1)  ”owierzchnia dziaJ—i - nie mnie–sza niw 0,03 ha, 

2)  szeroko`ć frontu dziaJ—i - nie mnie–sza niw  
15,0 m, 

3)  —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosun—u do dróg 
45o- 90o. 

§ 8. 1Ł Wyznacza się tereny usJug o`wiaty, 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1)  UO 1 o powierzchni 0,64 ha, 

2)  UO 2 o powierzchni 2,07 ha. 

2. Tereny ”rzeznacza się ”od usJugi o`wiaty 
i edukacji w tym: sz—oJy, ”alców—i o”ie—uLczo-

wychowawcze, internaty, ”rzedsz—ola, wJob—i, 
urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne. 

3. Na terenach, o —tórych mowa w ust. 1, 

do”uszcza się lo—alizac–ę: 

1)  zieleni urządzone–, 

2)  obie—tów maJe– archite—tury, 

3)  reklam, tablic informacyjnych, 

4)  bois—, ”laców gier i zabaw, 

5)  dróg wewnętrznych oraz ciągów ”ieszych 
i `ciewe— rowerowychŁ 

4Ł W stosun—u do terenów, o —tórych mowa 
w ustŁ 1, ustala się nastę”u–ące wymagania: 

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem UO 1, w odlegJo`ci: 

 5,0 m od linii rozgranicza–ące– terenu drogi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG 2, 
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 8,0 m od linii rozgranicza–ące– terenu drogi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL 2, 

b)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem UO 2, w odlegJo`ci: 

 10,0 m od linii rozgranicza–ące– teren drogi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG 2, 

 8,0 m od linii rozgranicza–ące– teren drogi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL 2, 

 w linii rozgranicza–ące– teren drogi oznaczone– 
na rysunku planu symbolem KDD 3 - jak na 

rysunku planu, 

2)  udziaJ terenów zabudowanych - nie więce– niw 
70% powierzchni terenu, 

3)  powierzchnie biologicznie czynne - nie mnie– niw 
20% powierzchni terenu, 

4)  wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 20,0 m 
licząc od ”oziomu terenu ”rzy we–`ciu gJównym 
do budynku do kalenicy dachu lub do 

na–wywsze– czę`ci budyn—u, 

5)  dachy: 

a)  ”Jas—ie, dwu lub wielos”adowe, o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych, nie mniejszym 

niw 150i nie wię—szym niw 450, 

b)  ”o—rycie dachów materiaJami bitumicznymi 
i ceramicznymi lub imitu–ącymi ceramiczne, 
w barwach cerami—i naturalne–, brązu lub 
grafitu, blachą lub sz—Jem, 

6)  kolorystyka z zastosowaniem szlachetnych 

materiaJów wy—oLczeniowych (cerami—a, sz—Jo, 
kamieL, stal it”Ł) lub imitac–i tych materiaJówŁ 

5Ł Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
komuni—acy–ne– terenów: 

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na z dróg oznaczonych 
na rysunku planu symbolami KDG 2, KDL 2 

 i KDD 3 oraz ”o”rzez drogi wewnętrzne lub 
ciągi ”ieszo-jezdne, 

2)  ”rzy obie—cie lub obie—tach nalewy za”ewnić: 

a)  co najmniej 1 mie–sce ”osto–owe na —awde  
30 m2”owierzchni uwyt—owe– fun—c–i usJugowe–, 

b)  mie–sca dla ”ar—owania rowerówŁ 

6Ł Poziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 
”oziomu do”uszczalnego dla terenów zabudowy 
związane– ze staJym lub czasowym ”obytem dzieci 
i mJodziewyŁ 

7Ł Ustala się zasady ”odziaJu terenów: 

1)  ”owierzchnia dziaJ—i - nie mnie–sza niw 0,3 ha, 

2)  szero—o`ć frontu dziaJ—i - nie mniejsza niw  
20,0 m, 

3)  —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosun—u do dróg 
80o- 90o. 

§ 9. 1Ł Wyznacza się teren zabudowy 
usJugowo-handlowej z ”ar—ingiem ogólnodostę”nym, 
oznaczony na rysunku planu symbolem U/KP 

o powierzchni 1,89 ha. 

2Ł Teren ”rzeznacza się ”od lo—alizac–ę usJug 
nieuciąwliwych z za—resu: handlu, gastronomii, usJug 
związanych z obsJugą turysty—i oraz ”od lo—alizac–ę 
”ar—ingu ogólnodostę”nego naziemnego lub 
wielopoziomowego, w tym podziemnego. 

3. Na terenie, o —tórym mowa w ust. 1, 

do”uszcza się: 

1)  rozbudowę, ”rzebudowę i nadbudowę 
istnie–ącego obie—tu oznaczonego na rysun—u 
”lanu cyfrą ｭIIｬ, z zachowaniem wymagaL 
zawartych w ust. 4, 

2)  lo—alizac–ę dworca —omuni—ac–i autobusowe–, 

3)  lo—alizac–ę mie–sc ”ar—ingowych dla auto—arów, 

4)  lo—alizac–ę targowiska i hal targowych, 

5)  lo—alizac–ę zieleni urządzone–, 

6)  lo—alizac–ę obie—tów maJe– archite—tury, 

7)  lo—alizac–ę re—lam, tablic informacy–nych, 

8)  lo—alizac–ę dróg wewnętrznych oraz ciągów 
pieszych i `ciewe— rowerowychŁ 

4. W stosunku do terenu, o —tórym mowa 
w ustŁ 1, ustala się nastę”u–ące wymagania: 

1)  nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegJo`ci 
20,0 m od linii rozgranicza–ące– terenu drogi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL 2, 

2)  ”omiędzy linią rozgranicza–ącą teren drogi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL 2, 

a linia zabudowy - do”uszcza się wy—onanie 
drogi wewnętrzne– lub ciągu ”ieszo -jezdnego, 

z dopuszczeniem miejsc postojowych, 

3)  udziaJ terenów zabudowanych - nie więce– niw 
70% powierzchni terenu, 

4)  powierzchnie biologicznie czynne - nie mnie– niw 
10% powierzchni terenu, 

5)  wyso—o`ć wolnosto–ących urządzeL 
re—lamowych, nie mowe ”rze—raczać 8,0 m, 
licząc od ”oziomu terenu, 

6)  wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 20,0 m 
licząc od ”oziomu terenu ”rzy we–`ciu gJównym 
do budynku do kalenicy dachu lub do 

na–wywsze– czę`ci budyn—u, 

7)  dachy: 

a)  ”Jas—ie, wielos”adowe o —ącie nachylenia ”oJaci 
dachowych nie mnie–szym niw 15oi nie 

większym niw 35olub wielokrzywiznowe, 

b)  ”o—rycie dachów: materiaJami bitumicznymi 
i ceramicznymi lub imitu–ącymi ceramiczne, 
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w barwach cerami—i naturalne–, brązu lub 
grafitu, blachą lub sz—Jem, 

8)  elewacje: 

a)  frontowe obie—tów lub ich zes”oJów od strony 
”óJnocne–, od strony drogi oznaczone– na 
rysunku planu symbolem KDL 2, 

b)  kolorystyka z zastosowaniem szlachetnych 

materiaJów wy—oLczeniowych (cerami—a, sz—Jo, 
kamieL, stal it”Ł) lub imitac–i tych materiaJówŁ 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem U/KP, w ”asie 10 m od ”oJudniowe– granicy 
planu za—azu–e się lo—alizac–i zabudowyŁ 

6. Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
komuni—acy–ne– terenów: 

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na z drogi oznaczonej 

na rysunku planu symbolem KDL 2, poprzez 

drogi wewnętrzne lub ciągi ”ieszo-jezdne, 

2)  nalewy za”ewnić: 

a)  co najmniej 1 mie–sce ”osto–owe na —awde  
30 m2”owierzchni uwyt—owe– fun—c–i usJugowe–, 

b)  mie–sca dla ”ar—owania rowerówŁ 

7Ł Ustala się zasady ”odziaJu terenu: 

1)  ”owierzchnia dziaJ—i - nie mnie–sza niw 0,3 ha, 

2)  szero—o`ć frontu dziaJ—i - nie mnie–sza niw  
50,0 m, 

3)  —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosun—u do dróg 
80o- 90o. 

