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UCHWAIA NR LXVIII/693/10 

RADY MIASTA OPOLA 

 

 z dnia 27 maja 2010 r. 

  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  

w rejonie ul. Andrzeja Struga 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, Nr 28 poz. 146), art. 20 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu 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, z 2010 r. Nr 24 poz. 124) oraz w związku  

z UchwaJą Nr XLVI/472/05 Rady Miasta Opola  

z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ”rzystą”ienia 

do s”orządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego terenu w rejonie ul. Andrzeja 

Struga w Opolu, po stwierdzeniu zgodno`ci projek-

tu 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, co na-

stę”uje: 
 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne 

 

OddziaJ I 
Ustalenia wprowadzające 

 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Andrze-

ja Struga w Opolu zwany dalej planem. 

2. Integralną czę`cią uchwaJy jest rysunek 

planu, stanowiący zaJącznik nr 1. 

3. ZaJącznikami do uchwaJy są: 
1) wykaz zabytków, stanowiący zaJącznik nr 2; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące 

zaJącznik nr 3; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stanowiące zaJącznik nr 4. 

4. Ustalenia obejmujące obowiązkowy przed-

miot planu, okre`lony w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym, ujęte są w postaci: 

1) ”rze”isów ogólnych zawierających: 
a) ustalenia w”rowadzające, okre`lające za-

kres spraw regulowanych uchwaJą i zawierające 

obja`nienia uwytych terminów i ”ojęć, 
b) ustalenia ws”ólne, odnoszące się do posta-

nowieL ws”ólnych dla wszystkich lub większo`ci 
terenów, wyznaczonych w obszarze objętym grani-

cami planu; 

2) ”rze”isów szczegóJowych, odnoszących się 

do ”oszczególnych terenów wyznaczonych w ob-

szarze objętym granicami planu. 

5. Ustalenia okre`lone w ust. 4 obowiązują 

Jącznie. 
 

§ 2.1. Granice obszaru objętego planem, przed-

stawione na rysunku planu, stanowią: od ”óJnocy ｦ 

ul. W. Korfantego, ul. 1-go Maja, od zachodu ｦ  

ul. S. Dubois, ul. Armii Krajowej, poprzez tereny 

PKP i tereny byJego wysypiska `mieci do Al. Przy-

jauni i ul. J. Walecki, od ”oJudnia ｦ ogrody dziaJko-

we w rejonie ul. J. Walecki, od wschodu ｦ Odra  

i MJynówka z wyJączeniem terenu specjalnego 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 KK. 

2. Wyznacza się strefę zabudowy `ródmiej-

skiej, której granice ”okrywają się z granicami 

strefy ｭAｬ `cisJej ochrony konserwatorskiej i stre-

fy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej wyznaczonymi 

na rysunku planu. 

 

§ 3.1. Ilekroć jest mowa o: 

1) uchwale ｦ nalewy przez to rozumieć niniej-

szą uchwaJę Rady Miasta Opola; 

2) planie ｦ nalewy przez to rozumieć przepisy 

zawarte w niniejszej uchwale wraz z rysunkiem 

planu; 

3) rysunku planu ｦ nalewy przez to rozumieć 

rysunek planu na mapie w skali 1:2000, stano-

wiący zaJącznik nr 1 do uchwaJy; 
4) przepisach odrębnych ｦ nalewy przez to ro-

zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
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czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-

nem, wynikające z prawomocnych decyzji admi-

nistracyjnych; 

5) terenie ｦ nalewy przez to rozumieć teren, 

wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, oznaczony symbolem, w obszarze które-

go obowiązują odpowiednie ustalenia; 

6) przeznaczeniu terenu (podstawowym prze-

znaczeniu terenu) ｦ rozumie się przez to kategorie 

przeznaczenia terenu lub grupy tych kategorii, które 

dominują na danym terenie jednocze`nie w grani-

cach terenu i na ”oszczególnych dziaJkach; 
7) uzu”eJniającym przeznaczeniu terenu ｦ na-

lewy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, któ-
re mowe uzu”eJniać lub wzbogacać przeznaczenie 

podstawowe jednocze`nie w granicach terenu  

i na ”oszczególnych dziaJkach, w s”osób okre`lo-

ny w ustaleniach planu, nie przekraczając 30% 

powierzchni terenu i 30% powierzchni uwytkowej 
budynku funkcji podstawowej; 

8) obowiązującej linii zabudowy ｦ nalewy przez 

to rozumieć linię, na której musi być usytuowana 

zewnętrzna krawędu zewnętrznej `ciany budynku 

z dopuszczeniem miejscowego wysunięcia lub 

cofnięcia czę`ci budynku (np. wej`cia do budyn-

ku, ryzality, balkony, wykusze itp.); 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 

przez to rozumieć linię, ograniczającą czę`ć tere-

nu, na którym dopuszcza się wznoszenie budyn-

ków oraz okre`lonych w ustaleniach planu nad-

ziemnych czę`ci budowli; 

10) zabudowie pierzejowej ｦ nalewy przez to 

rozumieć lokalizowanie nowych obiektów z za-

chowaniem ciągu elewacji frontowych wzdJuw 
ulic lub terenów przestrzeni publicznej, w tym 

umieszczania `cian bocznych obiektu bez”o`red-

nio przy granicy sąsiedniej dziaJki budowlanej; 

11) akcencie architektonicznym ｦ nalewy przez 

to rozumieć czę`ć obiektu budowlanego lub 

obiekt maJej architektury, który koncentruje uwa-

gę obserwatorów w najbliwszym jego otoczeniu; 

12) dominancie ｦ nalewy przez to rozumieć 

obiekt budowlany lub jego czę`ć, który koncen-

truje uwagę obserwatorów; 
13) zakazie lokalizacji budynków gospodarczych 

i garawowych ｦ nalewy przez to rozumieć zakaz 

zwiększania liczby budynków gospodarczych i ga-

rawowych na terenie oraz zakaz odbudowywania; 

14) zakazie lokalizacji budynków ｦ nalewy 

przez to rozumieć: 
a) zakaz zwiększania liczby budynków na terenie, 

b) zakaz, o którym mowa w pkt 13; 

15) zakazie nadbudowy ｦ nalewy przez to ro-

zumieć, we nie obejmuje on lukarn z jednym 

oknem o powierzchni nie większej od powierzchni 

okna znajdującego się pod lukarną na niwszej kon-

dygnacji oraz pod warunkiem: 

a) jednolitych lukarn i okien na caJym dachu, 

b) dopuszcza się równe lukarny jeweli wynikają 

z projektu przebudowy caJego dachu; 

16) zakazie rozbudowy ｦ nalewy przez to ro-

zumieć, we z wyjątkiem obiektów do likwidacji 

dopuszcza się rozbudowę do 5% powierzchni 

zabudowy, niezbędną do zapewnienia mowliwo`ci 
uwytkowania obiektu; 

17) poprawieniu estetyki elewacji ｦ nalewy 

przez to rozumieć uksztaJtowanie elewacji wpisu-

jące się w otaczającą zabudowę oraz odznaczają-
ce się wysokim poziomem estetycznym rozwią-
zaL architektonicznych; 

18) ”rzej`ciu/”rzejeudzie bramowym ｦ nalewy 

przez to rozumieć wydzielone w budynku ”rzej`cie 

pieszo-jezdne Jączące ulicę z wnętrzem kwartaJu; 
19) obiekcie dysharmonizującym ｦ nalewy 

przez to rozumieć obiekt, który pod względem 

funkcji, stylu, formy, gabarytów bądu stanu tech-

nicznego nie pasuje do otaczających budynków; 
20) przestrzeni publicznej do specjalnego 

opracowania ｦ nalewy przez to rozumieć reprezen-

tacyjną ”rzestrzeL o nieograniczonym dostę”ie, 
w”isującą się w otaczającą zabudowę oraz od-

znaczającą się wysokim poziomem estetycznym 

zagospodarowania z zastosowaniem szlachetnych 

materiaJów; 
21) dachu ”Jaskim ｦ nalewy przez to rozumieć 

dach o kącie od 0 do 10º. 
2. Ustala się nastę”ujące kategorie przezna-

czenia terenu: 

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ｦ 

nalewy przez to rozumieć jeden budynek miesz-

kalny jednorodzinny lub zes”óJ takich budynków 

wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami 
związanymi z ich obsJugą; 

2) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną ｦ 

nalewy przez to rozumieć budynki mieszkalne, 

zawierające 3 lub więcej mieszkaL albo zes”óJ 
takich budynków wraz z obiektami towarzyszą-
cymi i urządzeniami związanymi z ich obsJugą; 

3) zabudowę zamieszkania zbiorowego ｦ nalewy 

przez to rozumieć obiekty czasowego zamieszkiwa-

nia uczniów, studentów i ”racowników, w tym 

internaty, bursy, domy studenckie i asystenckie, 

hotele pracownicze wraz z obiektami towarzyszą-
cymi i urządzeniami związanymi z ich obsJugą; 

4) mieszkania towarzyszące ｦ nalewy przez to ro-

zumieć czę`ci budynków niemieszkalnych, w których 

znajdują się nie więcej niw 2 mieszkania; 

5) usJugi ｦ nalewy przez to rozumieć usJugi 
handlu detalicznego, usJugi gastronomii, usJugi 
obsJugi ludno`ci lub ”rzedsiębiorstw, usJugi opieki 

zdrowotnej, usJugi kultury, usJugi administracji, 

usJugi o`wiaty, usJugi turystyki; 

6) usJugi handlu detalicznego ｦ nalewy przez to 

rozumieć obiekty o powierzchni s”rzedawy do 50 m², 
w których prowadzi się s”rzedaw detaliczną wszel-

kich towarów z wyJączeniem s”rzedawy paliw do 

”ojazdów mechanicznych; 
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7) usJugi gastronomii ｦ nalewy przez to rozu-

mieć restauracje, bary, kawiarnie, herbaciarnie, 

puby, winiarnie, cukiernie; 

8) usJugi z zakresu obsJugi ludno`ci lub przedsię-
biorstw ｦ nalewy przez to rozumieć dziaJalno`ć 

związaną z obsJugą nieruchomo`ci, wynajem i wy-

”owyczanie, usJugi projektowe lub badawcze, dzia-

Jalno`ć ”rawniczą, notarialną, rachunkowo`ć, dzia-

Jalno`ć związaną z ”o`rednictwem finansowym, 

doradztwo, badanie rynku i opinii publicznej, dzia-

Jalno`ć informatyczną, ”o`rednictwo, dziaJalno`ć  

w zakresie reklamy lub informacji, drobne usJugi  
np. fotografia, poligrafia, gabinety lekarskie, porad-

nie, gabinety kosmetyczne, fryzjerstwo, dziaJalno`ć 

biur i agencji turystycznych, usJugi przewodnickie, 

dziaJalno`ć usJugowa mająca na celu zapewnienie 

komfortu fizycznego, siedziby związków zawodo-

wych, gospodarczych i stowarzyszeL; 
9) usJugi opieki zdrowotnej ｦ nalewy przez to ro-

zumieć szpitale, przychodnie, poradnie medyczne, 

zakJady o”iekuLczo-lecznicze oraz wJobki wraz  

z obiektami towarzyszącymi, zlokalizowane na wy-

dzielonych dziaJkach; 
10) usJugi kultury ｦ nalewy przez to rozumieć 

muzea, ko`cioJy, galerie i wystawy, kluby mu-

zyczne, literackie, czytelnie, biblioteki, domy kul-

tury, `wietlice itp.; 

11) usJugi administracji ｦ nalewy przez to ro-

zumieć obiekty organów administracji ”aLstwo-

wej, rządowej i samorządowej wraz z obiektami 

towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich 

obsJugą; 
12) usJugi o`wiaty ｦ nalewy przez to rozumieć 

publiczne i prywatne przedszkola, szkoJy, o`rodki 
szkolno-wychowawcze oraz usJugi nauki, zlokali-

zowane na wydzielonych dziaJkach, zagospoda-

rowanych z duwym udziaJem zieleni wraz z obiek-

tami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi  
z ich obsJugą; 

13) usJugi turystyki ｦ nalewy przez to rozumieć 

hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, 

domy wycieczkowe, schroniska mJodziewowe wraz 

z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związa-

nymi z ich obsJugą; 
14) usJugi obsJugi komunikacji ｦ nalewy przez to 

rozumieć stacje paliw, warsztaty samochodowe, 

stacje diagnostyczne, myjnie samochodowe, bazy 

transportowe, wy”owyczalnie ”ojazdów oraz dwor-

ce autobusowe wraz z obiektami towarzyszącymi; 
15) dziaJalno`ć usJugowo-”rodukcyjną ｦ nalewy 

przez to rozumieć dziaJalno`ć związaną ze sprzeda-

wą, na”rawą, wytwórstwem wszelkich towarów, 
oraz usJugi handlu detalicznego i hurtowego, obsJugi 
ludno`ci lub ”rzedsiębiorstw, administracji, obsJugi 
komunikacji; 

16) zieleL urządzoną ｦ nalewy przez to rozu-

mieć zagospodarowanie zielenią niską i wysoką,  
z ”rzewagą zieleni wysokiej wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi, takimi jak place zabaw, `ciewki 
piesze i rowerowe, obiekty maJej architektury; 

17) ciąg pieszo-jezdny ｦ nalewy przez to rozu-

mieć ulicę w strefie zamieszkania, bez wyodręb-

nionej jezdni i chodników, o nawierzchni rozbie-

ralnej, gdzie pieszy korzysta z caJej szeroko`ci 
drogi i ma ”ierwszeLstwo przed pojazdem; 

18) ciąg pieszo-rowerowy ｦ nalewy przez to ro-

zumieć drogę dla pieszych i dla rowerów, na której 
w przypadku niewydzielenia `ciewki rowerowej pie-

szy korzysta z caJej szeroko`ci drogi i ma pierw-

szeLstwo przed rowerem. 

3. Niezdefiniowane ”ojęcia 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. ｦ Prawo bu-

dowlane; 

3) przepisami wykonawczymi do wywej wymie-

nionych ustaw oraz ustawami związanymi z plano-

waniem przestrzennym i przepisami wykonawczymi 

do nich. 

 

§ 4.1. Na rysunku planu obowiązującymi usta-

leniami są: 
1) oznaczenia ogólne: 
a) granice obszaru objętego planem, 

b) linie rozgraniczające tereny o równym przezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania; 

2) oznaczenia przeznaczenia terenów; 
3) elementy kompozycji: 

a) obowiązujące linie zabudowy, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

c) dominanty, 

d) akcenty architektoniczne, 

e) ”rzej`cia, przejazdy bramowe, 

f) podcienie budynku, 

g) obiekty do likwidacji, 

h) obiekty dysharmonizujące, 
i) elewacje do specjalnego opracowania, 

j) osie widokowe do zachowania, 

k) przestrzenie publiczne do specjalnego opra-

cowania; 

4) oznaczenia dotyczące ochrony `rodowiska 

kulturowego i przyrodniczego: 

a) obiekty zabytkowe ujęte w rejestrze zabyt-

ków, 
b) obiekty zabytkowe, 

c) drzewa do zachowania. 

2. Niewymienione w ust. 1, ”ozostaJe elemen-

ty rysunku, mają charakter informacyjny. 