§ 10. 1Ł Wyznacza się tereny s”ortu i rekreacji, 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1)  US 1 o powierzchni 0,45 ha 

2)  US 2 o powierzchni 0,26 ha. 

2Ł Tereny ”rzeznacza się ”od usJugi s”ortu 
i rekreacji. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

do”uszcza się lo—alizac–ę: 

1)  bois—, ”laców gier i zabaw, 

2)  zieleni urządzone–, 

3)  sezonowych ”un—tów handlowo-

gastronomicznych, 

4)  obie—tów maJe– archite—tury, 

5)  reklam, tablic informacyjnych, 

6)  ciągów ”ieszych i `ciewe— rowerowych, 

7)  urządzeL dla ”ar—owania i wy”owyczania 
rowerówŁ 

4Ł Na terenach do”uszcza się lo—alizac–ę 
obiektów, o —tórych mowa w ust. 3, pkt. 3): 

1)  liczba obie—tów - nie więce– niw dwa dla 
kawdego z terenów, 

2)  o powierzchni zabudowy maksymalnie do  

35,0 m2, dla —awdego z obie—tów, 

3)  wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 
1 kondygnacja nadziemna, o wyso—o`ci nie 
wię—sze– niw 5,0 m, od ”oziomu terenu do 

kalenicy dachu, 

4)  dachy: 

a)  dwu lub wielospadowe, o –edna—owym —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych, nie mniejszym 

niw 150i nie większym niw 350, 

b)  ”o—rycie dachów materiaJami bitumicznymi 
i ceramicznymi lub imitu–ącymi ceramiczne, 
w barwach cerami—i naturalne–, brązu lub 
grafitu, blachą lub sz—Jem, 

5)  kolorystyka elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wy—oLczeniowych 
(cerami—a, sz—Jo, —amieL, stal it”Ł) lub imitac–i 
tych materiaJówŁ 

5Ł Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
komuni—acy–ne– terenów: 

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów z dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL 

1, KDL 4 i KDD 3, poprzez teren MW/U 4 oraz 

drogi wewnętrzne i ciągi ”ieszo-jezdne, 

2)  nalewy za”ewnić mie–sca dla ”ar—owania 
rowerówŁ 

6Ł Poziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 
poziomu do”uszczalnego dla terenów re—reacy–no -

wypoczynkowych. 

7Ł Ustala się zasady ”odziaJu terenów: 
powierzchnia dziaJ—i - nie mnie–sza niw 0,3 ha, 

§ 11. 1Ł Wyznacza się teren zabudowy 
usJugowo-handlowej z zielenią urządzoną oznaczony 
na rysunku planu symbolem U/ZP o powierzchni  

0,40 ha. 

2Ł Teren ”rzeznacza się ”od zabudowę 
usJugowo-handlową z zielenią urządzonąŁ 

3. Na terenie, o —tórym mowa w ust. 1, 

do”uszcza się lo—alizac–ę: 

1)  zabudowy mieszkaniowej, 

2)  usJug o`wiaty i medycznych, 

3)  obie—tów maJe– archite—tury, 

4)  reklam, tablic informacyjnych, 

5)  miejsc parkingowych, 

6)  dróg wewnętrznych oraz ciągów ”ieszych 
i `ciewe— rowerowychŁ 

4. W stosunku do terenu, o —tórym mowa 
w ustŁ 1, ustala się nastę”u–ące wymagania: 
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1)  nieprzekraczalna linia zabudowy w linii 

rozgranicza–ące– terenu drogi oznaczone– na 
rysunku planu symbolem KDL 3, 

2)  udziaJ powierzchni funkcji mieszkaniowej 

w budynkach - nie więce– niw 30%, 

3)  udziaJ terenów zabudowanych - nie więce– niw 
40% powierzchni terenu, 

4)  powierzchnia biologicznie czynna - nie mnie– niw 
50% powierzchni terenu, 

5)  wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 12,0 m 
licząc od ”oziomu terenu ”rzy we–`ciu gJównym 
do kalenicy dachu, 

6)  dachy: 

a)  dwu i wielospadowe, o –edna—owym —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych nie mnie–szym niw 
15oi nie wię—szym niw 45o, 

b)  ”o—rycie dachów: materiaJami bitumicznymi 
i ceramicznymi lub imitu–ącymi ceramiczne, 
w barwach cerami—i naturalne–, brązu lub 
grafitu, blachą lub sz—Jem, 

7)  kolorystyka elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wy—oLczeniowych 
(cerami—a, sz—Jo, —amieL, stal it”Ł) lub imitac–i 
tych materiaJówŁ 

5. Dla obie—tu ”oJowonego w terenie U/ZP, 

oznaczonego na rysun—u ”lanu numerem ｭ23ｬ, ustala 
się ochronę —onserwators—ą ”olega–ącą na: 

1)  na—azie zachowania istnie–ącego obrysu 
budynku w rzucie, wyso—o`ci, elewac–i, 
—sztaJtu i —ątów nachylenia ”oJaci dachowych, 

2)  zakazie rozbudowy i nadbudowy istnie–ącego 
obiektu, 

3)  do”uszczeniu ”rzebudowy istnie–ącego obiektu. 

6Ł Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
komunikacyjnej: 

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z drogi 

oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL 3, 

2)  nalewy za”ewnić: 

a)  co najmniej 1 mie–sce ”osto–owe dla —awdego 
mieszkania, 

b)  co najmniej 1 mie–sce ”osto–owe na —awde  
30 m2Jączne– ”owierzchni uwyt—owe– fun—c–i 
usJugowe– i handlowej, 

c)  mie–sca dla ”ar—owania rowerówŁ 

7Ł Poziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 
”oziomu do”uszczalnego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usJugowe–Ł 

8Ł Ustala się zasady ”odziaJu terenu: 

1)  minimalna ”owierzchnia dziaJ—i - 0,1 ha, 

2)  szero—o`ć frontu dziaJ—i - nie mnie–sza niw  
25,0 m, 

3)  —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosun—u do dróg 
60o- 90o, 

§ 12. 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 
usJugowe– z zabudową miesz—aniową –ednorodzinną, 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1)  U/MN 1 o powierzchni 0,04 ha, 

2)  U/MN 2 o powierzchni 0,07 ha. 

2Ł Tereny ”rzeznacza się ”od zabudowę 
usJugową z zabudową miesz—aniową –ednorodzinną 
z za—resem usJug nieuciąwliwych: rzemie`lniczych, 
handlowych, gastronomicznych, medycznych, 

biurowych. 

3. Na terenach, o —tórych mowa w ust. 1, 

do”uszcza się lo—alizac–ę: 

1)  zieleni urządzone–, 

2)  obie—tów maJe– architektury, 

3)  reklam, tablic informacyjnych, 

4)  dróg wewnętrznychŁ 

4. Na terenach, o —tórych mowa w ust. 1, 

ustala się nastę”u–ące wymagania: 

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U/MN 1, w odlegJo`ci 3,0 m od linii 

rozgranicza–ące– terenu drogi oznaczonej 

symbolem KDL 2 - jak na rysunku planu, 

b)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U/MN 2, w odlegJo`ci: 

 od 0 - 6,0 m od granicy obszaru ob–ętego 
”lanem od strony ”óJnocne– ulŁ Wincentego 
Pola - jak na rysunku planu, 

 2,0 m od granicy obszaru ob–ętego ”lanem od 
strony wschodniej ul. Mariackiej - jak na 

rysunku planu, 

2)  udziaJ ”owierzchni fun—c–i miesz—aniowe– 
w budyn—ach usJugowych - nie więce– niw 40%, 

3)  ws—auni— ”owierzchni zabudowane– - nie więce– 
niw 50% ”owierzchni terenu, 

4)  powierzchnia biologicznie czynna - nie mnie– niw 
20% powierzchni terenu, 

5)  wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 12,0 m 
licząc od ”oziomu terenu ”rzy we–`ciu gJównym 
do kalenicy dachu, 

6)  dachy: 

a)  dwu i wielospadowe, o –edna—owym —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych nie mnie–szym niw 
30oi nie wię—szym niw 45o, 
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b)  ”o—rycie dachów: materiaJami bitumicznymi 
i ceramicznymi lub imitu–ącymi ceramiczne, 
w barwach cerami—i naturalne–, brązu lub 
grafitu, blachą lub sz—Jem, 

7)  kolorystyka elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wy—oLczeniowych 
(cerami—a, sz—Jo, —amieL, stal it”Ł) lub imitac–i 
tych materiaJówŁ 

5Ł Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
komunikacyjnej: 

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z drogi 

oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL 

2 oraz z dróg ”oza obszarem ”lanu od strony 
”óJnocne– (ulŁ Wincentego Pola) i wschodniej 

(ul. Mariackiej), 

2)  nalewy ws—azać: 

a)  co najmniej 1 mie–sce ”osto–owe na —awde  
30 m2 Jączne– ”owierzchni uwyt—owe– fun—c–i 
usJugowe–, 

b)  co najmniej 1 mie–sce ”osto–owe dla —awdego 
mieszkania. 

6Ł Poziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 
”oziomu do”uszczalnego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usJugowe–Ł 

§ 13. 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z zabudową usJugową, 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1)  MW/U 1 o powierzchni 0,25 ha, 

2)  MW/U 2 o powierzchni 0,20 ha, 

3)  MW/U 3 o powierzchni 0,23 ha, 

4)  MW/U 4 o powierzchni 1,13 ha, 

5)  MW/U 5 o powierzchni 0,08 ha, 

6)  MW/U 6 o powierzchni 0,47 ha, 

7)  MW/U 7 o powierzchni 0,37 ha, 

8)  MW/U 8 o powierzchni 0,13 ha, 

9)  MW/U 9 o powierzchni 0,24 ha, 

10)  MW/U 10 o powierzchni 0,32 ha. 

2Ł Tereny ”rzeznacza się ”od zabudowę 
miesz—aniową wielorodzinną i usJugową, z zakresu 

usJug nieuciąwliwych: biurowych, o`wiatowych, 

rzemie`lniczych, handlowych, gastronomicznych, 
hotelowych, medycznych i ochrony zdrowia. 

3. Na terenach, o —tórych mowa w ust. 1, 

do”uszcza się lo—alizac–ę: 

1)  zieleni urządzone–, 

2)  obie—tów maJe– archite—tury, 

3)  ”laców gier i zabaw, 

4)  garawy wolnosto–ących i wbudowanych 

w —ubatury obie—tów, 

5)  miejsc postojowych i ”ar—ingów nadziemnych, 

6)  dróg wewnętrznych oraz ciągów ”ieszych 
i `ciewe— rowerowychŁ 

4. Na terenach, o —tórych mowa w ust. 1, 

ustala się nastę”u–ące wymagania: 

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MW/U 1, w linii rozgranicza–ące– 
terenu drogi oznaczonej symbolem KDL 2, 

b)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MW/U 2, w linii rozgranicza–ące– 
terenu drogi oznaczonej symbolem KDL 1, 

c)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MW/U 3, w liniach rozgranicza–ących 
tereny dróg oznaczonych symbolami KDL 2 

 i KDL 3, 

d)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MW/U 4, w liniach rozgranicza–ących 
tereny dróg oznaczonych symbolami KDG 2, 

KDL 1, KDL 3 i KDL 4, 

e)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MW/U 5, w linii rozgranicza–ące– 
terenu drogi oznaczonej symbolem KDL 3, 

f)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MW/U 6, w liniach rozgranicza–ących 
tereny dróg oznaczonych symbolami KDL 2, 

KDL 3 i KDL 4, 

g)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MW/U 7, w odlegJo`ci: 10,0 m od 
linii rozgranicza–ące– terenu drogi oznaczone– na 
rysunku planu symbolem KDG 2, 

h)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MW/U 8, w linii rozgranicza–ące– 
terenu drogi oznaczonej symbolem KDD 3  

i w granicy obszaru ob–ętego ”lanem od strony 
”óJnocne– - jak na rysunku planu, 

i)  dla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami MW/U 9 i MW/U 10, w liniach 

rozgranicza–ących tereny dróg oznaczonych 
symbolami KDL 2 i KDD 3, 

2)  udziaJ ”owierzchni usJug w budynkach 

mieszkalnych - nie więce– niw 40%, 

3)  ws—auni— ”owierzchni zabudowane– - nie więce– 
niw 80% ”owierzchni terenu, 

4)  powierzchnia biologicznie czynna - nie mnie– niw 
10% powierzchni terenu, 

5)  wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 20,0 m 
licząc od ”oziomu terenu ”rzy we–`ciu gJównym 
do kalenicy dachu lub do na–wywsze– czę`ci 
budynku, 

6)  dachy: 
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a)  ”Jas—ie lub dwu i wielospadowe, o jednakowym 

kącie nachylenia ”oJaci dachowych nie 
mnie–szym niw 25oi nie wię—szym niw 45o, 

b)  ”o—rycie dachów: materiaJami bitumicznymi 
i ceramicznymi lub imitu–ącymi ceramiczne, 
w barwach cerami—i naturalne–, brązu lub 
grafitu, blachą lub sz—Jem, 

7)  kolorystyka elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wy—oLczeniowych 
(cerami—a, sz—Jo, —amieL, stal it”Ł) lub imitac–i 
tych materiaJówŁ 

5Ł Śla obie—tów ”oJowonych w terenie MW/U 1, 

oznaczonych na rysun—u ”lanu numerami ｭ4ｬ i ｭ5ｬ 
ustala się ochronę —onserwators—ą ”olega–ącą na: 