 

OddziaJ II 
Ustalenia wspólne 

 

§ 5.1. O ile przepisy szczegóJowe nie stano-

wią inaczej ustala się: 
1) zakaz lokalizacji usJug obsJugi komunikacji; 
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2) na kawdym terenie dopuszcza się zieleL, ma-

Ją architekturę, komunikację wewnętrzną oraz 

urządzenia budowlane jako towarzyszące prze-

znaczeniu terenu; 

3) dopuszcza się zmianę sposobu uwytkowania 

obiektów budowlanych pod warunkiem zachowa-

nia ustaleL planu; 

4) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych przeznaczonych na usJugi; 
5) dopuszcza się lokalizację ogródków kawiar-

nianych po s”eJnieniu warunków: 
a) zachowanie ”rzej`ć i ”rzejazdów, 
b) stosowanie materiaJów naturalnych lub szla-

chetnych, 

c) dostosowanie stylu do budynków. 
2. O ile przepisy szczegóJowe nie stanowią in-

aczej ustala się ws”ólne zasady ochrony i ksztaJ-
towania Jadu przestrzennego oraz ksztaJtowania 

zabudowy: 

1) w zakresie sposobu ksztaJtowania zabudo-

wy obowiązuje: 
a) dostosowanie gabarytem i formą do istnie-

jących kamienic i obiektów zabytkowych przy 

uzu”eJnianiu zabudowy w brakujących miejscach, 

wskazanych liniami zabudowy, 

b) zakaz grodzenia wewnętrznych dziedziLców 

i wnętrz blokowych, 

c) dopuszczenie przykrycia dziedziLców i wnętrz 
blokowych dachem przeszklonym, 

d) kreowanie wzdJuw ulic i ciągów pieszych w re-

jonie dworca kolejowego usJug centrotwórczych  

o równej hierarchii wawno`ci, 
e) wysoko`ć uzu”eJniającej zabudowy nieprze-

kraczająca wysoko`ci zabytkowej zabudowy i na-

wiązująca do wysoko`ci gzymsu względnie kalenicy 

dachu kamienic lub obiektów bezpo`rednio sąsiadu-

jących, 
f) dowolna geometria dachów, 
g) zasada jednolito`ci ”odziaJu okien na kawdej 

elewacji w przypadku ich wymiany z zastrzewe-

niem lit. h, 

h) dopuszczenie równych ”odziaJów okien jeweli 
wynikają z projektu zmiany caJej elewacji, 

i) wbudowanie wszelkich kubaturowych urzą-
dzeL infrastruktury technicznej w budynki względ-

nie stosowanie moduJów podziemnych w granicach 

strefy ｭAｬ `cisJej ochrony konserwatorskiej i strefy 

ｭBｬ ochrony konserwatorskiej w rejonie ulic 1-go 

Maja ｦ Armii Krajowej; 

2) w zakresie ochrony i ekspozycji kompozycji 

urbanistycznej obowiązuje 

a) zakaz lokalizacji zieleni wysokiej w pasie  

o szeroko`ci po 2 m od osi widokowych, 

b) zakaz lokalizacji szyldów reklam ”rzesJania-

jących osie widokowe, 

c) zakaz ”rzesJaniania zielenią i obiektami budowla-

nymi dominant i akcentów architektonicznych, 

d) w pasie o szeroko`ci po 2 m od osi wido-

kowych dopuszcza się lokalizację obiektów maJej 
architektury do wysoko`ci 1,5 m; 

3) w zakresie iluminacji obowiązuje: 
a) iluminacja staJa obejmująca przestrzenie pu-

bliczne do specjalnego opracowania, 

b) iluminacja okoliczno`ciowa związana ze `wię-
tami wzbogacająca iluminację staJą, 

c) jednolita forma o`wietlenia ulicznego w formie 

latarL ulicznych, 

d) ”od`wietlenie numerów adresowych, nazw 

ulic w jednolitej formie; 

4) w zakresie reklamy obowiązuje: 
a) zakaz umieszczania od strony terenów pu-

blicznych na elewacjach budynków tablic rekla-

mowych nie związanych bez”o`rednio z przezna-

czeniem obiektu lub jego czę`ci w granicach stre-

fy ｭAｬ `cisJej ochrony konserwatorskiej i strefy 

ｭBｬ ochrony konserwatorskiej w rejonie ulic 1-go 

Maja ｦ Armii Krajowej, 

b) zakaz nadwieszania elementów informacyj-

nych i no`ników reklamowych nad ulicami z wy-

jątkiem czasowych dekoracji `wiątecznych, 
c) dopuszcza się umieszczanie tablic reklamo-

wych i informacyjnych instytucji oraz szyldów 

skle”ów i ”rzedsiębiorstw po s”eJnieniu nastę”u-

jących warunków: 
- usytuowanie rejonie wej`cia lub w miejscach 

związanych z witryną, 
- dostosowanie wielko`ci, kolorystyki, stylu, 

kroju liternictwa do caJej elewacji, 

- dla kilku tablic lub szyldów w jednej elewacji 

ujednolicenie formy i stylu, 

- zachowanie i nie”rzesJanianie detalu architek-

tonicznego budynków oraz osi widokowych 

wskazanych na rysunku planu, 

- ”rzyjęcie wskaunika ilo`ciowego 1 tablica dla 

1 firmy lub instytucji, 

d) zakaz umieszczania reklam na bocznych 

`cianach budynków. 
 

§ 6. O ile przepisy szczegóJowe nie stanowią in-

aczej, ustala się ws”ólne zasady ochrony, ksztaJto-

wania `rodowiska i przyrody: 

1) dla istniejącego drzewostanu do zachowa-

nia obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

a) konserwacja, odtwarzanie i uzu”eJnianie 

ubytków odpowiednimi gatunkami drzew, 

b) zakaz wycinania, 

c) dopuszcza się wycinanie drzew i zakrzewieL, 
je`li są chore, ”owodują zagrowenie wycia, mienia 

lub bez”ieczeLstwa uwytkowania ulic albo uniemow-
liwiają realizację przeznaczenia wskazanego niniej-

szym planem; 

2) zagospodarowane terenów z zastosowaniem 

wskaunika powierzchni biologicznie czynnej ustalo-

nego indywidualnie dla ”oszczególnych terenów; 
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3) zagospodarowanie wnętrz blokowych ziele-

nią o wysokich walorach kompozycyjnych, z ele-

mentami maJej architektury; 

4) wprowadzenie zieleni ”nącej do wewnętrz-
nych dziedziLców i ”asawy usJugowych; 

5) szczególny dobór zieleni dostosowany do 

warunków siedliskowych i `rodowiskowych; 
6) w granicach strefy ｭAｬ `cisJej ochrony kon-

serwatorskiej i strefy ｭBｬ ochrony konserwator-

skiej w rejonie ulic 1-go Maja ｦ Armii Krajowej 

zakaz lokalizacji nowych obiektów i urządzeL 

szkodliwych lub mogących ”ogorszyć stan `ro-

dowiska, względnie obniwyć ekologiczny standard 

warunków zamieszkiwania; 

7) w granicach strefy ｭAｬ `cisJej ochrony kon-

serwatorskiej i strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej 

w rejonie ulic 1-go Maja ｦ Armii Krajowej zakaz 

lokalizacji obiektów ”owodujących emisję zanie-

czyszczeL gazowych i ”yJowych do atmosfery; 

8) na terenach objętych granicami strefy ｭAｬ `ci-
sJej ochrony konserwatorskiej i strefy ｭBｬ ochrony 

konserwatorskiej zakaz lokalizacji obiektów, których 

funkcjonowanie powoduje emisję haJasu przekraczają-
cą dopuszczalne normy okre l̀one w przepisach od-

rębnych dla terenów w strefie `ródmiejskiej miast 

”owywej 100 tysięcy mieszkaLców; 
9) zakaz, o którym, o którym mowa w pkt 8 

nie dotyczy inwestycji celu publicznego oraz te-

renów sJuwących organizacji imprez masowych, 

którego granice wyznaczono na terenie 9 U; 

10) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 2 MZ/U, 3 MZ/U i 5 U zakaz lokalizacji 

obiektów, których funkcjonowanie powoduje emisję 

haJasu ”rzekraczającą dopuszczalne normy okre`lo-

ne w przepisach odrębnych dla terenów zabudowy 

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego; 

11) zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko; 
12) zakaz, o którym mowa w pkt 11 nie dotyczy: 

a) lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących poten-

cjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
b) inwestycji celu publicznego z zastrzeweniem 

§ 11 pkt 8, 

c) terenów 1 P/U/UKS i 2 P; 

13) ochrona wód podziemnych ｦ GJównych 

Zbiorników Wód Podziemnych: nr 335 Krapkowi-

ce ｦ Strzelce Opolskie, nr 336 Niecka Opolska,  

nr 333 Opole ｦ Zawadzkie, zgodnie z ustaleniami 

§ 11 ust. 3, ust. 4 i ust. 9; 

14) caJkowite zagospodarowanie gruntu ro-

dzimego oraz gruntu biologicznie czynnego, po-

chodzącego z ”rzemieszczeL ziemnych na obsza-

rze zagospodarowanej nieruchomo`ci lub na in-

nym wskazanym terenie pod warunkiem, we ich 

zastosowanie nie spowoduje ”rzekroczeL wyma-

ganych standardów jako`ci gleby i ziemi okre`lo-

nych w przepisach odrębnych; 
15) na terenach nalewących do strefy `ród-

miejskiej z uwagi na ”oJowenie w strefie ponad-

normatywnego zagrowenia haJasem, w przypadku 

modernizacji, przebudowy lub budowy: 

a) nowych obiektów z pomieszczeniami na 

staJy pobyt ludzi, wymaga się stosowania rozwią-
zaL konstrukcyjno-budowlanych za”ewniających 

s”eJnienie norm ochrony przed haJasem, 
b) dróg publicznych wymaga się stosowania 

rozwiązaL konstrukcyjnych i materiaJów obniwają-
cych emisję ponadnormatywnego poziomu haJasu 

związanego z ruchem ”ojazdów samochodowych 

(np. ciche nawierzchnie). 

 

§ 7. Ustala się ogólne zasady ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-

ry ws”óJczesnej: 
1) dla obiektów budowlanych ujętych w reje-

strze zabytków, pokazanych na rysunku planu  

i wskazanych w zaJączniku nr 2, obowiązują przepi-

sy odrębne; 
2) obejmuje się ochroną konserwatorską bu-

dynki i budowle pokazane na rysunku planu jako 

obiekty zabytkowe i ujęte w zaJączniku nr 2; 

3) o ile przepisy szczegóJowe nie stanowią in-

aczej dla obiektów, o których mowa w pkt 2 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

a) zachowanie w niezmienionej formie orygi-

nalnych: gabarytów, ksztaJtów dachów, rodzajów 

materiaJów pokrycia dachu oraz wykoLczeL `cian 

zewnętrznych, detali architektonicznych, stolarki 

otworowej, zabytkowych elementów wewnętrz-
nych (sklepienia, klatki schodowe, sztukaterie 

itp.), równiew w przypadku odbudowy, 

b) przywracanie oryginalnego zewnętrznego wy-

glądu architektonicznego, znieksztaJconego przez 

wtórne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy  

i remonty, niezgodne z zasadami konserwatorskimi, 

c) zakaz rozbudowy, 

d) dopuszcza się ”rzebudowę mającą na celu 

adaptacje poddasza na cele mieszkaniowe lub usJu-

gowe pod warunkiem zachowania ksztaJtu dachu, 

e) zakaz umieszczania na elewacjach fronto-

wych wszelkich urządzeL technicznych; 

4) wyznacza się granice strefy ｭAｬ `cisJej 
ochrony konserwatorskiej, obejmującej caJy ukJad 

urbanistyczny zgodnie z rysunkiem planu; 

5) dla terenów w granicach strefy, o której 
mowa w pkt 4 wymaga się: 

a) dostosowania nowej zabudowy w zakresie 

sytuacji, skali i bryJy, ”odziaJów elewacji i form 

architektonicznych oraz rozwiązaL materiaJowych 

do juw istniejących o warto`ciach zabytkowych, 

sąsiadujących z danym terenem, 

b) w przypadku odbudowy budynków innych 

niw okre`lone w pkt 1 i 2 dostosowania skali, 

bryJy i ”odziaJów elewacji i form architektonicz-

nych oraz rozwiązaL materiaJowych do sąsiadują-
cych obiektów zabytkowych, 

c) zakazu dominacji nowej zabudowy nad za-

budową historyczną, 
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d) uzu”eJniania zabudowy w formie zabudowy 

pierzejowej, kwartaJowej, 
e) zakazu lokalizacji na terenie lub instalowania 

na elewacjach i dachach budynków urządzeL tech-

nicznych i reklamowych bez ”owiązania z formą  

i detalem architektonicznym budynku, 

f) zachowania zarysu historycznych kwartaJów 

zabudowy, 

g) stosowania materiaJów szlachetnych i natu-

ralnych (np. kamieL, drewno) przy wprowadzaniu 

elementów maJej architektury, szyldach i oku-

ciach drzwiowych i okiennych, 

h) stosowania materiaJów naturalnych, cera-

micznych (np. kamieL, drewno, cegJa licowa, 

dachówka) dla zadaszonych osJon lub pomiesz-

czeL ze `cianami ”eJnymi lub awurowymi do gro-

madzenia od”adów, w”isujące się w otaczającą 

zabudowę oraz odznaczające się wysokim pozio-

mem estetycznym ｦ zakaz stosowania siatki 

ogrodzeniowej i blachy, 

i) stosowania kolorystyki w nawiązaniu do hi-

storycznych ”rzekazów i ikonografii, 

j) uzgodnienia z Opolskim Wojewódzkim Kon-

serwatorem Zabytków wyglądu tablic informacyj-

nych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4, 

k) dostosowania nowych form architektonicz-

nych na elewacjach (np. zadaszenia stref wej-

`ciowych do budynków, przebudowa wej`ć) do 

skali i wystroju budynku, 

l) dopuszcza się lokalizację kontenerów i po-

jemników do segregacji od”adów na publicznych 

drogach, placach, ciągach pieszych i pieszo-

jezdnych pod warunkiem uzgodnienia z Opolskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków: wielko-

`ci, materiaJów i kolorystyki; 

6) wyznacza się granice strefy ｭBｬ ochrony 

konserwatorskiej, obejmującej ukJad urbanistycz-

ny zgodnie z rysunkiem planu; 

7) dla obszaru w granicach strefy, o której 
mowa w pkt 6 wymaga się: 

a) dostosowanie zabudowy do historycznej 

kompozycji przestrzennej w zakresie skali i formy 

bryJy zabudowy, 

b) harmonijnego ws”óJistnienia elementów kom-

pozycji historycznej i ws”óJczesnej przez nawiązanie 

m.in. do miejscowej tradycji architektonicznej, 

c) w przypadku odbudowy budynków innych 

niw okre`lone w pkt 1 i 2 dostosowania skali, 

bryJy i ”odziaJów elewacji i form architektonicz-

nych oraz rozwiązaL materiaJowych do sąsiadują-
cych obiektów zabytkowych, 

d) zakazu lokalizacji na terenie lub instalowania 

na elewacjach i dachach budynków urządzeL tech-

nicznych i reklamowych bez ”owiązania z formą  

i detalem architektonicznym budynku, 

e) uzgodnienia z Opolskim Wojewódzkim Kon-

serwatorem Zabytków wyglądu tablic informacyj-

nych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4; 

8) wyznacza się granice strefy ｭKｬ ochrony kra-

jobrazu kulturowego, zgodnie z rysunkiem planu; 

9) dla obszaru w granicach strefy, o której 
mowa w pkt 8 wymaga się: 

a) zapewnienia ekspozycji zabytkowych struk-

tur poprzez wprowadzenie ciągów pieszych i ro-

werowych oraz miejsc widokowych, 

b) zakaz lokalizacji budynków; 
10) dopuszcza się odstę”stwa od ustaleL pkt 3, 

pkt 5, pkt 7 i pkt 9 po s”eJnieniu zaleceL konserwa-

torskich, o których mowa w przepisach odrębnych 

lub po uzyskaniu uzgodnienia Opolskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków; 
11) nie obejmuje się ochroną dóbr kultury 

ws”óJczesnej. 
 

§ 8.1. Ustala się przestrzeniami publicznymi 

nastę”ujące tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 

1) 1 KPP/ZP; 

2) 2 KDL/KPP; 

3) 3 KDL; 

4) 4 KDL; 

5) 1 ZP, 2 ZP, 3 ZP, 4 ZP. 

2. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznej zgodnie z ustaleniami 

szczegóJowymi. 
 

§ 9. Ustala się nastę”ujące zasady dotyczące 

scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz parcelacji 

gruntu: 

1) dopuszcza się ”odziaJy wzdJuw linii rozgrani-

czających tereny oraz jeweli przepisy szczegóJowe 

stanowią inaczej; 

2) dopuszcza się tylko takie ”odziaJy, które umow-
liwiają zagospodarowanie wydzielonych dziaJek: 

a) zgodnie z warunkami technicznymi (m.in. 

zachowanie odlegJo`ci budynków od granic dziaJ-
ki i istniejącej zabudowy, zapewnienie dojazdów, 
dróg ”owarowych, itd.), 

b) z zachowaniem ustalonych w planie wskau-
ników urbanistycznych (w tym m.in. powierzch-

nie zabudowy, powierzchnie biologicznie czynne, 

parkingi itd.); 

3) zakaz wydzielania dla budynków, przy wy-

odrębnianiu wJasno`ci lokali, dziaJek nies”eJniają-
cych wymogów dziaJki budowlanej; 

4) zakaz dzielenia istniejących budynków oraz 

wydzielania dziaJek pod obiekty towarzyszące 

(garawe, budynki gospodarcze itd.); 

5) nakaz regulacji wedJug ”rze”isów odręb-

nych, granic dziaJek nies”eJniajacych wymogów 

dziaJki budowlanej wydzielonych przy wyodręb-

nianiu wJasno`ci lokali; 

6) dopuszcza się inne zasady ”odziaJu dla 

dziaJki stanowiącej ciąg pieszo ｦ jezdny o mini-

malnej szeroko`ci 5 m ｦ dojazd do dziaJek bu-

dowlanych; 
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7) dopuszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci. 
 

§ 10.1. Na terenach narawonych na niebezpie-

czeLstwo powodzi, oznaczonych na rysunku pla-

nu jako obszary zagrowenia ”owodzią, obejmują-
cych obszary bez”o`redniego zagrowenia powo-

dzią oraz obszary potencjalnego zagrowenia po-

wodzią obowiązują przepisy odrębne. 
2. Na obszarze objętym planem nie ma innych 

terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie ”rze”isów odrębnych,  
w tym: 

1) terenów górniczych; 
2) terenów zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych. 