1)  dopuszczeniu przebudowy, nadbudowy 

i remontu istnie–ących obie—tów, ”od 
warunkiem zachowania: 

a)  obrysu w rzucie, wystro–u elewac–i, —sztaJtu 
i —ątów nachylenia ”oJaci dachowych, 

b)  wyso—o`ci do 12 m, od ”oziomu terenu ”rzy 
we–`ciu gJównym do budynku do kalenicy 

dachu lub do najwywsze– czę`ci dachuŁ 

6Ł Śla obie—tów ”oJowonych w terenach MW/U 

1, MW/U 2, MW/U 3, MW/U4, MW/U 5, MW/U  

6, MW/U 8 i MW/U 10 oznaczonych na rysunku planu 

numerami ｭ6ｬ, ｭ7ｬ, ｭ9ｬ, ｭ10ｬ, ｭ11ｬ, ｭ12ｬ, ｭ13ｬ, 
ｭ16ｬ, ｭ17ｬ, ｭ19ｬ, ｭ20ｬ, ｭ21ｬ, ｭ24ｬ, ｭ25ｬ, ｭ26ｬ, 
ｭ27ｬ, ｭ28ｬ, ｭ29ｬ, ｭ30ｬ, ｭ31ｬ, ｭ32ｬ, ｭ33ｬ, ｭ34ｬ, 
ｭ35ｬ, ｭ36ｬ, ｭ37ｬ ｭ38ｬ, ｭ39ｬ, ｭ40ｬ i ｭ41ｬ ustala się 
ochronę —onserwators—ą ”olega–ącą na: 

1)  za—azie nadbudowy istnie–ących obie—tów 
i zmiany —ątów nachylenia ”oJaci dachowych, 

z zastrzeweniem ”—t 2) litŁ b), 

2)  dopuszczeniu: 

a)  przebudowy i rozbudowy istnie–ących 
obiektów, 

b)  do`wietlenia ”oddaszy za ”omocą lu—arn i okien 

”oJaciowychŁ 

7Ł Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
komunikacyjnej: 

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów: z dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDG 

2, KDL 1, KDL 2, KDL 3, KDL 4, KDD 3 

 i poprzez tereny KDW 1 i KP 2 oraz z dróg 
”oza obszarem ”lanu od strony ”óJnocne–  
(ul. Bohaterów Getta), 

2)  nalewy ws—azać: 

a)  nie mnie– niw 1 miejsce postojowe dla jednego 

mieszkania, 

b)  minimum 1 mie–sce ”osto–owe na —awde  
30 m2”owierzchni s”rzedawy fun—c–i usJugowe– 
i handlowej, 

c)  mie–sca dla ”ar—owania rowerówŁ 

8Ł Poziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 
”oziomu do”uszczalnego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego. 

§ 14. 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 

1)  MW 1 o powierzchni 0,12 ha, 

2)  MW 2 o powierzchni 0,21 ha, 

3)  MW 3 o powierzchni 0,19 ha. 

2. Tereny ”rzeznacza się ”od zabudowę 
miesz—aniową wielorodzinnąŁ 

3. Na terenach, o —tórych mowa w ust. 1, 

do”uszcza się lo—alizac–ę: 

1)  zieleni urządzone–, 

2)  ”laców gier i zabaw, 

3)  obie—tów maJe– archite—tury, 

4)  miejsc postojowych i ”ar—ingów nadziemnych, 

5)  dróg wewnętrznych oraz ciągów ”ieszych 
i `ciewe— rowerowych 

4. Na terenach, o —tórych mowa w ust. 1, 

ustala się nastę”u–ące wymagania: 

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MW 2, w linii rozgranicza–ące– terenu 
drogi oznaczonej symbolem KDD 3 oraz 

w granicy obszaru ob–ętego ”lanem od strony 
”óJnocne– (ulŁ Bohaterów Getta) - jak na 

rysunku planu, 

b)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MW 3, w linii rozgranicza–ące– terenu 
drogi oznaczonej symbolem KDL 2 oraz 

w granicy obszaru ob–ętego ”lanem od strony 
”óJnocne– (ulŁ Bohaterów Getta) - jak na 

rysunku planu, 

2)  do”uszcza się: 

a)  usJugi nieuciąwliwe w ”arterach budyn—ów 
wielorodzinnych, 

b)  ”rzebudowę istnie–ących obie—tów, 

3)  zakazuje się nadbudowy istnie–ących obiektów, 

4)  ws—auni— ”owierzchni zabudowane– - nie więce– 
niw 80% ”owierzchni terenu, 

5)  powierzchnia biologicznie czynna - nie mnie– niw 
10% powierzchni terenu, 

6)  wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 20,0 m 
licząc od ”oziomu terenu ”rzy we–`ciu gJównym 
do kalenicy dachu lub do na–wywsze– czę`ci 
budynku, 
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7)  dachy: 

a)  ”Jas—ie lub dwu i wielospadowe, o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych nie mnie–szym niw 
25oi nie wię—szym niw 45o, 

b)  ”o—rycie dachów: materiaJami bitumicznymi 
i ceramicznymi lub imitu–ącymi ceramiczne, 
w barwach cerami—i naturalne–, brązu lub 
grafitu, blachą lub sz—Jem, 

8)  kolorystyka elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wy—oLczeniowych 
(cerami—a, sz—Jo, —amieL, stal it”Ł) lub imitac–i 
tych materiaJówŁ 

5Ł Śla obie—tu ”oJowonego w terenie MW 2, 

oznaczonego na rysun—u ”lanu numerem ｭ18ｬ ustala 
się ochronę —onserwators—ą ”olega–ącą na: 

1)  nakazie zachowania obrysu w rzucie, 

wyso—o`ci, elewac–i, —sztaJtu i —ątów 
nachylenia ”oJaci dachowych oraz rodza–u 
pokrycia dachu, 

2)  zakazie rozbudowy i nadbudowy istnie–ącego 
obiektu, 

3)  do”uszczeniu ”rzebudowy istnie–ącego obiektu. 

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem MW 3 w konturze oznaczonym na rysunku 

”lanu literą "G", do”uszcza się ”rzeznaczenie ”od 

”oszerzenie ”asa drogowego ulicy Bohaterów GettaŁ 

7Ł Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
komunikacyjnej: 

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów z dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL 

1, KDL 2 i KDD 3 i poprzez tereny U 7 i KP 

1 oraz z drogi poza obszarem planu od strony 

”óJnocne– (ulŁ Bohaterów Getta), 

2)  nalewy ws—azać: 

a)  nie mnie– niw 1 miejsce postojowe dla jednego 

mieszkania, 

b)  minimum 1 mie–sce ”osto–owe na —awde  
30 m2”owierzchni s”rzedawy fun—c–i usJugowe– 
i handlowej, 

8Ł Poziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 
”oziomu do”uszczalnego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego. 

§ 15. 1Ł Wyznacza się teren zieleni urządzone– 
z zabudową handlowo-usJugową, oznaczony na 
rysunku planu symbolem ZP/U o powierzchni 0,40 ha. 

2Ł Teren ”rzeznacza się ”od zieleL urządzoną 
z lo—alizac–ą zabudowy handlowo-usJugowe– z zakresu 

handlu, gastronomii i usJug nieuciąwliwychŁ 

3. Na terenie, o —tórym mowa w ust. 1, 

do”uszcza się lo—alizac–ę: 

1)  ”laców gier i zabaw, 

2)  obie—tów maJe– archite—tury, 

3)  reklam, tablic informacyjnych i masztów 
reklamowych, 

4)  ”ar—ingów i miejsc postojowych, 

5)  dróg wewnętrznych oraz ciągów ”ieszych 
i `ciewe— rowerowychŁ 

4. Na terenie, o —tórym mowa w ust. 1, ustala 

się nastę”u–ące wymagania: 

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy, w odlegJo`ci: 

a)  od 8,0 m - 12,0 m od linii rozgranicza–ące– 
teren drogi oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KDG 2 - jak na rysunku planu, 

b)  8,0 m od linii rozgranicza–ące– teren drogi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL 1, 

2)  udziaJ terenów zabudowanych - nie więce– niw 
40% powierzchni terenu, 

3)  powierzchnia biologicznie czynna - nie mnie– niw 
30% powierzchni terenu, 

4)  wyso—o`ć masztów re—lamowych - nie większa 

niw do 31,0 m, licząc od ”oziomu terenu, 

5)  wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 12,0 m 
licząc od ”oziomu terenu ”rzy we–`ciu gJównym 
do kalenicy dachu lub do na–wywsze– czę`ci 
budynku, 

6)  dachy: 

a)  ”Jas—ie lub wielos”adowe, o —ącie nachylenia 
”oJaci dachowych, nie mnie–szym niw 150i nie 

większym niw 300, 

b)  ”o—rycie dachów: materiaJami bitumicznymi 
i ceramicznymi lub imitu–ącymi ceramiczne, 
w barwach cerami—i naturalne–, brązu lub 
grafitu, blachą lub sz—Jem, 

7)  kolorystyka elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wy—oLczeniowych 
(cerami—a, sz—Jo, —amieL, stal it”Ł) lub imitac–i 
tych materiaJówŁ 

5Ł Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
komunikacyjnej: 

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z drogi 

oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL 1, 

2)  nalewy za”ewnić: 

a)  co najmniej 1 miejsce postojowe na kawde  
30 m2powierzchni funkcji handlowo -usJugowe–, 

b)  mie–sca dla ”ar—owania rowerówŁ 

6Ł Poziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 
”oziomu do”uszczalnego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usJugowe–Ł 
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§ 16. 1Ł Wyznacza się teren zieleni nis—ie–, 
oznaczony na rysunku planu symbolem ZN 

o powierzchni 0,49 ha. 

2. Na terenie, o —tórym mowa w ust. 1, 

do”uszcza się lo—alizac–ę: 

1)  budowli hydrotechnicznych związanych 
z utrzymaniem wód i ochroną 
”rzeciw”owodziową, 

2)  nowych mostów i —Jade— ”ieszo-rowerowych 

wraz z infrastru—turą towarzyszącą, 

3)  obie—tów maJe– archite—tury, 

4)  ciągów ”ieszych i `ciewe— rowerowych 
utwardzonych i nieutwardzonych. 

3. Na terenie w konturach oznaczonych literami 

ｭAｬ i ｭBｬ do”uszcza się: 

1)  lo—alizac–ę nowych mostów wraz 
z infrastru—turą towarzyszącą, 

2)  ”rzebudowę i rozbudowę istnie–ących mostów, 

3)  ”rze–`cia ”odwieszone ”od —onstru—c–ą 
mostów, ze–`cia ”iesze i z–azdy `ciewe— 
rowerowych. 

4Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z drogi 

oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG 1. 

§ 17. 1. Ustanawia się teren zieleni 
nieurządzone– w granicach obszaru (terenu) 

zagrowonego ”owodzią, oznaczony na rysunku planu 

symbolem ZZ o powierzchni 1,20 ha. 

2. Na terenie, o —tórym mowa w ust. 1,: 

1)  na—azu–e się utrzymanie zieleni nis—ie– 
i nawierzchni trawiastej, 

2)  do”uszcza się: 

a)  zmianę wyso—o`ci, —sztaJtu, —onstru—c–i, 
nawierzchni terenu umocnieL brzegu i skarp 

wysokiego brzegu, 

b)  nowych mostów i —Jade— ”ieszo-rowerowych 

wraz z infrastru—turą towarzyszącą, 

c)  lo—alizac–ę budowli hydrotechnicznych 
związanych z utrzymaniem wód i ochroną 
przeciwpowodziową, 

d)  lo—alizac–ę urządzeL s”ortowo-rekreacyjnych, 

w tym ”law i boisk piaszczystych, 

e)  lo—alizac–ę schodów terenowych, 

f)  lo—alizac–ę ciągów ”ieszych i `ciewe— 
rowerowych utwardzonych i nieutwardzonych, 

3)  za—azu–e się zabudowy —ubaturowe–Ł 

3. Na terenie w konturach oznaczonych literami 

ｭAｬ i ｭBｬ do”uszcza się: 

1)  lo—alizac–ę nowych mostów wraz 
z infrastru—turą towarzyszącą, 

2)  ”rzebudowę i rozbudowę istnie–ących mostów, 

3)  ”rze–`cia ”odwieszone ”od —onstru—c–ą 
mostów, ze–`cia ”iesze i z–azdy `ciewe— 
rowerowych. 

4Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na z drogi 

oznaczonej symbolem KDG 1 bez”o`rednio lub 
poprzez teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ZN. 

§ 18. 1Ł Wyznacza się teren ”ar—ingu 
ogólnodostę”nego z zabudową usJugowo-handlową, 
oznaczony na rysunku planu symbolem KP/U 

o powierzchni 0,58 ha. 

2Ł Teren ”rzeznacza się ”od ”ar—ing 
ogólnodostę”ny –edno”oziomowy naziemny lub 
wielopoziomowy w tym podziemny oraz pod 

lo—alizac–ę usJug nieuciąwliwych z zakresu: handel, 

gastronomia, usJugi związane z obsJugą turystyki. 

3. Na terenie, o —tórym mowa w ust. 1, 

do”uszcza się lo—alizac–ę: 

1)  zieleni urządzone–, 

2)  targowiska i hali targowej, 

3)  obie—tów maJe– archite—tury, 

4)  reklam, tablic informacyjnych i masztów 
reklamowych, 

5)  dróg wewnętrznych oraz ciągów ”ieszych 
i `ciewe— rowerowychŁ 

4. Na terenie, o —tórym mowa w ust. 1, ustala 

się nastę”u–ące wymagania: 

1)  nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a)  w liniach rozgranicza–ących tereny dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDG 

1 i KDL 1, 

b)  w odlegJo`ci 8,0 m od linii rozgranicza–ące– 
teren drogi oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KDD 1, 

2)  udziaJ ”owierzchni usJug - nie więce– niw  
40% powierzchni terenu, 

3)  udziaJ terenu zabudowanego - nie więce– niw 
80% powierzchni terenu, 

4)  powierzchnia biologicznie czynna - nie mnie– niw 
10% powierzchni terenu, 

5)  wyso—o`ć wolnosto–ących urządzeL 
re—lamowych, nie mowe ”rze—raczać 8,0 m 
licząc od ”oziomu terenu, 

6)  wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 10,0 m 
licząc od ”oziomu terenu do kalenicy dachu lub 

do na–wywsze– czę`ci budyn—u, 

7)  dach: 
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a)  ”Jas—i, wielos”adowy o —ącie nachylenia ”oJaci 
dachowych nie mnie–szym niw 150i nie 

większym niw 350lub wielokrzywiznowy, 

b)  ”o—rycie dachu materiaJami bitumicznymi 
i ceramicznymi lub imitu–ącymi ceramiczne, 
w barwach cerami—i naturalne–, brązu lub 
grafitu, blachą lub sz—Jem, 

8)  elewacje: 

a)  elewac–a frontowa obie—tu od strony ”óJnocnej, 

od strony dróg oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami KDG 1 i KDL 1, 

b)  kolorystyka elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wy—oLczeniowych 
(cerami—a, sz—Jo, —amieL, stal it”Ł) lub imitac–i 
tych materiaJówŁ 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem KP/U, w ”asie 10 m od ”oJudniowe– 
i zachodnie– granicy ”lanu za—azu–e się lo—alizacji 

zabudowy. 