 

§ 11.1. Ustala się ogólne zasady zagospodaro-

wania terenu w zakresie zasad modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-

tury technicznej: 

1) zakaz lokalizacji nowych budynków i urzą-
dzeL niezwiązanych z gos”odarką drogową lub 

potrzebami ruchu w liniach rozgraniczających ulic 

z wyjątkiem: 
a) urządzeL technicznych związanych z infra-

struktura techniczna i ””ow., 
b) elementów maJej architektury, 

c) wiat ”rzystanków autobusowych i ”unktów 

handlowych stanowiących z nimi caJo`ć tech-

niczno-uwytkowa; 
2) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych dla samochodów: 
a) na parkingach wyznaczonych na terenach, 

b) w garawach wielostanowiskowych, 

c) w garawach wbudowanych w budynki 

mieszkalne lub usJugowe, 
d) na parkingach przyulicznych; 

3) sytuowanie wszystkich liniowych elemen-

tów infrastruktury technicznej wraz z urządze-

niami towarzyszącymi oraz ”rzyJączami do po-

szczególnych obiektów budowlanych, pod ziemią 

z wyjątkiem tych, dla których wyznaczono od-

rębne tereny; 

4) lokalizacja urządzeL infrastruktury technicz-

nej w liniach rozgraniczających tereny komunika-

cji za zgodą zarządcy drogi i w oparciu o przepisy 

odrębne; 
5) w uzasadnionych względami technicznymi 

bądu bez”ieczeLstwa przypadkach, dopuszcza się 

sytuowanie wybranych elementów sieci poza linia-

mi rozgraniczającymi ulic, pod warunkiem zacho-

wania, okre`lonej w przepisach odrębnych, odlegJo-

`ci od linii zabudowy obiektów budowlanych istnie-

jących i projektowanych oraz w uzgodnieniu z wJa-

`cicielami nieruchomo`ci; 

6) w uzasadnionych względami technicznymi 

sytuacjach dopuszcza się lokalizację naziemnych 

kubaturowych urządzeL infrastruktury technicz-

nej, np. stacji transformatorowych jako obiektów 

wbudowanych w granicach ”oszczególnych tere-

nów, przeznaczonych na inne funkcje; 

7) nakaz przeniesienia lub odpowiedniego zmo-

dernizowania, po uzgodnieniu i na warunkach okre-

`lonych przez wJa`ciwego administratora, w przy-

padku kolizji nowego zagospodarowania z istnieją-
cymi elementami infrastruktury technicznej; 

8) dostosowanie rozwiązaL komunikacyjnych 

do potrzeb osób nie”eJnos”rawnych, w tym or-

ganizacja ”odjazdów i zjazdów z ciągów pieszych 

i chodników w miejscach gdzie jest to mowliwe; 
9) nakaz lokalizacji obustronnych chodników 

wzdJuw dróg publicznych z wyjątkiem ciągów 

pieszo-jezdnych, o ile przepisy szczegóJowe nie 

stanowią inaczej; 

10) nie wymaga się lokalizacji chodników oraz 

`ciewek rowerowych wskazanych niniejszym pla-

nem, w liniach rozgraniczających dróg pod wa-

runkiem ich realizacji wzdJuw tych dróg na tere-

nach sąsiednich; 
11) dla wszystkich inwestycji i zmian w zakresie 

infrastruktury, nakaz uzyskania warunków tech-

nicznych od wJa`ciwych administratorów sieci; 

12) mowliwo`ć realizacji urządzeL technicznych 

uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na 

terenach wJasnych inwestorów na warunkach okre-

`lonych przez zarządców sieci w oparciu o przepisy 

odrębne; 
13) jednoczesna modernizacja ulic i ”laców wraz 

z o`wietleniem i przebudowa bądu modernizacja 

oraz realizacja sieci uzbrojenia podziemnego; 

14) na terenach dróg publicznych dopuszcza 

się lokalizację zatok autobusowych dla komunika-

cji zbiorowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę obowiązu-

ją nastę”ujące ustalenia: 

1) dla istniejącej zabudowy zaopatrzenie z ist-

niejącej miejskiej sieci wodociągowej; 
2) dla planowanej zabudowy zaopatrzenie z ist-

niejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej nie-

zbędnej rozbudowie; 

3) wykonanie nowych odcinków sieci wodo-

ciągowej o przekrojach zabez”ieczających potrze-

by ”rzeciw”owarowe i wy”osawonych w hydranty 

zewnętrzne. 
3. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwia-

nia `cieków bytowych, komunalnych i przemy-

sJowych obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dla istniejącej zabudowy odprowadzanie `cie-

ków poprzez zbiorową kanalizację sanitarną do ist-

niejącego ukJadu miejskiej kanalizacji sanitarnej; 

2) dla planowanej zabudowy odprowadzanie 

`cieków poprzez zbiorową kanalizację sanitarną 

do istniejącego ukJadu miejskiej kanalizacji sani-

tarnej, po jego niezbędnej rozbudowie; 
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3) w przypadku odprowadzania `cieków prze-

mysJowych o skJadzie ”rzekraczającym dopuszczal-

ne warto`ci wskauników zanieczyszczeL, instalo-

wanie niezbędnych urządzeL ”odczyszczających 

`cieki, przed wprowadzeniem do systemu komunal-

nego; 

4) zakaz lokalizacji indywidualnych urządzeL do 

gromadzenia `cieków: szczelnych zbiorników wy-

bieralnych, przydomowych oczyszczalni `cieków, 
itp.; 

5) zakaz odprowadzania `cieków do wód grun-

towych oraz gruntu. 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) wy”osawenie: budynków, dojazdów o utwar-

dzonej nawierzchni, w system kanalizacji deszczo-

wej i ”owiązanie z miejskim ukJadem kanalizacji 

deszczowej; 

2) odprowadzenie wód opadowych z terenu: 

ulic, ”laców, miejsc postojowych, ”arkingów, po 

uprzednim oczyszczeniu, do miejskiego systemu 

kanalizacji deszczowej lub do systemu odprowa-

dzenia wód powierzchniowych lub do ziemi na 

warunkach okre`lonych w przepisach odrębnych; 
3) rozwiązanie odprowadzania wód opadowych 

z wykorzystaniem istniejącego systemu melioracji  

w uzgodnieniu z zarządcą urządzeL melioracyjnych 

na warunkach okre`lonych w przepisach odręb-

nych. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz obowiązują 

nastę”ujące ustalenia: 

1) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejącej infra-

struktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie,  

w oparciu o gazociągi `redniego i niskiego ci`nienia; 
2) budowa sieci i ”rzyJączenie odbiorców po 

s”eJnieniu warunków technicznych; 

3) dopuszcza się lokalne i indywidualne zaopa-

trzenie w gaz ”Jynny; 
4) wyznaczenie strefy ograniczonego uwytko-

wania z zakazem zabudowy od urządzeL i gazo-

ciągów wysokiego ci`nienia oraz zasady jej zago-

spodarowania ｦ zgodnie z przepisami odrębnymi; 
5) dopuszcza się zmniejszenie odlegJo`ci okre-

`lonych w pkt 4 pod warunkiem uzyskania zgody 

wJa`ciwego administratora sieci lub po przebu-

dowie gazociągu wysokiego ci`nienia. 
6. W zakresie zaopatrzenia w energię cie”lną 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dostawa cie”Ja, dla nowych odbiorców, z miej-

skiego systemu cie”Jowniczego po jego niezbędnej 
rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę; 

2) budowa sieci i ”rzyJączenie odbiorców po 

s”eJnieniu warunków technicznych; 

3) dopuszcza się ogrzewanie obiektów z in-

dywidualnych i lokalnych uródeJ cie”Ja, opartych 

na paliwach gazowych i ”Jynnych, energii elek-

trycznej oraz energii odnawialnej, nie powodują-
cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia po-

wietrza; 

4) w granicach strefy ｭAｬ `cisJej ochrony kon-

serwatorskiej i strefy ｭBｬ ochrony konserwator-

skiej w rejonie ulic 1-go Maja ｦ Armii Krajowej 

nie dopuszcza się zaopatrzenia w cie”Jo z indywi-

dualnych uródeJ cie”Ja na paliwa staJe; 
5) dopuszcza się pozostawienie istniejących 

indywidualnych uródeJ cie”Ja opartych na pali-

wach staJych do czasu ich modernizacji. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-

tryczną obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) zasilanie elektroenergetyczne oparte o istnie-

jące i planowane elementy systemu elektroenerge-

tycznego: 

a) elektroenergetyczne sieci ̀ redniego na”ięcia 15 kV, 

b) stacje transformatorowe 15/0,4 kV, 

c) elektroenergetyczne sieci niskiego na”ięcia; 
2) lokalizacja planowanych stacji transformato-

rowych 15/0,4 kV, wymaga bez”o`redniego do-

jazdu do dróg publicznych; 

3) dopuszcza się ”odziaJy nieruchomo`ci o pa-

rametrach innych niw okre`lone w przepisach 

szczegóJowych, o powierzchni niezbędnej dla 

obiektów i urządzeL infrastruktury elektroenerge-

tycznej w obrębie terenów innych funkcji pod-

stawowych pod warunkiem zapewnienia dostę”u 

do drogi publicznej; 

4) stosownie do potrzeb, budowa dodatko-

wych stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu 

kablowego, planowanych jako przeznaczenie to-

warzyszące, na terenie inwestora; 

5) zakaz budowy napowietrznych linii elektro-

energetycznych. 

8. W zakresie sieci teletechnicznych obowią-
zują nastę”ujące ustalenia 

1) prowadzenie linii sieci teletechnicznych: 

Jączno`ci, telekomunikacji i telewizji kablowej, 

jako podziemne w wydzielonej kanalizacji lub 

bez”o`rednio w gruncie w miejscu ”rzyJączenia 

do obiektów budowlanych 

2) na trasie istniejących korytarzy radiotele-

komunikacyjnych okre`lonych na rysunku planu 

tworzy się strefy ograniczonego uwytkowania  

o szeroko`ci 10 m po obu stronach osi kierunko-

wej korytarza radiotelekomunikacyjnego; 

3) w strefie ograniczonego uwytkowania okre-

`lonej w pkt 2 obowiązuje zakaz lokalizacji obiek-

tów budowlanych o wysoko`ci ”owywej 50 m 

nad poziomem terenu; 

4) dopuszcza się zmianę ustaleL pkt 3 na wa-

runkach uzgodnionych z administratorem koryta-

rza radiotelekomunikacyjnego; 

5) dopuszcza się lokalizację masztów stacji prze-

kaunikowych systemu cyfrowej telefonii komórko-

wej (BTS) lub rozbudowę istniejących masztów 

związaną ze zwiększaniem mocy, z wyjątkiem tere-

nów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usJugowych, 
z uwzględnieniem uwarunkowaL wynikających  

z ochrony krajobrazu oraz przy braku negatywnego 

oddziaJywania na `rodowisko wykazanym w rapor-
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cie s”orządzonym na podstawie ”rze”isów szcze-

gólnych. 
9. W zakresie gospodarowania odpadami 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) systematyczny wywóz od”adów na zorga-

nizowane miejskie wysypisko od”adów komunal-

nych oraz zagospodarowanie od”adów innych niw 
komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) do czasu wywozu od”adów na wysypisko 

segregacja i przechowywanie ich w szczelnych 

pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach 

przeznaczonych na gromadzenie i segregację od-

”adów, wydzielanych w obiektach; 

3) w przypadku braku mowliwo`ci wydzielenia 

”omieszczeL, o których mowa w pkt 2 dopuszcza 

się segregację i przechowywanie od”adów w zczel-

nych pojemnikach znajdujących wyJącznie pod za-

daszonymi osJonami lub w pomieszczeniach ze 

`cianami ”eJnymi lub awurowymi. 
 

§ 12. Dla tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenów innego niw wska-

zanego w planie, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1. Wszystkie tereny mogą być uwytkowane  

w s”osób dotychczasowy do czasu realizacji 

ustaleL planu, pod warunkiem udostę”nienia czę-
`ci gruntów dla realizacji dojazdów i uzbrojenia. 

2. Dla obiektów budowlanych dopuszcza się 

jedynie ”rzebudowę i remont. 

3. Wszelkie nowe inwestycje wykraczające 

poza zakres remontu i przebudowy istniejących 

obiektów budowlanych, muszą być realizowane 

zgodnie ustaleniami niniejszego planu. 

 

§ 13. Ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym dla wszyst-

kich terenów w granicach planu w wysoko`ci 0%. 

 

RozdziaJ 2 

Przepisy szczegóJowe 

 

§ 14.1. Na terenie oznaczonym na rysunku pla-

nu symbolem 1 MN, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia: 

1) dopuszcza się przeznaczenie uzu”eJniające 

usJugi handlu, gastronomii, opieki zdrowotnej i ob-

sJugi ludno`ci lub ”rzedsiębiorstw, pod warunkiem 

wyznaczenia parkingu w granicach zajmowanej 

dziaJki, ”rzyjmując wskaunik 2 miejsca parkingowe 

na 100 m² powierzchni uwytkowej usJug, lecz nie 

mniej niw 1 miejsce; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

25% powierzchni terenu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy 50% 

powierzchni terenu; 

4) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-

darczych i garawy jednokondygnacyjnych nawiązu-

jących formą i wykoLczeniem do budynku funkcji 

podstawowej, wolnostojących, w tym takwe bezpo-

`rednio przy granicy dziaJki jako zabudowy bliunia-

czej; 

5) wymaga się organizacji miejsc postojowych 

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 

terenie wJasnym inwestora, ”rzyjmując wskaunik 

minimum 2 miejsca parkingowe lub garawowe na 

1 mieszkanie; 

6) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych do 2; 

8) maksymalna wysoko`ć budynku ｦ 10 m; 

9) dachy dwuspadowe o jednakowym kącie 

nachylenia ”oJaci w przedziale od 30° do 45°; 
10) nieprzekraczalna linia zabudowy pokrywa-

jąca się z liniami rozgraniczającymi tereny 4 KDD 

i 5 KDX, zgodnie z rysunkiem planu; 

11) obsJuga komunikacyjna od terenu 4 KDD  

i 5 KDX; 

12) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 7 pkt 3 i pkt 10; 

13) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10; 

14) na trasie korytarza radiotelekomunikacyj-

nego, oznaczonego na rysunku planu dopuszcza 

się lokalizację jedynie obiektów budowlanych nie 

”rzekraczających wysoko`ci okre`lonej w § 11 

ust. 8 pkt 3. 

 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 MNU, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną i usJugi, obowiązują 

nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się jedno z ”rzeznaczeL podsta-

wowych lub oba przeznaczenia w dowolnych 

proporcjach 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzu”eJniające 

parkingi; 

3) zakaz zmiany sposobu uwytkowania lokali 

na funkcje mieszkaniowe; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

30% powierzchni terenu; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% 

powierzchni terenu; 

6) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-

darczych i garawy jednokondygnacyjnych nawiązu-

jących formą i wykoLczeniem do budynku funkcji 

podstawowej, wolnostojących, w tym takwe bezpo-

`rednio przy granicy dziaJki jako zabudowy bliunia-

czej; 

7) wymaga się organizacji miejsc postojowych: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

na terenie wJasnym inwestora, ”rzyjmując wskaunik 
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minimum 2 miejsca parkingowe lub garawowe na  

1 mieszkanie, 

b) dla usJug w granicach zajmowanej dziaJki, 
”rzyjmując wskaunik 2 miejsca parkingowe na 

100 m2 powierzchni uwytkowej usJug, lecz nie 

mniej niw 1 miejsce; 

8) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
9) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych do 2 (1 z dopuszczeniem drugiej 

kondygnacji nadziemnej w poddaszu uwytkowym); 
10) maksymalna wysoko`ć budynku ｦ 10 m; 

11) dachy dwuspadowe o jednakowym kącie 

nachylenia ”oJaci w przedziale od 30° do 45°; 
12) odlegJo`ć nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 5 KDL ｦ 4 m, od 

terenu 1 KK zamkniętego terenu kolei ｦ wg prze-

”isów odrębnych, zgodnie z rysunkiem planu; 

13) dla istniejących budynków wykraczają-
cych poza ustaloną linię zabudowy dopuszcza się 

”rzebudowę i nadbudowę nie wykraczającą poza 

linię zabudowy; 

14) obsJuga komunikacyjna od terenu 5 KDL; 

15) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 7 pkt 3 i pkt 10. 

 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 

1) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) parkingi, 

b) ciągi pieszo-jezdne; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

25% powierzchni terenu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% 

powierzchni terenu; 

4) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną; 
5) wymaga się organizacji miejsc postojowych 

dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na 

terenie wJasnym inwestora, ”rzyjmując wskaunik  

1 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie; 

6) odlegJo`ć nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 2 KDZ ｦ 4 m, od 

3 KDD ｦ 2 m, od 2 KDX ｦ 4 m, zgodnie z rysun-

kiem planu; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 3 z dopuszczeniem czwartej kondy-

gnacji nadziemnej w poddaszu uwytkowym; 
8) zakaz zmiany geometrii dachu; 

9) obsJuga komunikacyjna od terenu 3 KDD  

i 2 KDX; 

10) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 7 pkt 3 i pkt 10; 

11) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 MW, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 

1) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) parkingi, 

b) ciągi pieszo-jezdne, 

c) dopuszcza się lokalizację usJug handlu, ga-

stronomii, opieki zdrowotnej i obsJugi ludno`ci lub 

”rzedsiębiorstw w parterach budynków, pod wa-

runkiem wyznaczenia parkingu w granicach zaj-

mowanej dziaJki, ”rzyjmując wskaunik 2 miejsca 

parkingowe na 100 m2 powierzchni uwytkowej 
usJug, lecz nie mniej niw 1 miejsce; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

25% powierzchni terenu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% 

powierzchni terenu; 

4) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną; 
5) wymaga się organizacji miejsc postojowych 

dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na 

terenie wJasnym inwestora, ”rzyjmując wskaunik 

1 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie; 

6) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
7) odlegJo`ć nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 4 KDD ｦ 4 m, od 

5 KDD ｦ 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

8) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 3 z dopuszczeniem nadbudowy 

czwartej kondygnacji nadziemnej; 

9) maksymalna wysoko`ć budynku 12 m; 

10) geometria dachu dowolna; 

11) obsJuga komunikacyjna od terenu 4 KDD  

i 5 KDD; 

12) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem1 MW/U, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną i usJugi, obowiązują 

nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się jedno z ”rzeznaczeL podsta-

wowych lub oba przeznaczenia w dowolnych 

proporcjach; 

2) teren stanowi zabudowę `ródmiejską; 
3) zakaz lokalizowania garawy jednostanowi-

skowych, budynków gospodarczych wolnostoją-
cych i wiat, z wyjątkiem osJonięcia ”ojemników 

na odpady bytowe; 
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4) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) parkingi, 

b) garawe wielostanowiskowe o maksymalnej 

szeroko`ci pojedynczego miejsca postojowego 

(boksu) 2,5 m, 

c) ciągi pieszo-jezdne; 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% powierzchni terenu; 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% 

powierzchni terenu; 

7) wyznaczenie ws”ólnego ciągu pieszo- jezd-

nego obsJugującego ”oszczególne budynki znajdu-

jące się na terenie; 

8) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
9) obowiązująca linia zabudowy ”okrywająca się 

z obrysami zabudowy zabytkowej zgodnie z rysun-

kiem planu; 

10) dopuszcza się przy przebudowie istnieją-
cego budynku od terenu 3 KDL cofnięcie obowią-
zującej linii zabudowy w parterze budynku jako 

podcienia o gJęboko`ci do 5 m, zgodnie z rysun-

kiem planu; 

11) lokalizacja budynku od liczbie kondygnacji 

od 4 do 5; 

12) lokalizacja akcentu architektonicznego zgod-

nie z rysunkiem planu; 

13) lokalizacja przejazdu bramowego zgodnie  

z rysunkiem planu; 

14) obsJuga komunikacyjna: 

a) wyznaczenie ws”ólnego dla terenu ciągu 

pieszo ｦ jezdnego o minimalnej szeroko`ci 4,5 m 

obsJugującego ”oszczególne budynki znajdujące 

się na terenie, 

b) zakaz grodzenia wewnętrznych dziedziLców 

i wnętrz blokowych w miejscach przebiegu ciągu 

pieszo ｦ jezdnego, 

c) ciągiem pieszo-jezdnym pokazanym na ry-

sunku planu poprzez zjazd od terenu 3 KDL; 

15) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 7 pkt 3 i pkt 10; 

16) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭAｬ `cisJej 
ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 10. 