6Ł Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
komunikacyjnej: 

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z drogi 

oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL 1, 

2)  do”uszcza się s—omuni—owanie zabudowy 
w formie —Jade— ”ieszych, z drogi oznaczonej 

na rysunku planu symbolem KDD 1, 

3)  nalewy za”ewnić: 

a)  co najmniej 1 mie–sce ”osto–owe na —awde  
30 m2 ”owierzchni s”rzedawy fun—c–i usJugowe– 
i handlowej, 

b)  mie–sca dla ”ar—owania rowerówŁ 

§ 19. 1Ł Wyznacza się tereny ”ar—ingów 
ogólnodostę”nych, oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 

1)  KP 1 o powierzchni 0,32 ha, 

2)  KP 2 o powierzchni 0,14 ha, 

3)  KP 3 o powierzchni 0,36 ha. 

2Ł Tereny ”rzeznacza się ”od ”ar—ingi 
ogólnodostę”ne naziemne lub wielo”oziomowe w tym 

podziemne. 

3. Na terenach, o —tórych mowa w ust. 1, 

do”uszcza się lo—alizac–ę: 

1)  mie–sc ”ar—ingowych dla auto—arów, 

2)  zieleni urządzone–, 

3)  obie—tów maJe– archite—tury, 

4)  tablic informacyjnych i reklamowych. 

4. Na terenach, o —tórych mowa w ust. 1, 

ustala się nastę”u–ące wymagania: 

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy, dla terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem KP 3: 

a)  w odlegJo`ci 3,0 m od linii rozgranicza–ące– 
terenu drogi oznaczonej symbolem KDL 2 - jak 

na rysunku planu, 

b)  w linii konturu oznaczonego na rysunku planu 

”omiędzy literami D i C - jak na rysunku planu, 

c)  w linii rozgranicza–ące– teren drogi oznaczone– 
na rysunku planu symbolem KDG 3, 

d)  w granicy obszaru ob–ętego ”lanem od strony 
”óJnocne– (ulŁ Wincentego Pola), 

2)  udziaJ terenów zabudowanych - nie więce– niw 
70% powierzchni terenu, 

3)  powierzchnie biologicznie czynne - nie mnie– niw 
20% powierzchni terenu, 

4)  wyso—o`ć wolnosto–ących urządzeL 
re—lamowych, nie mowe ”rze—raczać 8,0 m, 
licząc od ”oziomu terenu, 

5)  wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 20,0 m 
licząc od ”oziomu terenu ”rzy we–`ciu gJównym 
do budynku do kalenicy dachu lub do 

na–wywsze– czę`ci budyn—u, 

6)  dachy ”Jas—ie lub wielos”adowe o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych nie mnie–szym niw 
150i nie wię—szym niw 350, 

7)  ”o—rycie dachu: materiaJami bitumicznymi 

i ceramicznymi lub imitu–ącymi ceramiczne, 
w barwach cerami—i naturalne–, brązu lub 
grafitu, blachą lub sz—Jem, 

8)  kolorystyka elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wy—oLczeniowych 
(cerami—a, sz—Jo, —amieL, stal it”Ł) lub imitac–i 
tych materiaJówŁ 

5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami KP 1 i KP 3, w konturach oznaczonych na 

rysunku planu literami "D" i "I" do”uszcza się 
lokalizac–ę obie—tu dla obsJugi ”ar—ingu naziemnego 
z zapleczem sanitarno-higienicznym. 

6Ł Śla obie—tu obsJugi parkingu naziemnego, 

o —tórym mowa w ustŁ 5, ustala się warun—i: 

1)  obiekt parterowy o powierzchni zabudowy nie 

wię—sze– niw 35 m², 

2)  wyso—o`ć obie—tu - nie wię—sza niw 5,0 m od 
”oziomu terenu do —alenicy lub na–wywsze– 
czę`ci budyn—u, 

3)  dach ”Jaski, dwu lub wielospadowy o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych nie mnie–szym niw 
15oi nie większym niw 30o, 

4)  ”o—rycie dachu materiaJami bitumicznymi 
i ceramicznymi lub imitu–ącymi ceramiczne, 
w barwach cerami—i naturalne–, brązu lub 
grafitu, blachą lub sz—Jem, 
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5)  kolorystyka elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wy—oLczeniowych 
(cerami—a, sz—Jo, —amieL, stal it”Ł) lub imitac–i 
tych materiaJówŁ 

7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem KP 3, do”uszcza się: 

1)  lo—alizac–ę drogi wewnętrzne– lub ciągu ”ieszo-

jezdnego o szero—o`ci nie mnie– niw 6,0 mŁ 

2)  w —onturze oznaczonym na rysun—u ”lanu literą 
"H", do”uszcza się ”rzeznaczenie ”od 
poszerzenie pasa drogowego ulicy Wincentego 

Pola i drogi oznaczonej symbolem KDL2. 

8Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenów z dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL 1, KDL 

2 i KDW 1. 

§ 20. 1Ł Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych 
gJównych wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
i sieciami infrastruktury technicznej, oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 

1)  KDG 1 o powierzchni 1,88 ha, 

2)  KDG 2 o powierzchni 1,48 ha, 

3)  KDG 3 o powierzchni 0,03 ha, pod poszerzenie 

pasa drogowego (ul. Wincentego Pola) 

zna–du–ącego się ”oza obszarem ”lanuŁ 

2Ł Ustala się nastę”u–ące ”arametry 
przestrzenno-techniczne dróg: 

1)  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących: 

a)  dla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami KDG 1 i KDG 2 o zmiennej 

szero—o`ci od 13,0 m do 44,0 m - jak na 

rysunku planu, 

b)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KDG 3 o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 
5,0 m - jak na rysunku planu, 

2)  pas drogowy jednojezdniowy z dwoma pasami 

ruchu, 

3)  do”uszcza się urządzenie mie–sc ”osto–owych 
w pasie drogowym, 

4)  chodniki co najmniej jednostronne, 

5)  o`wietlenie –ednostronne lub obustronne, 

6)  odwodnienie skanalizowane. 

3. Na terenach, o —tórych mowa w ust. 1  

pkt. 1 i 2, do”uszcza się lo—alizac–ę nowych mostów 
i —Jade— ”ieszo-rowerowych wraz z infrastru—turą 
towarzyszącąŁ 

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KDG 2 w konturze oznaczonym na rysunku 

planu literą "C", ustala się ochronę —onserwators—ą 
schronu bojowego z o—resu II Wo–ny _wiatowe–, 
polega–ącą na: 

1)  na—azie utrzymania istnie–ące– s—ar”y ziemne– 
z nawierzchnią trawiastą, 

2)  za—azie nasadzeL zielenią wyso—ą, 

3)  dopuszczeniu lokalizac–i ciągu ”ieszego lub 
`ciew—i ”ieszo-rowerowej. 