 

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 MW/U, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną i usJugi, obowiązują 

nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się jedno z ”rzeznaczeL podsta-

wowych lub oba przeznaczenia w dowolnych 

proporcjach; 

2) teren stanowi zabudowę `ródmiejską; 
3) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) parkingi, 

b) ciągi pieszo-jezdne; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

30% powierzchni terenu; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 50% 

powierzchni terenu; 

6) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
7) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii roz-

graniczających teren 1 KDI ｦ 7 m, zgodnie z ry-

sunkiem planu; 

8) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 2 

z dopuszczeniem trzeciej kondygnacji nadziemnej 

w poddaszu uwytkowym; 
9) zakaz zmiany geometrii dachu; 

10) zakaz lokalizacji budynków; 
11) zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejące-

go budynku zabytkowego; 

12) lokalizacja akcentu architektonicznego 

zgodnie z rysunkiem planu; 

13) obsJuga komunikacyjna od terenu 1 KDX 

poprzez zjazd oznaczony na rysunku planu; 

14) ochrona obiektu zabytkowego zgodnie z § 7 

pkt 3 i pkt 10; 

15) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10; 

16) na trasie korytarza radiotelekomunikacyj-

nego, oznaczonego na rysunku planu dopuszcza 

się lokalizację jedynie obiektów budowlanych nie 

”rzekraczających wysoko`ci okre`lonej w § 11 

ust. 8 pkt 3. 

 

7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 MW/U, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną i usJugi, obowiązują 

nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się jedno z ”rzeznaczeL podsta-

wowych lub oba przeznaczenia w dowolnych 

proporcjach; 

2) teren stanowi zabudowę `ródmiejską; 
3) wymagana zabudowa pierzejowa dla budyn-

ków lokalizowanych przy terenach 6 KDL i 1 KDD; 

4) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) parkingi, 

b) garawe wielostanowiskowe o maksymalnej 

szeroko`ci pojedynczego miejsca postojowego 

(boksu) 2,5 m, 

c) ciągi pieszo-jezdne; 

5) zakaz lokalizowania garawy jednostanowi-

skowych, budynków gospodarczych wolnostoją-
cych i wiat, z wyjątkiem osJonięcia ”ojemników 

na odpady bytowe; 

6) dla nowo realizowanej zabudowy wymaga się 

organizowania minimum 50% wymaganych miejsc 

postojowych w budynku funkcji podstawowej (jako 

garawy podziemnych lub nadziemnych); 
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7) wyznaczenie ws”ólnego ciągu pieszo- jezd-

nego obsJugującego ”oszczególne budynki znajdu-

jące się na terenie; 

8) wymaga się organizacji miejsc postojowych: 

a) dla usJug w granicach zajmowanej dziaJki, 
”rzyjmując wskaunik 2 miejsca parkingowe na 

100 m² powierzchni uwytkowej usJug, lecz nie 

mniej niw 1 miejsce, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej wskaunik 1 miej-

sce parkingowe na 1 mieszkanie; 

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu; 

10) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% 

powierzchni terenu; 

11) obowiązująca linia zabudowy ”okrywająca 

się z liniami rozgraniczającymi tereny 6 KDL  

i 1 KDD, zgodnie z rysunkiem planu; 

12) liczba kondygnacji od 3 do 5; 

13) maksymalna wysoko`ć budynku 17 m; 

14) wymagana wysoka estetyka elewacji ozna-

czonej na rysunku planu jako elewacja do specjal-

nego opracowania; 

15) lokalizacja akcentu architektonicznego zgod-

nie z rysunkiem planu; 

16) lokalizacja przejazdu bramowego zgodnie  

z rysunkiem planu; 

17) obsJuga komunikacyjna: 

a) wyznaczenie ws”ólnego dla terenu ciągu 

pieszo ｦ jezdnego o minimalnej szeroko`ci 4,5 m 

obsJugującego ”oszczególne budynki znajdujące 

się na terenie, 

b) zakaz grodzenia wewnętrznych dziedziLców 

i wnętrz blokowych w miejscach przebiegu ciągu 

pieszo ｦ jezdnego, 

c) ciągiem pieszo-jezdnym pokazanym na rysun-

ku planu poprzez zjazdy od terenu 1 KDD, 1 KDX; 

18) ochrona obiektu zabytkowego zgodnie  

z § 7 pkt 3 i pkt 10; 

19) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10; 

20) na trasie korytarza radiotelekomunikacyj-

nego, oznaczonego na rysunku planu dopuszcza 

się lokalizację jedynie obiektów budowlanych nie 

”rzekraczających wysoko`ci okre`lonej w § 11 

ust. 8 pkt 3. 

 

8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 MW/U, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną i usJugi, obowiązują 

nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się jedno z ”rzeznaczeL podsta-

wowych lub oba przeznaczenia w dowolnych 

proporcjach; 

2) teren stanowi zabudowę `ródmiejską; 
3) wymagana zabudowa pierzejowa; 

4) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) parkingi, 

b) garawe wielostanowiskowe o maksymalnej 

szeroko`ci pojedynczego miejsca postojowego 

(boksu) 2,5 m, 

c) ciągi pieszo-jezdne; 

5) zakaz lokalizowania garawy jednostanowi-

skowych, budynków gospodarczych wolnostoją-
cych i wiat, z wyjątkiem osJonięcia ”ojemników 

na odpady bytowe; 

6) wymaga się organizacji miejsc postojo-

wych: 

a) dla usJug w granicach zajmowanej dziaJki, 
”rzyjmując wskaunik 1 miejsca parkingowe na 

100 m² powierzchni uwytkowej usJug, lecz nie 

mniej niw 1 miejsce, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej wskaunik 1 miej-

sce parkingowe na 1 mieszkanie; 

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu; 

8) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% 

powierzchni terenu; 

9) obowiązująca linia zabudowy pokrywająca 

się z liniami rozgraniczającymi tereny 1 KDZ  

i 1 KDD, zgodnie z rysunkiem planu; 

10) liczba kondygnacji od 3 do 5; 

11) maksymalna wysoko`ć budynku 17 m; 

12) lokalizacja akcentu architektonicznego 

zgodnie z rysunkiem planu; 

13) orientacyjna lokalizacja przejazdu bramo-

wego zgodnie z rysunkiem planu; 

14) dla obiektu dysharmonizującego oznaczone-

go na rysunku planu nie przeznaczonego do likwi-

dacji: 

a) wymaga się nadbudowy, rozbudowy i prze-

budowy w nawiązaniu do sąsiadującej zabytkowej, 

b) wymaga się poprawienia estetyki elewacji, 

c) wymaga się zachowania warunków okre-

`lonych w § 5 ust. 2; 

15) docelowe przeznaczenie do rozbiórki 
obiektów dysharmonizujących oznaczonych na 

rysunku planu jako obiekty do likwidacji; 

16) obsJuga komunikacyjna: 

a) wyznaczenie ws”ólnego dla terenu ciągu 

pieszo ｦ jezdnego o minimalnej szeroko`ci 4,5 m 

obsJugującego ”oszczególne budynki znajdujące 

się na terenie, 

b) zakaz grodzenia wewnętrznych dziedziLców 

i wnętrz blokowych w miejscach przebiegu ciągu 

pieszo ｦ jezdnego, 

c) ciągiem pieszo-jezdnym pokazanym na ry-

sunku planu poprzez zjazdy od terenu 1 KDZ,  

1 KDD, 1 KDX; 

17) ochrona obiektu zabytkowego wpisanych 

do rejestru zabytków zgodnie z § 7 pkt 1; 

18) ochrona obiektu zabytkowego zgodnie  

z § 7 pkt 3 i pkt 10; 

19) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10 
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9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 MW/U, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną i usJugi, obowiązują 

nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się jedno z ”rzeznaczeL podsta-

wowych lub oba przeznaczenia w dowolnych 

proporcjach; 

2) zakaz zmiany sposobu uwytkowania lokali 

na funkcje mieszkaniowe; 

3) teren stanowi zabudowę `ródmiejską; 
4) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) parkingi, 

b) garawe wielostanowiskowe o maksymalnej 

szeroko`ci pojedynczego miejsca postojowego 

(boksu) 2,5 m, nawiązujące formą i wykoLcze-

niem do budynku funkcji podstawowej, 

c) ciągi pieszo-jezdne; 

5) zakaz lokalizowania garawy jednostanowi-

skowych, budynków gospodarczych wolnostoją-
cych i wiat, z wyjątkiem osJonięcia ”ojemników 

na odpady bytowe; 

6) wymaga się organizacji miejsc postojowych: 

a) dla usJug w granicach zajmowanej dziaJki, 
”rzyjmując wskaunik 1 miejsca parkingowe na 

100 m² powierzchni uwytkowej usJug, lecz nie 

mniej niw 1 miejsce, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej wskaunik 1 miej-

sce parkingowe na 1 mieszkanie; 

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu; 

8) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% 

powierzchni terenu; 

9) odlegJo`ć nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 2 KDZ i 3 KDD ｦ 

5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

10) liczba kondygnacji od 2 do 4; 

11) maksymalna wysoko`ć budynku 17 m; 

12) obsJuga komunikacyjna od terenów 3 KDD 

i istniejącym zjazdem od terenu 2 KDZ; 

13) zakaz lokalizacji nowych zjazdów od tere-

nu 2 KDZ; 

14) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 MW/U, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną i usJugi, obowiązują 

nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się jedno z ”rzeznaczeL podsta-

wowych lub oba przeznaczenia w dowolnych 

proporcjach; 

2) zakaz zmiany sposobu uwytkowania lokali 

na funkcje mieszkaniowe; 

3) teren stanowi zabudowę `ródmiejską; 
4) wymagana zabudowa pierzejowa; 

5) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 

a) parkingi, 

b) garawe wielostanowiskowe o maksymalnej 

szeroko`ci pojedynczego miejsca postojowego 

(boksu) 2,5 m, nawiązujące formą i wykoLcze-

niem do budynku funkcji podstawowej, 

c) ciągi pieszo-jezdne; 

6) zakaz lokalizowania garawy jednostanowi-

skowych, budynków gospodarczych wolnostoją-
cych i wiat, z wyjątkiem osJonięcia ”ojemników 

na odpady bytowe; 

7) wymaga się organizacji miejsc postojowych: 

a)) dla usJug w granicach zajmowanej dziaJki, 
”rzyjmując wskaunik 1 miejsca parkingowe na 

100 m² powierzchni uwytkowej usJug, lecz nie 

mniej niw 1 miejsce, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej wskaunik 1 miej-

sce parkingowe na 1 mieszkanie; 

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu; 

9) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% 

powierzchni terenu; 

10) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub po-

większenie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
11) nieprzekraczalna linia zabudowy pokrywają-

ca się z liniami rozgraniczającymi tereny 2 KDZ,  

1 ZC, w czę`ci 4 KDD, w czę`ci od terenu 4 KDD ｦ 

6 m zgodnie z rysunkiem planu; 

12) liczba kondygnacji od 3 do 4; 

13) maksymalna wysoko`ć budynku 17 m; 

14) obsJuga komunikacyjna od terenu 4 KDD  

i 2 KDZ; 

15) ochrona obiektu zabytkowego zgodnie  

z § 7 pkt 3 i pkt 10; 

16) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 MW/U, przeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną i usJugi, obowiązują 

nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się jedno z przeznaczeL podsta-

wowych lub oba przeznaczenia w dowolnych pro-

porcjach; 

2) dopuszcza się usJugi obsJugi komunikacji; 

3) zakaz zmiany sposobu uwytkowania lokali 

na funkcje mieszkaniowe; 

4) teren stanowi zabudowę `ródmiejską; 
5) wymagana zabudowa pierzejowa; 

6) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) parkingi, 

b) garawe, budynki gospodarcze i wiaty, osJony 

”ojemników na odpady bytowe, 

c) ciągi pieszo-jezdne; 

7) wymaga się organizacji miejsc postojowych: 
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a) dla usJug w granicach zajmowanej dziaJki, 
przyjmując wskaunik 1 miejsca parkingowe na 

100 m² powierzchni uwytkowej usJug, lecz nie 

mniej niw 1 miejsce, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej wskaunik 1 miej-

sce parkingowe na 1 mieszkanie; 

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu; 

9) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% 

powierzchni terenu; 

10) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub po-

większenie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
11) nieprzekraczalna linia zabudowy pokrywa-

jąca się z liniami rozgraniczającymi tereny 2 KDZ, 

od terenu 1 KK zamkniętego terenu kolei ｦ wg 

”rze”isów odrębnych, zgodnie z rysunkiem planu; 

12) liczba kondygnacji od 3 do 4; 

13) maksymalna wysoko`ć budynku 17 m; 

14) obsJuga komunikacyjna od terenów 2 KDZ 

oraz ciągiem pieszo-jezdnym pokazanym na ry-

sunku planu poprzez zjazd od terenu 2 KDZ; 

15) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 7 pkt 3 i pkt 10; 

16) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

12. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 MZ/U, przeznaczonym na zabudowę 

zamieszkania zbiorowego i usJugi, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się jedno z ”rzeznaczeL podsta-

wowych lub oba przeznaczenia w dowolnych 

proporcjach; 

2) teren stanowi zabudowę `ródmiejską; 
3) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) parkingi, 

b) garawe wielostanowiskowe o maksymalnej 

szeroko`ci pojedynczego miejsca postojowego 

(boksu) 2,5 m, nawiązujące formą i wykoLcze-

niem do budynku funkcji podstawowej, 

c) ciągi pieszo-jezdne; 

4) zakaz lokalizowania garawy jednostanowi-

skowych, budynków gospodarczych wolnostoją-
cych i wiat, z wyjątkiem osJonięcia ”ojemników 

na odpady bytowe; 

5) wymaga się organizacji miejsc postojowych  

w granicach zajmowanej dziaJki, ”rzyjmując wskau-
nik 1 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni 

uwytkowej, lecz nie mniej niw 1 miejsce; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

30% powierzchni terenu; 

7) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% 

powierzchni terenu; 

8) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
9) odlegJo`ć nieprzekraczalnych linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 2 KDZ i 2 KDD ｦ 

od 4,7 m do 8,2 m, od 2 KPR ｦ 9 m, od 1 ZP ｦ 

od 5 m do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

10) liczba kondygnacji do 5 z dopuszczeniem 

szóstej kondygnacji w poddaszu uwytkowym; 
11) maksymalna wysoko`ć budynku 18 m; 

12) wyznaczenie ciągu pieszego, zgodnie z ry-

sunkiem planu; 

13) obsJuga komunikacyjna od terenu 2 KDZ; 

14) ochrona obiektu zabytkowego zgodnie  

z § 7 pkt 3 i pkt 10; 

15) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10; 

16) na trasie korytarza radiotelekomunikacyj-

nego, oznaczonego na rysunku planu dopuszcza 

się lokalizację jedynie obiektów budowlanych nie 

”rzekraczających wysoko`ci okre`lonej w § 11 

ust. 8 pkt 3. 

 

13. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 MZ/U, przeznaczonym na zabudowę 

zamieszkania zbiorowego i usJugi, obowiązują 

nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się jedno z ”rzeznaczeL podsta-

wowych lub oba przeznaczenia w dowolnych pro-

porcjach; 

2) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) parkingi, 

b) garawe wielostanowiskowe o maksymalnej 

szeroko`ci pojedynczego miejsca postojowego 

(boksu) 2,5 m, nawiązujące formą i wykoLcze-

niem do budynku funkcji podstawowej, 

c) ciągi pieszo-jezdne; 

3) zakaz lokalizowania garawy jednostanowi-

skowych, budynków gospodarczych wolnostoją-
cych i wiat, z wyjątkiem osJonięcia ”ojemników 

na odpady bytowe; 

4) wymaga się organizacji miejsc postojowych  

w granicach zajmowanej dziaJki, ”rzyjmując wskau-
nik 1 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni 

uwytkowej, lecz nie mniej niw 1 miejsce; 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

30% powierzchni terenu; 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% 

powierzchni terenu; 

7) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

padków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
8) odlegJo`ć nieprzekraczalnych linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 5 KDL ｦ od 0 m do 

6 m, od 7 KDD ｦ 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

9) liczba kondygnacji od 2 do 4; 

10) maksymalna wysoko`ć budynku 17 m; 
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11) obsJuga komunikacyjna od terenów 5 KDL 

i 7 KDD. 