5. Na terenach w konturach oznaczonych 

literami ｭAｬ i ｭBｬ do”uszcza się: 

1)  lo—alizac–ę nowych mostów wraz 
z infrastru—turą towarzyszącą, 

2)  ”rzebudowę i rozbudowę istnie–ących mostów, 

3)  ”rze–`cia ”odwieszone ”od —onstru—c–ą 
mostów, ze–`cia ”iesze i z–azdy `ciewe— 
rowerowych. 

§ 21. 1Ł Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych 
lokalnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
i sieciami infrastruktury technicznej, oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 

1)  KDL 1 o powierzchni 0,80 ha, 

2)  KDL 2 o powierzchni 1,84 ha, 

3)  KDL 3 o powierzchni 0,24 ha, 

4)  KDL 4 o powierzchni 0,18 ha, 

2Ł Ustala się nastę”u–ące ”arametry 
przestrzenno-techniczne dróg: 

1)  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 
o zmienne– szero—o`ci od 12,0 m do 19,0 m - 

jak na rysunku planu, 

2)  pas drogowy jednojezdniowy z dwoma pasami 

ruchu, 

3)  chodniki co najmniej jednostronne, 

4)  o`wietlenie –ednostronne lub obustronne, 

5)  odwodnienie skanalizowane. 

§ 22. 1Ł Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych 
dojazdowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
i siecią infrastru—tury techniczne–, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 

1)  KDD 1 o powierzchni 0,14 ha, 

2)  KDD 2 o powierzchni 0,10 ha, 

3)  KDD 3 o powierzchni 0,20 ha, 

2Ł Ustala się nastę”u–ące ”arametry 
przestrzenno-techniczne dróg: 

1)  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 
o zmienne– szero—o`ci od 12,0 m do 18,0 m - 
jak na rysunku planu, 

2)  pas drogowy jednojezdniowy z dwoma pasami 

ruchu, 

3)  chodniki co najmniej jednostronne, 
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4)  o`wietlenie –ednostronne lub obustronne, 

5)  odwodnienie skanalizowane. 

§ 23. 1Ł Wyznacza się tereny dróg 
wewnętrznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
i siecią infrastru—tury techniczne–, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 

1)  KDW 1 o powierzchni 0,05 ha, 

2)  KDW 2 o powierzchni 0,08 ha, 

2Ł Ustala się nastę”u–ące ”arametry 
przestrzenno-techniczne dróg: 

1)  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 
o zmienne– szero—o`ci od 8,0 m do 14,0 m - jak 

na rysunku planu, 

2)  chodniki jednostronne, 

3)  o`wietlenie –ednostronne, 

4)  odwodnienie skanalizowane. 

3. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KŚW 1, do”uszcza się ”rze—sztaJcić 
w drogę ”ublicznąŁ 

§ 24. 1Ł Wyznacza się tereny infrastru—tury 
technicznej elektroenergetycznej, oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 

1)  E 1 o powierzchni 0,01 ha, 

2)  E 2 o powierzchni 0,01 ha, 

3)  E 3 o powierzchni 0,03 ha, 

4)  E 4 o powierzchni 0,01 ha, 

5)  E 5 o powierzchni 0,01 ha, 

6)  E 6 o powierzchni 0,01 ha. 

2Ł Śo”uszcza się ”rzebudowę istnie–ących 
obie—tów stac–i transformatorowychŁ 

3. W terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem ś 4, do”uszcza się zmianę s”osobu 
uwyt—owania obiektu na fun—c–e usJugowe lub 
handlowe. 

4Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenów 
z terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu symbolami 
KDG 1, KDG 2, KDL 3 i KDL2 poprzez KP 1. 

§ 25. 1. Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
terenu ob–ętego granicami ”lanu systemem 
komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1)  w zakresie komunikacji: 

a)  dostę”no`ć obszaru - z dróg ”ublicznych 
gJównych (KŚG) stanowiących ulice: Wybrzewe 
Prezydenta W. Wilsona, Bohaterów Getta 
i Wincentego Pola oraz z ulic: Most Kamienny, 

sąsiadu–ące– z obszarem planu od strony 

”oJudniowej i Mariac—ie– sąsiadu–ące– 
z obszarem planu od strony wschodniej, 

b)  dostę”no`ć ”oszczególnych terenów ”o”rzez 
sieć dróg ”ublicznych gJównych, zbiorczych, 

lokalnych, dojazdowych, dróg wewnętrznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDG, 

KDL, KDD i KDW, 

2)  w zakresie zaopatrzenia w wodę zasilane 
z magistrali wodociągowych: 

a)  Ø 300 i Ø 250 zlo—alizowane– w ulicy 

Bohaterów Getta, 

b)  Ø 300 zlokalizowanej w ulicy Wincentego Pola, 

c)  Ø 400 i Ø 150 zlo—alizowane– w ulicy 

Sportowej, 

d)  Ø 100 zlo—alizowane– w ulicach Kopernika 

i Czarnieckiego, 

e)  Ø 80 zlo—alizowane– w ulicach Ro—itniaLs—ie– 
i Szymanowskiego, 

f)  Ø 90 zlo—alizowane– w ulicy Okulickiego, poza 

obszarem planu, 

g)  Ø 160 zlo—alizowane– w Wybrzewu Prezydenta 
WŁ Wilsona, ”o”rzez rozbudowę sieci 
rozdzielczych od istniejących sieci 

wodociągowych, 

3)  w za—resie gos”odar—i `cie—owe–: 

a)  od”rowadzenie `cie—ów —omunalnych do 
miejskiej sieci kanalizacyjnej: 

 Ø 500 i Ø 500ł750 zlo—alizowane– w ulicy 

Bohaterów Getta, 

 Ø 500ł750 i Ø 750ł1200 zlo—alizowane– 
w ulicy Czarnieckiego, 

 Ø 700ł1200 zlo—alizowane– w ulicy Wincentego 

Pola, 

 Ø 800ł1360 zlo—alizowane– w ulicy Sportowej, 

 Ø 500ł750 i Ø 800 zlokalizowanej w ulicy 

Kopernika, 

 Ø 500 zlo—alizowane– w ulicy Ro—itniaLs—ie–, 

 Ø 450ł600 zlo—alizowane– w ulicy 

Szymanowskiego, 

 Ø 600 zlo—alizowane– w ulicy KaJuwy, 

 Ø 315 zlo—alizowane– ”oza obszarem ”lanu 
w ulicy O—ulic—iego, ”o”rzez rozbudowę sieci 
kanalizacyjnej z wJączeniem do istnie–ących 
sieci, 

b)  `cie—i technologiczne ”owsta–ące w wyniku 

”rowadzone– dziaJalno`ci gos”odarcze– 
(usJugowe–, handlowe– i inne–) zawiera–ące 
substancje o ws—auni—ach ”rze—racza–ących 
warto`ci do”uszczalne, odprowadzane do 

kanalizac–i —omunalne– ”o wstę”nym 
oczyszczeniu, 

4)  w zakresie gospodarki wodami opadowymi: 
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a)  od”rowadzenie `cie—ów deszczowych do 
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej  