 

14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 MZ/U, przeznaczonym na zabudowę 

zamieszkania zbiorowego i usJugi, obowiązują 

nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się jedno z ”rzeznaczeL podsta-

wowych lub oba przeznaczenia w dowolnych pro-

porcjach; 

2) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) parkingi, 

b) garawe wielostanowiskowe o maksymalnej 

szeroko`ci pojedynczego miejsca postojowego 

(boksu) 2,5 m, nawiązujące formą i wykoLcze-

niem do budynku funkcji podstawowej, 

c) ciągi pieszo-jezdne; 

3) zakaz lokalizowania garawy jednostanowi-

skowych, budynków gospodarczych wolnostoją-
cych i wiat, z wyjątkiem osJonięcia ”ojemników 

na odpady bytowe; 

4) wymaga się organizacji miejsc postojowych  

w granicach zajmowanej dziaJki, ”rzyjmując wskau-
nik 1 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni 

uwytkowej, lecz nie mniej niw 1 miejsce; 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

40% powierzchni terenu; 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% 

powierzchni terenu; 

7) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
8) odlegJo`ć nieprzekraczalnych linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 5 KDL ｦ 6 m, od 

7 KDD ｦ 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

9) liczba kondygnacji od 2 do 4; 

10) maksymalna wysoko`ć budynku 17 m; 

11) obsJuga komunikacyjna od terenów 5 KDL 

i 7 KDD. 

 

15. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 U, przeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) teren stanowi zabudowę `ródmiejską; 
2) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) parkingi, 

b) ciągi piesze; 

3) zakaz lokalizowania garawy jednostanowi-

skowych, budynków gospodarczych wolnostoją-
cych i wiat, z wyjątkiem osJonięcia ”ojemników 

na odpady bytowe; 

4) wymaga się organizacji miejsc postojowych  

w granicach zajmowanej dziaJki, ”rzyjmując wskau-
nik 2 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni 

uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw 1 miejsce; 

5) dla nowo realizowanej zabudowy wymaga się 

organizowania minimum 50% wymaganych miejsc 

postojowych w budynku funkcji podstawowej (jako 

garawy podziemnych lub nadziemnych); 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% 

powierzchni terenu; 

7) powierzchnia biologicznie czynna minimum 

20% powierzchni terenu; 

8) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
9) liczba kondygnacji od 3 do 4; 

10) odlegJo`ć nieprzekraczalnych linii zabudo-

wy od linii rozgraniczających tereny 1 KDL ｦ od 

2,3 m do 5 m, od 1 KPP/ZP ｦ 7 m, ”okrywająca 

się z linią rozgraniczającą 2 ZP, od 1 KK zgodnie  

z rysunkiem planu; 

11) obsJuga komunikacyjna od terenów 1 KDL; 

12) ochrona obiektu zabytkowego wpisanego 

do rejestru zabytków zgodnie z § 7 pkt 1; 

13) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭAｬ `cisJej 
ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 10; 

14) na trasie korytarza radiotelekomunikacyj-

nego, oznaczonego na rysunku planu dopuszcza 

się lokalizację jedynie obiektów budowlanych nie 

”rzekraczających wysoko`ci okre`lonej w § 11 

ust. 8 pkt 3. 

 

16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 U, przeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się parkingi jako przeznaczenia 

uzu”eJniające; 
2) wymaga się organizacji miejsc postojowych  

w granicach zajmowanej dziaJki, przyjmując wskau-
nik 2 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni 

uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw 1 miejsce; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

30% powierzchni terenu; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% 

powierzchni terenu; 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii roz-

graniczających teren 5 KDL ｦ 6 m, 6 KDD ｦ 6 m, 

od terenu 1 KK zamkniętego terenu kolei ｦ wg 

”rze”isów odrębnych, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) liczba kondygnacji do 3; 

7) maksymalna wysoko`ć budynku 15 m; 

8) obsJuga komunikacyjna od terenu 5 KDL  

i 6 KDD. 

 

17. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 U, przeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) teren stanowi zabudowę `ródmiejską; 
2) wymagana zabudowa pierzejowa dla bu-

dynków lokalizowanych przy terenie 6 KDL; 
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3) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) parkingi, 

b) garawe wielostanowiskowe o maksymalnej 

szeroko`ci pojedynczego miejsca postojowego 

(boksu) 2,5 m, nawiązujące formą i wykoLcze-

niem do budynku funkcji podstawowej, 

c) ciągi pieszo-jezdne; 

4) zakaz lokalizowania garawy jednostanowi-

skowych, budynków gospodarczych wolnostoją-
cych i wiat, z wyjątkiem osJonięcia ”ojemników 

na odpady bytowe; 

5) wymaga się organizacji miejsc postojowych  

w granicach zajmowanej dziaJki, ”rzyjmując wskau-
nik 2 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni 

uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw 1 miejsce, 

6) dla nowo realizowanej zabudowy wymaga się 

organizowania minimum 50% wymaganych miejsc 

postojowych w budynku funkcji podstawowej (jako 

garawy podziemnych lub nadziemnych); 

7) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% 

powierzchni terenu; 

8) powierzchnia biologicznie czynna minimum 

20% powierzchni terenu; 

9) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
10) liczba kondygnacji od 3 do 5; 

11) maksymalna wysoko`ć budynku 17 m; 

12) wymagana wysoka estetyka elewacji ozna-

czonej na rysunku planu jako elewacja do specjal-

nego opracowania; 

13) lokalizacja akcentu architektonicznego zgod-

nie z rysunkiem planu; 

14) dla obiektu dysharmonizującego oznaczone-

go na rysunku planu nie przeznaczonego do likwi-

dacji: 

a) dopuszcza się nadbudowę, rozbudowę i prze-

budowę, 
b) wymaga się poprawienia estetyki elewacji, 

c) wymaga się zachowania warunków okre-

`lonych w § 5 ust. 2; 

15) usytuowanie akcentu architektonicznego 

zgodnie z rysunkiem planu; 

16) obowiązująca linia zabudowy ”okrywająca 

się z liniami rozgraniczającymi teren 6 KDL, zgod-

nie z rysunkiem planu; 

17) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgraniczających tereny 1 KDI ｦ 7 m, zgodnie  

z rysunkiem planu; 

18) obsJuga komunikacyjna ciągiem pieszo-

jezdnym 1 KDX poprzez zjazd od terenu 6 KDL; 

19) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10; 

20) na trasie korytarza radiotelekomunikacyj-

nego, oznaczonego na rysunku planu dopuszcza 

się lokalizację jedynie obiektów budowlanych nie 

”rzekraczających wysoko`ci okre`lonej w § 11 

ust. 8 pkt 3. 

 

18. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 U, przeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) teren stanowi zabudowę `ródmiejską; 
2) wymagana zabudowa pierzejowa dla bu-

dynków lokalizowanych przy terenach 1 KDZ; 

3) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) parkingi, 

b) garawe wielostanowiskowe o maksymalnej 

szeroko`ci pojedynczego miejsca postojowego 

(boksu) 2,5 m, nawiązujące formą i wykoLcze-

niem do budynku funkcji podstawowej, 

c) ciągi pieszo-jezdne; 

4) zakaz lokalizowania garawy jednostanowi-

skowych, budynków gospodarczych wolnostoją-
cych i wiat, z wyjątkiem osJonięcia ”ojemników 

na odpady bytowe; 

5) wymaga się organizacji miejsc postojowych  

w granicach zajmowanej dziaJki, ”rzyjmując wskau-
nik 2 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni 

uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw 1 miejsce; 

6) dla nowo realizowanej zabudowy wymaga się 

organizowania minimum 50% wymaganych miejsc 

postojowych w budynku funkcji podstawowej (jako 

garawy podziemnych lub nadziemnych); 

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu; 

8) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% 

powierzchni terenu; 

9) obowiązująca linia zabudowy ”okrywająca się 

z liniami rozgraniczającymi teren 1 KDZ, zgodnie  

z rysunkiem planu; 

10) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgraniczających tereny 1 KDI ｦ 7 m, zgodnie  

z rysunkiem planu; 

11) liczba kondygnacji od 3 do 5; 

12) maksymalna wysoko`ć budynku 17 m; 

13) lokalizacja przejazdu bramowego zgodnie  

z rysunkiem planu; 

14) obsJuga komunikacyjna: 

a) wyznaczenie ws”ólnego dla terenu ciągu 

pieszo ｦ jezdnego o minimalnej szeroko`ci 4,5 m 

obsJugującego ”oszczególne budynki znajdujące 

się na terenie, 

b) zakaz grodzenia wewnętrznych dziedziLców 

i wnętrz blokowych w miejscach przebiegu ciągu 

pieszo ｦ jezdnego, 

c) od terenu 1 KDZ, 1 KDX oraz ciągiem pie-

szo-jezdnym pokazanym na rysunku planu; 

15) ochrona obiektu zabytkowego zgodnie z § 7 

pkt 3 i pkt 10; 

16) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 
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19. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 U, przeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się parkingi jako przeznaczenia 

uzu”eJniające; 
2) dopuszcza się istniejącą zabudowę miesz-

kaniową wielorodzinną do czasu zmiany sposobu 

uwytkowania obiektu na funkcję usJugową; 
3) wymaga się organizacji miejsc postojowych  

w granicach zajmowanej dziaJki, ”rzyjmując wskau-
nik 2 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni 

uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw 1 miejsce; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% 

powierzchni terenu; 

6) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
7) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii roz-

graniczających teren 5 KDL ｦ od 0 do 6 m, zgod-

nie z rysunkiem planu; 

8) liczba kondygnacji do 3; 

9) maksymalna wysoko`ć budynku 15 m; 

10) obsJuga komunikacyjna od terenu 5 KDL; 

11) ochrona obiektu zabytkowego zgodnie z § 7 

pkt 3 i pkt 10. 

 

20. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 U, przeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się parkingi jako przeznaczenia 

uzu”eJniające; 
2) wymaga się organizacji miejsc postojowych  

w granicach zajmowanej dziaJki, ”rzyjmując wskau-
nik 2 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni 

uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw 1 miejsce; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% 

powierzchni terenu; 

5) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
6) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii roz-

graniczających teren 5 KDL ｦ 4 m, od terenu  

1 KK zamkniętego terenu kolei ｦ wg ”rze”isów 

odrębnych, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) liczba kondygnacji do 3; 

8) maksymalna wysoko`ć budynku 15 m; 

9) obsJuga komunikacyjna od terenu 5 KDL. 

 

21. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 U, przeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się parkingi jako przeznaczenia 

uzu”eJniające; 

2) wymaga się organizacji miejsc postojowych  

w granicach zajmowanej dziaJki, ”rzyjmując wskau-
nik 2 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni 

uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw 1 miejsce; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% 

powierzchni terenu; 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii roz-

graniczających teren 2 KDZ ｦ 4 m, od terenu 1 KK 

zamkniętego terenu kolei ｦ wg ”rze”isów odręb-

nych, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) liczba kondygnacji od 2 do 3; 

7) maksymalna wysoko`ć budynku 15 m; 

8) obsJuga komunikacyjna od terenu 2 KDX; 

9) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

22. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 U, przeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się usJugi obsJugi komunikacji  

z wyjątkiem stacji paliw; 

2) dopuszcza się parkingi jako przeznaczenia 

uzu”eJniające; 
3) wymaga się organizacji miejsc postojowych  

w granicach zajmowanej dziaJki, ”rzyjmując wskau-
nik 2 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni 

uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw 1 miejsce; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% 

powierzchni terenu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii roz-

graniczających teren 4 KDD ｦ 4 m, od 5 KDD ｦ  

4 m, od 9 KDD ｦ od 2,4 m do 3,2 m, od 4 KDX 

ｦ 1,5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) liczba kondygnacji do 3; 

8) maksymalna wysoko`ć budynku 15 m; 

9) obsJuga komunikacyjna od terenu 4 KDD,  

5 KDD, 9 KDD, 4 KDX; 

10) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10; 

11) na trasie korytarza radiotelekomunikacyj-

nego, oznaczonego na rysunku planu dopuszcza 

się lokalizację jedynie obiektów budowlanych nie 

”rzekraczających wysoko`ci okre`lonej w § 11 

ust. 8 pkt 3. 

 

23. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 U, przeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się organizację imprez maso-

wych w granicach pokrywających się z liniami 

rozgraniczającymi teren; 

2) dopuszcza się parkingi jako przeznaczenia 

uzu”eJniające; 
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3) wymaga się organizacji miejsc postojowych  

w granicach zajmowanej dziaJki, ”rzyjmując wskau-
nik 2 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni 

uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw 1 miejsce; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% 

powierzchni terenu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii roz-

graniczających teren 4 KDD ｦ 4 m, od 5 KDD ｦ  

4 m, od 4 ZP ｦ 8 m, ”okrywająca się z linią rozgra-

niczającą teren 5 KDX, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) liczba kondygnacji do 4; 

8) maksymalna wysoko`ć budynku 15 m; 

9) obsJuga komunikacyjna od terenu 4 KDD,  

5 KDD; 

10) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10; 

11) na trasie korytarza radiotelekomunikacyj-

nego, oznaczonego na rysunku planu dopuszcza 

się lokalizację jedynie obiektów budowlanych nie 

”rzekraczających wysoko`ci okre`lonej w § 11 

ust. 8 pkt 3. 

 

24. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 10 U, przeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się parkingi jako przeznaczenia 

uzu”eJniające; 
2) wymaga się organizacji miejsc postojowych  

w granicach zajmowanej dziaJki, ”rzyjmując wskau-
nik 2 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni 

uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw 1 miejsce; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

40% powierzchni terenu; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% 

powierzchni terenu; 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii roz-

graniczających teren 2 KDZ ｦ 25 m, zgodnie  

z rysunkiem planu; 

6) liczba kondygnacji do 4; 

7) maksymalna wysoko`ć budynku 15 m; 

8) usytuowanie dominanty urbanistycznej zgod-

nie z rysunkiem planu; 

9) obsJuga komunikacyjna od terenu 2 KDZ; 

10) ochrona obiektu zabytkowego wpisanych 

do rejestru zabytków zgodnie z § 7 pkt 1; 

11) ze względu na ”oJowenie w strefie ograni-

czonego uwytkowania wzdJuw sieci gazowej wy-

sokiego ci`nienia, objęcie terenu zasadami okre-

`lonymi w § 11 ust. 5 pkt 4; 

12) na trasie korytarza radiotelekomunikacyjne-

go, oznaczonego na rysunku planu dopuszcza się 

lokalizację jedynie obiektów budowlanych nie prze-

kraczających wysoko`ci okre`lonej w § 11 ust. 8 

pkt 3. 

 

25. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 U/KS, przeznaczonym na usJugi  
i tereny komunikacji ｦ parking wielostanowisko-

wy, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) z zakresu usJug obsJugi komunikacji dopusz-

cza się jedynie dworzec autobusowy jako tymcza-

sowy s”osób zagospodarowania terenu do czasu 

zmiany sposobu uwytkowania terenu 1 P/U/KS na 

usJugi i usJugi obsJugi komunikacji ｦ dworzec auto-

busowy; 

2) do czasu realizacji ustaleL planu ｦ przezna-

czenia terenu na usJugi i tereny komunikacji ｦ 

parking wielostanowiskowy, dopuszcza się istnie-

jącą funkcję mieszkaniową wielorodzinną; 
3) dopuszcza się przeznaczenie na usJugi I i II 

kondygnacji nowych budynków, oraz przeznacze-

nie na parking wielostanowiskowy II, III, IV, V  

i podziemnych kondygnacji nowych budynków; 
4) dopuszcza się jedynie zmianę sposobu uwyt-

kowania na usJugi i tereny komunikacji ｦ parking 

wielostanowiskowy; 

5) teren stanowi zabudowę `ródmiejską; 
6) zakaz lokalizowania garawy jednostanowisko-

wych, budynków gospodarczych wolnostojących  

i wiat, z wyjątkiem osJonięcia ”ojemników na odpa-

dy bytowe; 

7) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) parkingi, 

b) garawe wielostanowiskowe o maksymalnej 

szeroko`ci pojedynczego miejsca postojowego 

(boksu) 2,5 m, nawiązujące formą i wykoLczeniem 

do budynku funkcji podstawowej, 

c) ciągi pieszo-jezdne; 

8) dla nowo realizowanej zabudowy usJugowej 
wymaga się organizowania minimum 50% wy-

maganych miejsc postojowych w budynku funkcji 

podstawowej (jako wielostanowiskowych garawy 

podziemnych lub nadziemnych); 

9) wyznaczenie ws”ólnego ciągu pieszo- jezd-

nego obsJugującego ”oszczególne budynki znajdu-

jące się na terenie; 

10) dla usJug wymaga się organizacji miejsc po-

stojowych w granicach zajmowanej dziaJki, przyj-

mując wskaunik 2 miejsca parkingowe na 100 m² 
powierzchni uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw  
1 miejsce; 

11) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-

na 20% powierzchni terenu; 

12) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% 

powierzchni terenu; 

13) obowiązująca linia zabudowy ”okrywająca 

się z liniami rozgraniczającymi teren; 

14) wymaga się cofnięcia obowiązującej linii 

zabudowy w parterze budynku jako podcienia  

o gJęboko`ci do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

15) liczba kondygnacji nadziemnych od 3 do 5; 

16) maksymalna wysoko`ć budynku 18 m; 
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17) wymagana wysoka estetyka elewacji ozna-

czonej na rysunku planu jako elewacja do specjal-

nego opracowania; 

18) lokalizacja akcentu architektonicznego zgod-

nie z rysunkiem planu; 

19) lokalizacja przejazdu bramowego zgodnie  

z rysunkiem planu; 

20) dla obiektów dysharmonizujących oznaczo-

nych na rysunku planu nie przeznaczonych do li-

kwidacji: 

a) dopuszcza się nadbudowę, rozbudowę i prze-

budowę, 

b) wymaga się poprawienia estetyki elewacji, 

c) wymaga się zachowania warunków okre-

`lonych w § 5 ust. 2; 

21) docelowe przeznaczenie do rozbiórki obiek-

tów dysharmonizujących oznaczonych na rysunku 

planu jako obiekty do likwidacji; 

22) obsJuga komunikacyjna od terenu 3 KDL  

i 4 KDL; 

23) ochrona obiektu zabytkowego zgodnie  

z § 7 pkt 3 i pkt 10; 

24) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭAｬ `cisJej 
ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 10; 

25) na trasie korytarza radiotelekomunikacyj-

nego, oznaczonego na rysunku planu dopuszcza 

się lokalizację jedynie obiektów budowlanych nie 

”rzekraczających wysoko`ci okre`lonej w § 11 

ust. 8 pkt 3. 