Ø 400  i Ø 500 zlo—alizowane– w Wybrzewu 
Prezydenta W. Wilsona lub innych sieci 

ogólnos”Jawnych, 

b)  wody opadowe z ”owierzchni narawonych na 
zanieczyszczenie (drogi, place postojowe, 

parkingi) poprzez urządzenia oczyszcza–ące 
odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, 

c)  wody opadowe z dachów i zadaszeL budyn—ów 
i obie—tów zlo—alizowanych na terenach 

od”rowadzane do gruntu ”rzez rozsączanie na 
terenie wJasnym, 

5)  w zakresie gospodarki odpadami: komunalnymi 

i technologicznymi - gromadzenie i usuwanie 

”rowadzone na zasadach obowiązu–ących na 
terenie miasta Przemy`la, 

6)  w za—resie cie”Jownictwa: 

a)  ”odstawowy system ogrzewania obie—tów 
oparty na zdalaczynnej sieci zbiorczej 

o ”rze—ro–ach minimum Ø 200 zlo—alizowanych 
w ulicy Sportowej i poza obszarem planu 

w ulicy Bohaterów Getta lub indywidualnych 
uródJach cie”Ja o”artych o paliwa 

minimalizujące negatywny w”Jyw na 
`rodowis—o, 

b)  ”rowadzenie sieci cie”Jowniczych systemem 
podziemnym i w s”osób nie ogranicza–ący 
mowliwo`ci uwyt—owania terenu zgodnie z ich 

przeznaczeniem ustalonym w planie, 

7)  w zakresie elektroenergetyki: 

a)  w zakresie elektroenergetyki zasilanie 

z istnie–ących i projektowanych w obszarze 

”lanu urządzeL, stac–i i sieci 

elektroenergetycznych nadziemnych 

i ”odziemnych 15KV, za ”omocą sieci 
rozdzielczej kablowej i na”owietrzne– `redniego 
i nis—iego na”ięcia, 

b)  w terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami U 12 i UO 2 do”uszcza się 
lo—alizac–ę nowych stac–i transformatorowych 
15/0,4 kV z mowliwo`cią ”odJączenia tych 
stacji do sieci rozdzielczej, 

8)  w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a)  z istnie–ących sieci: 

 Ø 125 zlo—alizowane– w Wybrzewu Prezydenta 

W. Wilsona i ulicach KaJuwy i Sportowej, 

 Ø 80 zlo—alizowane– w ulicy Kopernika 

i Szymanowskiego, 

 Ø 80 i 100 zlokalizowanej w ulicy Konopnickiej 

”oza obszarem ”lanu, ”o”rzez rozbudowę tych 
sieci, 

b)  do”uszcza się mowliwo`ć ”rzebudowy, 
rozbudowy, remontu istnie–ących i budowy 

nowych urządzeL związanych z e—s”loatac–ą 
gazu ziemnego, obie—tów budowlanych oraz 
innych urządzeL infrastruktury technicznej 

związane– z e—s”loatac–ą gazu ziemnego, 

9)  w za—resie tele—omuni—ac–i: dostę” do Jączno`ci 
telefonicznej z istnie–ących i projektowanych 

sieci i urządzeLŁ 

2Ł Ustala się zasadę realizac–i sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej w liniach rozgranicza–ących 
terenów dróg i w ”asach terenów ”omiędzy liniami 
rozgranicza–ącymi tereny —omuni—ac–i i infrastruktury 

technicznej a liniami zabudowy oraz do”uszcza się –ą 
na wszyst—ich terenach ob–ętych ”lanemŁ 

3Ł Śo”uszcza się: 

1)  ”rzebudowę istnie–ących urządzeL 
infrastruktury podziemnych i napowietrznych 

sieci, —olidu–ących z ”ro–e—towaną zabudową, 

2)  zmianę ”arametrów sieci do 100%, o —tórych 
mowa w ust. 1 pkt 2), 3), 4), 6) i 8) 

w przypadku ich remontu, przebudowy lub 

rozbudowy. 

RozdziaJ 3 

Przepisy koLcowe 

§ 26. Do czasu realizacji planu tereny i obiekty 

w obszarze ”lanu ”ozosta–ą w dotychczasowym 

uwyt—owaniu, bez mowliwo`ci zabudowy obie—tami 
tymczasowymi niezwiązanymi z realizac–ą 
zagospodarowania i zabudowy zgodnie z ustaleniami 

planu. 

§ 27. 1Ł Ustala się nastę”u–ące staw—i 
”rocentowe, sJuwące naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwaleniem 

planu: 

1)  30 % - dla terenów oznaczonych na rysun—i 
planu symbolami UC, UP i U, 

2)  25 % - dla terenów oznaczonych na rysun—u 
planu symbolami U/MN, MW/U i MW, 

3)  10 % - dla terenów oznaczonych na rysun—u 
planu symbolami US, U/ZP, ZP/U i KP, 

4)  0,1 % - dla ”ozostaJych terenówŁ 

§ 28. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Przemy`laŁ 

§ 29. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego i wchodzi 

w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia –e– ogJoszenia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

RafaJ Oleszek 
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ZaJączni— Nr 2 

do UchwaJy Nr 120ł2010 

Rady Mie–s—ie– w Przemy`lu 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

 

OKRś_LśNIś SPOSOBU RśALIZACJI INWśSTYCJI Z ZAKRESU  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNśJ NALśvĄCYCH ŚO ZAŚAK WIASNYCH GMINY  
ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 

 

Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunie–szymi 
zmianami), uwzględnia–ąc ustalenia zawarte 
w miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego ｭ_RÓŚMIE_CIś Iｬ Rada Mie–s—a 
w Przemy`lu stwierdza, we do zadaL wJasnych gminy 
naleweć będą: 

1)  Modernizacja i ”rzebudowa ulicy: Wybrzewe 
Prezydenta WŁ Wilsona (KŚG 1), Bohaterów 
Getta i Wincentego Pola (KDG 2) wraz 

z infrastru—turą techniczną z poszerzeniem 

s—rzywowania w terenach MW 3 i KP 3. 

2)  Modernizacja i przebudowa ulic: Sportowej 

(KDL 1), Czarnieckiego (KDL 2), Kopernika 

(KŚL 3), Ro—itniaLs—ie– (KŚL 4), KaJuwy (KŚŚ 2) 
i Szymanowskiego (KDD 3) wraz 

z infrastru—turą technicznąŁ 

3)  Budowa ”ar—ingu ogólnodostę”nego 
w terenach UK/P i KP/U wraz z infrastru—turą 
technicznąŁ 

4)  Budowa drogi wewnętrzne– lub ciągu ”ieszo-

jezdnego, z ewentualnymi miejscami 

postojowymi w terenie UłKP ”omiędzy linią 
rozgraniczającą a linią zabudowyŁ 

5)  Budowa drogi wewnętrzne– lub ciągu ”ieszo-

jezdnego w terenie KP 3 wraz z infrastru—turą 
technicznąŁ 

6)  Budowa ciągów ”ieszo-jezdnych i pieszo-

rowerowych wzdJuw rze—i San w terenach  

ZZ i ZN. 

Wywe– wymienione inwestyc–e celu ”ublicznego 

z zakresu infrastruktury technicznej realizowane 

będą ze `rod—ów wJasnych gminy oraz ze 
`rod—ów ”omocowych, zgodnie z planem 

wydat—ów inwestycy–nych ”rzy–ętych 
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, 

o—re`lanych corocznie w uchwale budwetowe– 
Gminy Miejs—ie– Przemy`lŁ 
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