 

26. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 U/UKS, przeznaczonym na usJugi  
i usJugi obsJugi komunikacji, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia: 

1) dopuszcza się jedno z ”rzeznaczeL podsta-

wowych lub oba przeznaczenia w dowolnych 

proporcjach; 

2) teren stanowi zabudowę `ródmiejską; 
3) z zakresu usJug obsJugi komunikacji dopusz-

cza się stację paliw oraz myjnię samochodową; 
4) dopuszcza się parkingi jako przeznaczenia 

uzu”eJniające; 
5) dla usJug wymaga się organizacji miejsc po-

stojowych w granicach zajmowanej dziaJki, przyj-

mując wskaunik 2 miejsca parkingowe na 100 m² 
powierzchni uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw  
1 miejsce; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu; 

7) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% 

powierzchni terenu; 

8) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
9) nieprzekraczalna linia zabudowy pokrywają-

ca się z liniami rozgraniczającymi terenu 2 KDZ  

i 4 KDD, zgodnie z rysunkiem planu; 

10) liczba kondygnacji do 4; 

11) maksymalna wysoko`ć budynku 17 m; 

12) obsJuga komunikacyjna od terenu 4 KDD, 

od terenu 2 KDZ po uzgodnieniu z zarządcą drogi; 

13) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

27. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 U/UKS, przeznaczonym na usJugi  
i usJugi obsJugi komunikacji, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia: 

1) dopuszcza się jedno z ”rzeznaczeL podsta-

wowych lub oba przeznaczenia w dowolnych 

proporcjach; 

2) dopuszcza się parkingi jako przeznaczenia 

uzu”eJniające; 
3) dla usJug wymaga się organizacji miejsc po-

stojowych w granicach zajmowanej dziaJki, przyj-

mując wskaunik 2 miejsca parkingowe na 100 m² 
powierzchni uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw  
1 miejsce; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% 

powierzchni terenu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii roz-

graniczających teren 5 KDL ｦ 6 m, 6 KDD ｦ 6 m, 

od terenu 1 KK zamkniętego terenu kolei ｦ wg 

”rze”isów odrębnych, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) liczba kondygnacji do 4; 

8) maksymalna wysoko`ć budynku 17 m; 

9) obsJuga komunikacyjna od terenu 5 KDL  

i 6 KDD. 

 

28. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 AG, przeznaczonym na dziaJalno`ć 

usJugowo-”rodukcyjną, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) dopuszcza się usJugi obsJugi komunikacji  

z wyjątkiem stacji paliw; 

2) dopuszcza się usJugi gastronomii; 

3) dopuszcza się parkingi jako przeznaczenia 

uzu”eJniające; 
4) wymaga się organizacji miejsc postojowych  

w granicach zajmowanej dziaJki, ”rzyjmując wskau-
nik 1 miejsce parkingowe na 1,5 stanowiska pracy 

lub 2 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni 

uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw 1 miejsce; 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu; 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% 

powierzchni terenu; 

7) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii roz-

graniczających teren 2 KDZ ｦ od 2 m do 8 m, od 

9 KDD ｦ od 0 m do 4 m, od 1 ZP ｦ od 0 m do  

5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

8) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii roz-

graniczających teren 2 KDZ ｦ od 2 m do 8 m, od 
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9 KDD ｦ od 0 m do 4 m, od 1 ZP ｦ od 0 m do  

5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

9) liczba kondygnacji od 2 do 3; 

10) maksymalna wysoko`ć budynku 17 m; 

11) obsJuga komunikacyjna od terenu 2 KDZ  

i 9 KDD; 

12) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10; 

13) na trasie korytarza radiotelekomunikacyj-

nego, oznaczonego na rysunku planu dopuszcza 

się lokalizację jedynie obiektów budowlanych nie 

”rzekraczających wysoko`ci okre`lonej w § 11 

ust. 8 pkt 3. 

 

29. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 AG, przeznaczonym na dziaJalno`ć 

usJugowo-”rodukcyjną, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) dopuszcza się usJugi obsJugi komunikacji  

z wyjątkiem stacji paliw; 

2) dopuszcza się parkingi jako przeznaczenia 

uzu”eJniające; 
3) wymaga się organizacji miejsc postojowych  

w granicach zajmowanej dziaJki, ”rzyjmując wskau-
nik 1 miejsce parkingowe na 1,5 stanowiska pracy 

lub 2 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni 

uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw 1 miejsce; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% 

powierzchni terenu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii roz-

graniczających teren 2 KDZ ｦ od 3 m do 4 m, od 

terenu 1 KK zamkniętego terenu kolei ｦ wg prze-

”isów odrębnych, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) liczba kondygnacji od 2 do 4; 

8) maksymalna wysoko`ć budynku 17 m; 

9) obsJuga komunikacyjna od terenu 2 KDZ; 

10) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 
ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

30. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 AG, przeznaczonym na dziaJalno`ć 

usJugowo-”rodukcyjną, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) dopuszcza się usJugi obsJugi komunikacji; 

2) dopuszcza się parkingi jako przeznaczenia 

uzu”eJniające; 

3) wymaga się organizacji miejsc postojowych 

w granicach zajmowanej dziaJki, ”rzyjmując 

wskaunik 1 miejsce parkingowe na 1,5 stanowi-

ska pracy lub 2 miejsca parkingowe na 100 m² 
powierzchni uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw  
1 miejsce; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% 

powierzchni terenu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy pokrywają-
ca się z linią rozgraniczającą teren 5 KDL, od linii 

rozgraniczających teren 7 KDD ｦ 4 m, od 8 KDD 

ｦ 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) liczba kondygnacji od 2 do 4; 

8) maksymalna wysoko`ć budynku 18 m; 

9) obsJuga komunikacyjna od terenu 5 KDL,  

7 KDD, 8 KDD; 

10) ochrona obiektu zabytkowego zgodnie  

z § 7 pkt 3 i pkt 10; 

11) z uwagi na lokalizację w czę`ci terenu zre-

kultywowanego skJadowiska od”adów komunal-

nych, mowliwo`ć zagospodarowania terenu zgod-

nie z przepisami odrębnymi; 
12) na terenie zrekultywowanego skJadowiska 

od”adów komunalnych dopuszcza się tymczaso-

we zagospodarowanie terenu zielenią. 
 

31. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 AG, przeznaczonym na dziaJalno`ć 

usJugowo-”rodukcyjną, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) dopuszcza się usJugi obsJugi komunikacji; 

2) dopuszcza się parkingi jako przeznaczenia 

uzu”eJniające; 
3) wymaga się organizacji miejsc postojowych  

w granicach zajmowanej dziaJki, ”rzyjmując wskau-
nik 1 miejsce parkingowe na 1,5 stanowiska pracy 

lub 2 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni 

uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw 1 miejsce; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% 

powierzchni terenu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii roz-

graniczających teren 7 KDD ｦ 4 m, od 8 KDD ｦ  

6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) liczba kondygnacji od 2 do 4; 

8) maksymalna wysoko`ć budynku 18 m; 

9) obsJuga komunikacyjna od terenu 7 KDD,  

8 KDD; 

10) z uwagi na lokalizację w czę`ci terenu zre-

kultywowanego skJadowiska od”adów komunal-

nych, mowliwo`ć zagospodarowania terenu zgod-

nie z przepisami odrębnymi; 
11) na terenie zrekultywowanego skJadowiska 

od”adów komunalnych dopuszcza się tymczaso-

we zagospodarowanie terenu zielenią. 
 

32. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 AG, przeznaczonym na dziaJalno`ć 

usJugowo - ”rodukcyjną, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) dopuszcza się usJugi obsJugi komunikacji; 

2) dopuszcza się parkingi jako przeznaczenia 

uzu”eJniające; 
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3) wymaga się organizacji miejsc postojowych  

w granicach zajmowanej dziaJki, ”rzyjmując wskau-
nik 1 miejsce parkingowe na 1,5 stanowiska pracy 

lub 2 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni 

uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw 1 miejsce; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% 

powierzchni terenu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii roz-

graniczających teren 5 KDL ｦ od 0 do 6 m, od  

8 KDD ｦ 6 m, od ”oJudniowo-wschodniej linii roz-

graniczającej teren ｦ 6 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

7) liczba kondygnacji do 3; 

8) maksymalna wysoko`ć budynku 18 m; 

9) obsJuga komunikacyjna od terenu 5 KDL  

i 8 KDD; 

10) z uwagi na lokalizację w czę`ci terenu zre-

kultywowanego skJadowiska od”adów komunal-

nych, mowliwo`ć zagospodarowania terenu zgod-

nie z przepisami odrębnymi; 
11) na terenie zrekultywowanego skJadowiska 

od”adów komunalnych dopuszcza się tymczaso-

we zagospodarowanie terenu zielenią. 
12) dla istniejącej sortowni od”adów selektyw-

nych: 

a) zakaz zwiększania ”rze”ustowo`ci instalacji 

do sortowania o”adów zbieranych selektywnie, 

b) docelowo zmiana sposobu uwytkowania na 

usJugi; 
13) dopuszcza się jedynie zmianę sposobu 

uwytkowania na usJugi. 
 

33. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 P/U/UKS, przeznaczonym na obiekty 

produkcyjne, skJady i magazyny, usJugi i usJugi 
obsJugi komunikacji obowiązują nastę”ujące usta-

lenia: 

1) dopuszcza się jedno z ”rzeznaczeL podsta-

wowych lub wszystkie przeznaczenia w dowol-

nych proporcjach; 

2) dopuszcza się jedynie zmianę sposobu uwyt-

kowania na usJugi i usJugi obsJugi komunikacji; 

3) z zakresu usJug obsJugi komunikacji do-

puszcza się jedynie dworzec autobusowy; 

4) teren stanowi zabudowę `ródmiejską; 
5) wymaga się zapewnienia dojazdu do istnie-

jącej stacji transformatorowej; 

6) zakaz lokalizowania garawy jednostanowi-

skowych, budynków gospodarczych wolnostoją-
cych i wiat, z wyjątkiem osJonięcia ”ojemników 

na odpady bytowe; 

7) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) parkingi, 

b) garawe wielostanowiskowe o maksymalnej 

szeroko`ci pojedynczego miejsca postojowego 

(boksu) 2,5 m, nawiązujące formą i wykoLcze-

niem do budynku funkcji podstawowej, 

c) ciągi pieszo-jezdne; 

8) dla nowo realizowanej zabudowy usJugowej 
i usJug obsJugi komunikacji wymaga się organi-

zowania minimum 50% wymaganych miejsc po-

stojowych w budynku funkcji podstawowej (jako 

wielostanowiskowych garawy podziemnych lub 

nadziemnych); 

9) wymaga się organizacji miejsc postojowych  

w granicach zajmowanej dziaJki, ”rzyjmując wskau-
nik 1 miejsce parkingowe na 1,5 stanowiska pracy 

lub 2 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni 

uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw 1 miejsce; 

10) wyznaczenie ciągu pieszego Jączącego teren 

1 KPR ｦ ciąg pieszo ｦ rowerowy z terenem 2 KDD  

i docelowo ”rzej`ciem podziemnym z dworca PKP 

Opole GJówne; 
11) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-

na 20% powierzchni terenu; 

12) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% 

powierzchni terenu; 

13) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgraniczających teren 2 KDD ｦ od 4 m do 5 m, 

od 2 KPR ｦ 5 m, od 1 ZP ｦ od 3 m do 5 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

14) liczba kondygnacji nadziemnych od 2 do 5; 

15) maksymalna wysoko`ć budynku 18 m; 

16) obsJuga komunikacyjna od terenu 2 KDD; 

17) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10; 

18) na trasie korytarza radiotelekomunikacyj-

nego, oznaczonego na rysunku planu dopuszcza 

się lokalizację jedynie obiektów budowlanych nie 

”rzekraczających wysoko`ci okre`lonej w § 11 

ust. 8 pkt 3. 

 

34. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 P, przeznaczonym na obiekty pro-

dukcyjne, skJady i magazyny, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się usJugi jako przeznaczenia 

uzu”eJniające; 
2) dopuszcza się parkingi jako przeznaczenia 

uzu”eJniające; 
3) wymaga się organizacji miejsc postojowych  

w granicach zajmowanej dziaJki, ”rzyjmując wskau-
nik 1 miejsce parkingowe na 1,5 stanowiska pracy 

lub 2 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni 

uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw 1 miejsce; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

20% powierzchni terenu; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% 

powierzchni terenu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii roz-

graniczających teren 2 KDZ ｦ od 1,5 m do 6 m, 

od 5 KDX ｦ 4 mm, od 4 KDD i 3 KDX zgodnie  

z rysunkiem planu; 



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 75 ｦ 4640 ｦ Poz. 929  

 

7) maksymalna wysoko`ć budynku 18 m; 

8) obsJuga komunikacyjna od terenu 2 KDZ; 

9) ochrona obiektu zabytkowego zgodnie z § 7 

pkt 3 i pkt 10; 

10) na trasie korytarza radiotelekomunikacyj-

nego, oznaczonego na rysunku planu dopuszcza 

się lokalizację jedynie obiektów budowlanych nie 

”rzekraczających wysoko`ci okre`lonej w § 11 

ust. 8 pkt 3. 

 

35. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 ZP, przeznaczonym na zieleL urzą-
dzoną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym 

sieci infrastruktury technicznej, maJa architektura, 

b) ciągi piesze; 

2) dopuszcza się przeznaczenie terenu pod te-

reny komunikacji w przypadku rozwoju węzJa 

komunikacyjnego 2 KDZ i 2 KDD; 

3) wyznaczenie ciągu pieszo-jezdnego zgodnie 

z rysunkiem planu; 

4) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) lokalizacja obiektów maJej architektury; 

7) lokalizacja miejsc widokowych; 

8) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10; 

9) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 9 i pkt 10; 

10) ze względu na ”oJowenie w granicach ob-

szarów zagrowonych ”owodzią zasady ochrony 

okre`lone w § 10 ust. 1 uchwaJy. 
 

36. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 ZP, przeznaczonym na zieleL urzą-
dzoną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się przeznaczenie terenu pod tere-

ny komunikacji w przypadku rozwoju ukJadu komu-

nikacyjnego na terenach 1 KDL, 4 KDL i 1 KDI; 

2) przeznaczenie minimum 50% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną; 
3) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
4) lokalizacja ciągu pieszo-rowerowego zgod-

nie z rysunkiem planu; 

5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsJuga komunikacyjna od terenu 1 KDL; 

7) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭAｬ `cisJej 
ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 10. 

37. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 ZP, przeznaczonym na zieleL urzą-
dzoną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym 

sieci infrastruktury technicznej, maJa architektura, 

b) ciągi pieszo-rowerowe; 

2) dopuszcza się przeznaczenie terenu pod te-

reny komunikacji w przypadku rozwoju węzJa 

komunikacyjnego 2 KDZ i 2 KDD; 

3) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
4) zakaz lokalizacji budynków; 
5) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

6) zakaz lokalizacji kontenerów do segregacji 

`mieci; 
7) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

38. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 ZP, przeznaczonym na zieleL urzą-
dzoną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym 

sieci infrastruktury technicznej, maJa architektura, 

b) ciągi piesze; 

2) wyznaczenie ciągu pieszo-jezdnego zgodnie 

z rysunkiem planu; 

3) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
4) zakaz lokalizacji budynków; 
5) lokalizacja obiektów maJej architektury; 

6) lokalizacja miejsc widokowych; 

7) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10; 

8) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 9 i pkt 10; 

9) ze względu na ”oJowenie w granicach ob-

szarów zagrowonych ”owodzią zasady ochrony 

okre`lone w § 10 ust. 1 uchwaJy. 
 

39. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 ZP, przeznaczonym na zieleL urzą-
dzoną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym 

sieci infrastruktury technicznej, maJa architektura, 

b) ciągi pieszo-rowerowe; 
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2) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
3) zakaz lokalizacji budynków; 
4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

5) zakaz lokalizacji kontenerów do segregacji 

`mieci; 
6) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

40. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 ZC/ZP, przeznaczonym na cmentarz  

i zieleL urządzoną, obowiązują nastę”ujące ustale-

nia: 

1) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym 

sieci infrastruktury technicznej, maJa architektura, 

b) ciągi piesze; 

2) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
3) zakaz lokalizacji budynków; 
4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

5) zakaz ”ochówków; 
6) dopuszcza się lokalizację lapidarium na do-

wolnych warunkach; 

7) ochrona istniejącego drzewostanu do za-

chowania zgodnie z § 6 ust. 1; 

8) ochrona zabytkowego cmentarza zgodnie  

z § 7 pkt 3 i pkt 10; 

9) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

41. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 ZC, przeznaczonym na cmentarz, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym 

sieci infrastruktury technicznej, maJa architektura, 

b) ciągi piesze; 

2) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
3) zakaz lokalizacji budynków; 
4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

5) zakaz ”ochówków; 
6) dopuszcza się lokalizację lapidarium na do-

wolnych warunkach; 

7) obsJuga komunikacyjna od terenu 4 KDD; 

8) ochrona istniejącego drzewostanu do za-

chowania zgodnie z § 6 ust. 1; 

9) ochrona obiektu zabytkowego wpisanego 

do rejestru zabytków zgodnie z § 7 pkt 1; 

10) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

42. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 ZD, przeznaczonym na ogrody dziaJ-
kowe, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się nastę”ujące przeznaczenia 

uzu”eJniające: 
a) zieleL urządzona, 
b) urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym 

sieci infrastruktury technicznej, maJa architektura, 

c) ciągi piesze, 

d) parkingi i komunikacja wewnętrzna; 
2) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
3) obsJuga komunikacyjna istniejącym dojaz-

dem od ulicy Marka z Imielnicy; 

4) ze względu na ”oJowenie w granicach ob-

szarów zagrowonych ”owodzią zasady ochrony 

okre`lone w § 10 ust. 1 uchwaJy. 
 

43. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami 1 WS, 2 WS, 3 WS, 4 WS prze-

znaczonymi na wody powierzchniowe `ródlądo-

we, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
2) dopuszcza się lokalizację urządzeL wodnych; 

3) zakaz lokalizacji budynków; 
4) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego terenu 3 WS objęcie 

terenu zasadami ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 9  

i pkt 10. 

 

44. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KPP/ZP, przeznaczonym na plac pu-

bliczny i zieleL urządzoną, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
2) przeznaczenie minimum 40% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną; 
3) dopuszcza się lokalizację elementów maJej 

architektury i zieleni; 

4) zakaz lokalizacji budynków; 
5) zakaz lokalizacji reklam; 

6) dopuszcza się lokalizację tablic i obiektów 

informacyjnych; 
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7) dopuszcza się lokalizację ogródków kawiar-

nianych pod warunkiem zachowania ”rzej`ć pie-

szych; 

8) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów budowlanych przeznaczonych na usJugi: 
a) wyJącznie związanych ze `więtami i impre-

zami okoliczno`ciowymi, 
b) na okres maksimum 14 dni, 

c) pod warunkiem zachowania jednolitej formy 

i ”rzej`ć; 
9) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych, w tym miejsc postojowych dla taksówek; 
10) dopuszcza się lokalizację parkingu pod-

ziemnego; 

11) dopuszcza się lokalizację podziemnych pasa-

wy z usJugami Jączących teren z terenami 1 U/KS  

i z ulicą Krakowską; 
12) dopuszcza się jako alternatywne rozwią-

zanie ukJadu komunikacji mowliwo`ć przeprowa-

dzenia podziemnej drogi publicznej; 

13) usytuowanie dominant zgodnie z rysun-

kiem planu; 

14) wyeksponowanie i ochrona osi widoko-

wych zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2; 

15) docelowe przeznaczenie do rozbiórki 
obiektów dysharmonizujących oznaczonych na 

rysunku planu jako obiekty do likwidacji; 

16) wyznaczenie ciągów pieszych, zgodnie z ry-

sunkiem planu; 

17) dopuszcza się lokalizację `ciewek rowero-

wych; 

18) obsJuga komunikacyjna od terenów 1 KDL, 

2 KDL/KPP, 4 KDL; 

19) dopuszcza się lokalizację zatok autobuso-

wych dla komunikacji zbiorowej wraz z urządze-

niami towarzyszącymi z wyJączeniem budynków 

(w szczególno`ci kiosków handlowych i gastro-

nomicznych); 

20) ochrona drzew zgodnie z § 6 ust. 1; 

21) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭAｬ `cisJej 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 10; 

22) ze względu na objęcie terenu obszarem 

przestrzeni publicznej do specjalnego opracowa-

nia urządzenie zgodnie z § 5 ust. 2 i s”ójnie  

z terenem 2 KDL/KPP. 

 

45. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KS, przeznaczonym na teren komuni-

kacji ｦ parking, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się parking wielopoziomowy; 

2) dopuszcza się przeznaczenie terenu pod te-

reny komunikacji w przypadku rozwoju węzJa 

komunikacyjnego 2 KDZ i 2 KDD; 

3) dopuszcza się lokalizację elementów maJej 
architektury i zieleni; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% powierzchni terenu; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 90% 

powierzchni terenu; 

6) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
7) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii roz-

graniczających teren 2 KDD ｦ 5 m, od terenu  

1 KK zamkniętego terenu kolei ｦ wg ”rze”isów 

odrębnych, zgodnie z rysunkiem planu; 

8) liczba kondygnacji od 2 do 4; 

9) maksymalna wysoko`ć budynku 15 m; 

10) obsJuga komunikacyjna od terenu 2 KDD; 

11) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

46. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KS, przeznaczonym na teren dróg 

publicznych ｦ parking, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) dopuszcza się przeznaczenie terenu pod te-

reny komunikacji w przypadku rozwoju węzJa 

komunikacyjnego 2 KDZ i 2 KDD; 

3) dopuszcza się lokalizację elementów maJej 
architektury i zieleni; 

4) zakaz lokalizacji budynków; 
5) w obrębie strefy "B" ochronny konserwa-

torskiej, wymaga się objęcia terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

47. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 KS, przeznaczonym na teren dróg 

publicznych ｦ parking, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) dopuszcza się parking wielopoziomowy; 

2) dopuszcza się przeznaczenie terenu pod te-

reny komunikacji w przypadku rozwoju węzJa 

komunikacyjnego 2 KDZ i 2 KDD; 

3) dopuszcza się lokalizację elementów maJej 
architektury i zieleni; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% powierzchni terenu; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 90% 

powierzchni terenu; 

6) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem przy-

”adków mających na celu regulację granic między 

sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”owiększe-

nie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci; 
7) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii roz-

graniczających teren 2 KDD ｦ 5 m, od 3 ZP ｦ  

5 m, od terenu 1 KK zamkniętego terenu kolei ｦ 

wg ”rze”isów odrębnych, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

8) liczba kondygnacji od 2 do 4; 

9) maksymalna wysoko`ć budynku 15 m; 

10) obsJuga komunikacyjna od terenu 2 KDD; 
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11) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭBｬ 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasada-

mi ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

48. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KDI, przeznaczonym na teren dróg 

publicznych ｦ węzeJ komunikacyjny, obowiązują 

nastę”ujące ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) dopuszcza się lokalizację elementów maJej 

architektury i zieleni; 

3) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

4) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭAｬ `cisJej 

ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 10; 

5) w obrębie strefy "B" ochronny konserwa-

torskiej, wymaga się objęcia terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

49. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KDZ, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną ｦ ulicę zbiorczą, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) wymaga się wprowadzenia zieleni jako co 

najmniej jednostronnego szpaleru drzew; 

4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych; 

5) dopuszcza się lokalizację elementów maJej 
architektury; 

6) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych `ciewek rowerowych; 

7) w obrębie strefy "B" ochronny konserwa-

torskiej, wymaga się objęcia terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

50. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KDZ, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną ｦ ulicę zbiorczą, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

4) dopuszcza się lokalizację elementów maJej 
architektury i zieleni; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych `ciewek rowerowych; 

6) ochrona obiektu zabytkowego wpisanego 

do rejestru zabytków zgodnie z § 7 pkt 1; 

7) ochrona obiektu zabytkowego zgodnie z § 7 

pkt 3 i pkt 10; 

8) z uwagi na ”otrzebę modernizacji ukJadu 

komunikacyjnego dopuszcza się zmianę lokalizacji 

obiektów, o których mowa w punktach 6 i 7; 

9) w obrębie strefy "B" ochronny konserwa-

torskiej, wymaga się objęcia terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

51. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KDL, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną ｦ ulicę lokalną, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych; 

4) dopuszcza się lokalizację elementów maJej 
architektury i zieleni; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych `ciewek rowerowych; 

6) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭAｬ `cisJej 
ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 10. 

 

52. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KDL/KPP, przeznaczonym na drogę 

”ubliczną ｦ ulicę lokalną oraz plac publiczny, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dopuszcza się przeznaczenie terenu na plac 

publiczny i wyJączenie z ruchu koJowego pod 

warunkiem realizacji drogi lokalnej na terenach 

zamkniętych na podstawie ”rze”isów odrębnych 

lub rozwoju ukJadu komunikacyjnego w rejonie  

ul. A. Struga; 

2) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
3) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu; 

4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych; 

5) dopuszcza się lokalizację elementów maJej 
architektury i zieleni; 

6) dopuszcza się lokalizację `ciewek rowero-

wych; 

7) wyeksponowanie i ochrona osi widokowych 

zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2; 

8) docelowe przeznaczenie do rozbiórki obiek-

tów dysharmonizujących oznaczonych na rysunku 

planu jako obiekty do likwidacji; 

9) wyznaczenie ciągów pieszych, zgodnie z ry-

sunkiem planu; 

10) dopuszcza się lokalizację parkingu pod-

ziemnego w ”oJączeniu z terenem 1 KPP/ZP; 

11) dopuszcza się lokalizację podziemnych pa-

sawy z usJugami Jączących teren 1 KPP/ZP z tere-

nami 1 U/KS i z ulicą Krakowską; 
12) dopuszcza się jako alternatywne rozwią-

zanie ukJadu komunikacji mowliwo`ć przeprowa-

dzenia podziemnej drogi publicznej; 

13) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭAｬ `cisJej 
ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 10; 

14) ze względu na objęcie terenu obszarem 

przestrzeni publicznej do specjalnego opracowa-
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nia urządzenie zgodnie z § 5 ust. 2 i s”ójnie  

z terenem 1 KPP/ZP. 

 

53. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 KDL, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną ｦ ulicę lokalną, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

4) dopuszcza się lokalizację `ciewek rowero-

wych, elementów maJej architektury i zieleni; 

5) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭAｬ `cisJej 
ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 10; 

6) ze względu na objęcie terenu obszarem prze-

strzeni publicznej do specjalnego opracowania urzą-
dzenie zgodnie z § 5 ust. 2 i s”ójnie z terenem  

1 KPP/ZP. 

 

54. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 KDL, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną ｦ ulicę lokalną, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych; 

4) dopuszcza się lokalizację ”arkingów wielosta-

nowiskowych, w tym takwe wielopoziomowych 

wzdJuw terenów zamkniętych oznaczonych na ry-

sunku planu symbolem 1 KK; 

5) dopuszcza się lokalizację podziemnych ”asawy 

z usJugami Jączących teren 1KPP/ZP z terenem  

1 U/KS; 

6) dopuszcza się lokalizację elementów maJej ar-

chitektury i zieleni; 

7) docelowe przeznaczenie do rozbiórki obiek-

tów dysharmonizujących oznaczonych na rysunku 

planu jako obiekty do likwidacji; 

8) lokalizacja akcentu architektonicznego zgod-

nie z rysunkiem planu; 

9) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych jed-

nokierunkowych `ciewek rowerowych; 

10) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭAｬ `cisJej 
ochrony konserwatorskiej objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 10; 

11) ze względu na objęcie terenu obszarem 

przestrzeni publicznej do specjalnego opracowania 

urządzenie zgodnie z § 5 ust. 2 i s”ójnie z terenem 

1 KPP/ZP. 

 

55. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 KDL, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną ｦ ulicę lokalną, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych; 

4) dopuszcza się lokalizację elementów maJej ar-

chitektury i zieleni; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych jed-

nokierunkowych `ciewek rowerowych. 

 

56. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 KDL, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną ｦ ulicę zbiorczą, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu; 

3) wymaga się wprowadzenia zieleni jako co 

najmniej jednostronnego szpaleru drzew; 

4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych; 

5) dopuszcza się lokalizację elementów maJej ar-

chitektury; 

6) docelowe przeznaczenie do rozbiórki obiek-

tów dysharmonizujących oznaczonych na rysunku 

planu jako obiekty do likwidacji; 

7) w obrębie strefy "B" ochronny konserwator-

skiej, wymaga się objęcia terenu zasadami ochrony, 

okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

57. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KDD, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych; 

4) dopuszcza się lokalizację `ciewek rowero-

wych, elementów maJej architektury i zieleni; 

5) w obrębie strefy "B" ochronny konserwator-

skiej, wymaga się objęcia terenu zasadami ochrony, 

okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

58. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KDD, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu; 

3) zakoLczenie placem do zawracania zgodnie  

z rysunkiem planu; 

4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych; 

5) dopuszcza się lokalizację `ciewek rowero-

wych, elementów maJej architektury i zieleni; 

6) w obrębie strefy "B" ochronny konserwator-

skiej, wymaga się objęcia terenu zasadami ochrony, 

okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 
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59. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 KDD, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu; 

3) zakoLczenie placem do zawracania zgodnie  

z rysunkiem planu; 

4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych; 

5) dopuszcza się lokalizację `ciewek rowero-

wych, elementów maJej architektury i zieleni; 

6) w obrębie strefy "B" ochronny konserwator-

skiej, wymaga się objęcia terenu zasadami ochrony, 

okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

60. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 KDD, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”ujące 

ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych; 

4) dopuszcza się lokalizację `ciewek rowero-

wych, elementów maJej architektury i zieleni; 

5) ochrona szpaleru drzew zgodnie z § 6 ust. 1; 

6) w obrębie strefy "B" ochronny konserwator-

skiej, wymaga się objęcia terenu zasadami ochrony, 

okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

61. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 KDD, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się organizację przestrzeni ulicy 

zarówno poprzez wydzielenie jezdni jak i bez jej 

wydzielenia; 

4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych; 

5) dopuszcza się lokalizację `ciewek rowero-

wych, elementów maJej architektury i zieleni; 

6) w obrębie strefy "B" ochronny konserwa-

torskiej, wymaga się objęcia terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

62. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 KDD, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) zakoLczenie placem do zawracania zgodnie 

z rysunkiem planu; 

4) dopuszcza się organizację przestrzeni ulicy 

zarówno poprzez wydzielenie jezdni jak i bez jej 

wydzielenia; 

5) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

6) dopuszcza się lokalizację `ciewek rowero-

wych, elementów maJej architektury i zieleni. 

 

63. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 KDD, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

4) dopuszcza się lokalizację `ciewek rowero-

wych, elementów maJej architektury i zieleni. 

 

64. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 KDD, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

4) dopuszcza się lokalizację `ciewek rowero-

wych, elementów maJej architektury i zieleni. 

 

65. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 KDD, przeznaczonym na drogę pu-

bliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 7,5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) zakoLczenie placem do zawracania zgodnie 

z rysunkiem planu; 

3) dopuszcza się organizację przestrzeni ulicy 

zarówno poprzez wydzielenie jezdni jak i bez jej 

wydzielenia; 

4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

5) dopuszcza się lokalizację `ciewek rowero-

wych, elementów maJej architektury i zieleni; 

6) ochrona szpaleru drzew zgodnie z § 6 ust. 1; 

7) w obrębie strefy "B" ochronny konserwa-

torskiej, wymaga się objęcia terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

66. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KDX, przeznaczonym na publiczny ciąg 

pieszo - jezdny, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 5 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) lokalizacja budynku nad przejazdami bramo-

wymi zgodnie z ustaleniami dla terenu 3 MW/U; 

3) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 
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4) dopuszcza się lokalizację `ciewek rowero-

wych, elementów maJej architektury i zieleni; 

5) w obrębie strefy "B" ochronny konserwa-

torskiej, wymaga się objęcia terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

67. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KDX, przeznaczonym na publiczny ciąg 

pieszo-jezdny, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

3) dopuszcza się lokalizację `ciewek rowero-

wych, elementów maJej architektury i zieleni; 

4) w obrębie strefy "B" ochronny konserwa-

torskiej, wymaga się objęcia terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

68. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 KDX, przeznaczonym na publiczny ciąg 

pieszo-jezdny, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

3) dopuszcza się lokalizację `ciewek rowero-

wych, elementów maJej architektury i zieleni; 

4) w obrębie strefy "B" ochronny konserwa-

torskiej, wymaga się objęcia terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

69. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 KDX, przeznaczonym na publiczny ciąg 

pieszo-jezdny, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

3) dopuszcza się lokalizację `ciewek rowero-

wych, elementów maJej architektury i zieleni; 

4) w obrębie strefy "B" ochronny konserwa-

torskiej, wymaga się objęcia terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

70. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 KDX, przeznaczonym na publiczny ciąg 

pieszo-jezdny, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu; 

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

3) dopuszcza się lokalizację `ciewek rowero-

wych, elementów maJej architektury i zieleni; 

4) w obrębie strefy "B" ochronny konserwa-

torskiej, wymaga się objęcia terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 7 i pkt 10. 

 

71. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KPR, przeznaczonym na ciąg pieszo-

rowerowy, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 

2) lokalizacja obiektów maJej architektury i zieleni; 

3) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

4) ze względu na ”oJowenie w strefie ｭKｬ ochro-

ny krajobrazu kulturowego objęcie terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 9 i pkt 10. 

 

72. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KPR, przeznaczonym na ciąg pieszo-

rowerowy, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
3) lokalizacja obiektów maJej architektury i zieleni; 

4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

 

73. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 E, przeznaczonym na tereny infra-

struktury technicznej - elektroenergetyka, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 

lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 
2) dopuszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury; 

3) zagospodarowanie terenu w otoczeniu 

obiektu stacji transformatorowej zielenią lub na-

wierzchnią rozbieralną; 
4) ochrona obiektu zabytkowego zgodnie z § 7 

pkt 3 i pkt 10; 

5) w obrębie strefy "B" ochronny konserwa-

torskiej, wymaga się objęcia terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 10. 

 

74. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 E, przeznaczonym na tereny infra-

struktury technicznej - elektroenergetyka, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 

lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 
2) dopuszcza się przeznaczenie terenu pod te-

reny komunikacji w przypadku rozwoju węzJa 

komunikacyjnego 2 KDZ i 2 KDD; 

3) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 
powinien formą architektoniczną nawiązywać do 

sąsiedniej zabudowy; 

4) dopuszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury; 

5) zagospodarowanie terenu w otoczeniu obiek-

tu stacji transformatorowej zielenią lub nawierzch-

nią rozbieralną; 
6) w obrębie strefy "B" ochronny konserwa-

torskiej, wymaga się objęcia terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 10. 

 

75. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolami 3 E, 4 E przeznaczonymi na tereny 

infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
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1) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 

lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

2) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 
powinien formą architektoniczną nawiązywać do 

sąsiedniej zabudowy; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury; 

4) zagospodarowanie terenu w otoczeniu 

obiektu stacji transformatorowej zielenią lub na-

wierzchnią rozbieralną; 
5) w obrębie strefy "B" ochronny konserwa-

torskiej, wymaga się objęcia terenu zasadami 

ochrony, okre`lonymi w § 7 pkt 5 i pkt 10. 

 

76. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 E przeznaczonym na tereny infra-

struktury technicznej - elektroenergetyka, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 

lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 
2) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 

powinien formą architektoniczną nawiązywać do 

sąsiedniej zabudowy; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury; 

4) zagospodarowanie terenu w otoczeniu 

obiektu stacji transformatorowej zielenią lub na-

wierzchnią rozbieralną; 
5) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegJo-

`ci od linii rozgraniczających teren 8 KDD ｦ 6 m, 

”okrywająca się z linią rozgraniczającą 5 KDL, 

zgodnie z rysunkiem planu. 

 

77. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 G, przeznaczonym na tereny infra-

struktury technicznej - gazownictwo, obowiązują 

nastę”ujące ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 

lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 
2) dopuszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury i zieleni; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy pokrywają-
ca się z linią rozgraniczającą teren 2 KDZ, zgodnie 

z oznaczeniem na rysunku planu. 

RozdziaJ 3 

Przepisy koLcowe 

 

§ 15. Wykonanie uchwaJy powierza się Prezy-

dentowi Miasta Opola. 

 

§ 16. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie 

30 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

Dariusz SmagaJa 
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ZaJącznik nr 2  
do UchwaJy Nr LXVIII/693/10 

Rady Miasta Opola 

z dnia 27 maja 2010 r. 

WYKAZ ZABYTKÓW 
 

OBIEKTY ZABYTKOWE UJĘTE W REJESTRZE ZABYTKÓW: 
 

ulica nr/lokalizacja 

Armii Krajowej 6 dom, nr rej.: 05/2001 

Krakowska 46 poczta, 1854, nr rej.: 2036/78 z 13.07.1978 

Marka z Imielnicy 2 zespół fabryczny, 1890: 
- budynek biurowo-warsztatowy, nr rej.: 2200/89/90 z 10.07.1990 

- portiernia z wiec> stracnicz>, nr rej.: 2201/89/90 z 03.09.1990 

- d. pałacyk właWciciela, nr rej.: 2043/79 z 27.12.1979 

- ogrodzenie z bramami 

CMENTARZE  

Graniczna cmentarz wydowski, 1822, nr rej.: 223/89 z 06.11.1989 

 

OBIEKTY ZABYTKOWE: 
 

ulica nr/lokalizacja 

Armii Krajowej 1a; 1b; 1c; 2-gazownia ze stacją trafo; 4; zes”óJ obiektów PKP ”rzy wiadukcie na 
ul. Struga ｦ ul. Konduktorska 

Dubois 1a - budynek warsztatowy obok nr-u 1; 1; 3, 5; 7/9; 

Graniczna (N.W.Królewska) dawny cmentarz (róg ul. _w. Jacka); 1; 6; 8; 10; 12/14; 16; 18; 20 

Jacka (N.W.Królewska) kapliczka przed cmentarzem; 

Konduktorska (N.W.Królewska) 1; 3a/3b; 5a/5b - wraz z budynkami gospodarczymi 

Korfantego 1; most na kanale MJynówka; 

Marka z Imielnicy 1 pozostaJo`ci dawnej cementowni (zakJady ｭOVITA NUTRICIAｬ)  

Przyjauni aleja (N.W.Królewska) 2; 3; 5  

Reymonta 32; 34 ;55; 

Struga (N.W.Królewska) 16 ;24a/24b; 

Walecki (N.W.Królewska) kapliczka-(obok nr-u 5); 2, 4; 8, 10; 12; 16; 18  

Torowa (N.W.Królewska) 4-dawna cementownia ｭGieslaｬ; 

 

ZaJącznik nr 3 

do UchwaJy Nr LXVIII/693/10 

Rady Miasta Opola 

z dnia 27 maja 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Opola 

z dnia 27 maja 2010 r. 

 

w sprawie sposobu realizacji i zasad finanso-

wania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu 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, z 2010 r. Nr 24 poz. 124) oraz  

w związku z uchwaleniem miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejo-

nie ul. Andrzeja Struga w Opolu, Rada Miasta 

O”ola rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte 
ustaleniami planu 

 

Zasady obsJugi oraz charakterystyka rozwiązaL 
infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, 

zostaJy okre`lone w ustaleniach miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu  

w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu. W zakre-

sie nalewącym do zadaL wJasnych gminy za”isano 
w ”lanie nastę”ujące inwestycje infrastrukturalne: 
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1. Modernizacja, rozbudowa i budowa ukJadu 
komunikacyjnego, obejmującego budowę drogi 
gJównej, dróg lokalnych, dojazdowych, ciągów 
pieszo-jezdnych, pieszo-rowerowych i pieszych. 

CaJo`ć inwestycji komunikacyjnych obejmuje takwe 
urządzenia towarzyszące, w tym m.in.: chodniki, 
zieleL, o`wietlenie, sygnalizację i urządzenia stero-

wania ruchem. W/w zadania inwestycyjne nie zo-

staJy uwzględnione w ”rognozie skutków finanso-

wych uchwalenia m.”.z.”. ”oniewaw czas ich reali-
zacji wybiega ”oza okres, który na który ”rognoza 
zastaJa o”racowana. 

2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta-

Jych systemów infrastruktury technicznej, obejmuje: 
1) sieć wodociągową; 

2) kanalizację sanitarną; 

3) kanalizację deszczową; 

4) o`wietlenie ulic i ”laców. 
 

II. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej 

 

1. Zadania w zakresie realizacji dróg ”ublicznych 
”rzewidzianych w ”lanie oraz związanych z nimi 
wyku”ami terenów, ”rowadzić będą wJa`ciwe jed-

nostki miejskie. 

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 

”rowadzić będą wJa`ciwe ”rzedsiębiorstwa, w kom-

”etencji których lewy rozwój sieci: wodociągowej  
i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej 
i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospo-

darowania przestrzennego oraz na podstawie prze-

”isów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki 

od”adami realizowane będą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 

z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 

”rze”isów odrębnych. 
3. Podstawę ”rzyjęcia do realizacji zadaL okre-

`lonych w miejscowym ”lanie zagos”odarowania 

”rzestrzennego, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, stanowić będą za”isy Wieloletniego Pro-

gramu Inwestycyjnego miasta Opola. 

4. Okre`lenie terminów ”rzystą”ienia i zakoL-
czenia realizacji tych zadaL, ustalone będzie we-

dJug kryteriów i zasad ”rzyjętych ”rzy konstru-

owaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 

miasta Opola. 

5. Inwestycje mogą być realizowane eta”owo 
w zalewno`ci od wielko`ci `rodków ”rzeznaczo-

nych na inwestycje. 

 

III. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej okre`lonych w planie. 

 

1. Finansowanie inwestycji będzie odbywać 
się ”o”rzez: 

1) wydatki z budwetu miasta; 
2) ws”óJfinansowanie `rodkami zewnętrznymi, 

”o”rzez budwet miasta ｦ w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i ”owyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i ”owyczek bankowych, 
e) innych `rodków zewnętrznych; 
3) udziaJ inwestorów w finansowaniu w ra-

mach ”orozumieL o charakterze cywilno - praw-

nym lub w formie partnerstwa publiczno - pry-

watnego, a takwe wJa`cicieli nieruchomo`ci. 
2. Ustala się zasadę finansowania wymienionych 

w ust. 1 ”kt 1 inwestycji w zakresie ukJadu komu-

nikacyjnego, zgodnie art. 16 ustawy z dnia 21 mar-

ca 1985 r. o drogach publicznych, (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204 ”oz. 2086 z ”óun. zm.), który stanowi, we 
budowa lub ”rzebudowa dróg ”ublicznych s”owo-

dowana inwestycją niedrogową nalewy do inwesto-

ra tego ”rzedsięwzięcia, a szczegóJowe warunki 
budowy lub ”rzebudowy dróg okre`la umowa mię-
dzy zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedro-

gowej. 

 

ZaJącznik nr 4 

do UchwaJy Nr LXVIII /693/10 

Rady Miasta Opola 

z dnia 27 maja 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Opola 

z dnia 27 maja 2010 r. 

 

w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenu w rejonie ul. Andrzeja Struga 

w Opolu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu 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, z 2010 r. Nr 24 ”oz. 124), biorąc ”od 
uwagę stanowisko Prezydenta, Rada Miasta O”o-

la rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

§ 1. Rozstrzygnięcie uwag zJowonych do ”ro-

jektu planu w dniach od 17 listopada 2009 r. 

do 7 stycznia 2010 r.: 

1. Odrzuca się uwagę dotyczącą likwidacji ”awi-

lonu handlowego w liniach rozgraniczających drogi 
6 KDL (ul. 1-go Maja). Obiekt jest ”oJowony w li-
niach rozgraniczających drogi 6KŚL ｦ przeznaczenie 

terenu jest kontynuacją zaJoweL urbanistycznych 
wytyczonych na podstawie miejscowego planu 

szczegóJowego zagos”odarowania ”rzestrzennego 
`ródmie`cia miasta O”ola z 1994 r. (O17Z ｦ ulica 

zbiorcza). Ponadto obiekt odbiega formą od zabu-

dowy `ródmiejskiej, jest ”oJowony w strefie ｭBｬ 
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ochrony konserwatorskiej, która ma szczególne 
wymagania z uwagi na ochronę tkanki urbanistycz-

nej i zachowanie Jadu ”rzestrzennego, ”oJudniową 
”ierzeję ul. 1-go Maja nalewy odbudować w nawią-
zaniu do istniejącej zabudowy `ródmiejskiej  
z utrzymaniem obowiązującej linii zabudowy. 

2. Odrzuca się uwagę dotyczącą likwidacji ga-

rawu na terenie 4 MW/U. Eliminowanie wolnosto-

jących garawy i obiektów gos”odarczych jest 
zgodne z kierunkiem rozwoju wytyczonym  

w Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania przestrzennego miasta Opola. Teren 

wymaga u”orządkowania, w”rowadzenia we-

wnętrznych ciągów komunikacyjnych obsJugują-
cych wnętrza kwartaJów oraz większej liczby 
miejsc postojowych. Pojedyncze obiekty garawo-

we są zbyt ekstensywne w stosunku do zabudo-

wy `ródmiejskiej i nie od”owiadają wysokiemu 
zapotrzebowaniu na miejsca postojowe. 

3. Odrzuca się uwagę dotyczącą lokalizacji 
ciągu ”ieszo-jezdnego na obszarze jednostek te-

renowych ”rowadzącego ”rzez ”osesję ”rzy  

ul. Armii Krajowej 4 na terenie 4 MW/U. Przed-

miotowy ciąg jest istniejącym obsJugującym wnę-
trze kwartaJu. Nieruchomo`ć zostaJa zbyta ”rzez 
Gminę O”ole w dniu 14.07.2006 r. z w”isaną 
sJuwebno`cią drogową uwzględniającą dojazd do 
wnętrza kwartaJu. Plan miejscowy nie zmienia 

ww. warunków, a dodatkowo umowliwia wjazd  
i wej`cie do kwartaJu od strony ul. Dubois. Zapisy 

”rojektu ”lanu sankcjonują istniejący stan rzeczy. 
4. Odrzuca się uwagę dotyczącą likwidacji bu-

dynków na terenie ”osesji ”rzy ul. Śubois 1 a. Bu-

dynki ”ozostają oznaczone jako obiekty do likwida-

cji z uwagi na konieczno`ć w”rowadzenia ciągu 
pieszo-jezdnego na obszarze jednostek terenowych. 

 

§ 2. Rozstrzygnięcie uwag zJowonych do ”ro-

jektu planu w dniach od 8 marca 2010 r. do  

20 kwietnia 2010 r.: 

1. Odrzuca się uwagę dotyczącą: 
a) rezygnacji z ustaleL zmiany dokonanej ”rzez 

Radę Miasta O”ola w projekcie planu dla terenu 

5AG. Zmiana zostaJa w”rowadzona na ”odstawie 
art. 19 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, nie narusza interesu prawne-

go wJa`cicieli nieruchomo`ci. Projekt ”lanu nie musi 
być zgodny z wydanymi decyzjami o warunkach 
zabudowy. Ruch związany z funkcjonowaniem sor-

towni nie jest jedynym uródJem haJasu, jednakwe 
rozwój dziaJalno`ci sortowni jest ”owiązany ze 
zwiększeniem obciąwenia komunikacyjnego. Czę`ć 
uwagi nie dotyczy terenu w granicach opracowania 

przedmiotowego planu miejscowego, a odnosi się 
do rejonu ul. Podmiejskiej, 

b) wądania ”owtórnego ”rze”rowadzenia ”rocedu-

ry w czę`ci objętej zmianą, zgodnie z wymogami  
art. 17 pkt 6-14 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym. Ponowienie procedury spo-

rządzenia ”rojektu ”lanu zostaJo ”rze”rowadzone 
zgodnie z ustawą o ”lanowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym, nie wymagaJo uzyskania o”inii  
i uzgodnieL. Ponowne uzgodnienie i opiniowanie 

projektu jest konieczne w przypadku, gdy wprowa-

dzone zmiany wymagają tego wg wJa`ciwo`ci ”o-

szczególnych organów. W granicach o”racowania 
wg uzgodnieL od”owiednich organów nie wystę”ują 
zadania rządowe ani samorządowe. Projekt ”lanu 

wraz z ”rognozą ”rzedJowony RŚO_ i PPIS w O”olu, 
uwzględniaJ stan istniejący, zatem takwe funkcjono-

wanie sortowni na terenie 5AG wg obecnych zasad. 

Wprowadzona do projektu zmiana zachowuje istnie-

jący stan rzeczy. Zmiana w ”lanie nie ”ogorszy wa-

runków sanitarno-higienicznych, a jedynie mowe 
w”Jynąć na ”ole”szenie tych warunków, nie w”Jywa 
na wcze`niej uzgodniony zakres ”rognozy, nie wy-

maga ”onowienia o”inii i uzgodnieL. 
2. Odrzuca się uwagę dotyczącą wądania ”o-

wtórnego ”rze”rowadzenia ”ostę”owania w s”ra-

wie strategicznej oceny oddziaJywania na `rodowi-

sko dla zmiany projektu. Uwaga dotyczy Prognozy 

oddziaJywania na `rodowisko ”rojektu m”z”. Pro-

gnoza jest s”orządzana do ”rojektu ”lanu, odno`nie 
sortowni `mieci zbieranych selektywnie zachowuje 
stan istniejący, co byJo uwzględnione w trakcie 

s”orządzania Prognozy. Prognoza zostaJa wykonana 
na ”otrzeby ”lanu miejscowego, którego sto”ieL 
szczegóJowo`ci nie obejmuje oceny wszystkich 
mowliwych inwestycji na terenie o”racowania  
w wariantach. Taki sto”ieL szczegóJowo`ci jest 
odpowiedni dla decyzji o `rodowiskowych uwarun-

kowaniach wydawanych dla konkretnych przedsię-
wzięć. Prognoza zostaJa wykonana zgodnie  
z uzgodnionym zakresem, uzyskaJa ”ozytywną o”i-

nię RŚO_ w O”olu oraz zostaJa uzgodniona z PPIS 
w Opolu. Zatem nie ma podstaw do zmiany tego 

dokumentu. Odno`nie ”rocesowania strategicznej 
oceny oddziaJywania na `rodowisko, a taką jest 
”rognoza oddziaJywania na `rodowisko s”orządzona 
do ”lanu miejscowego, zastosowanie mają ”rze”isy 
Ustawy o udostę”nianiu informacji o `rodowisku 

(ｱ) ŚziaJu IV ｦ Strategiczna ocena oddziaJywania 
na `rodowisko. Wnioski i uwagi w ”ostę”owaniu  
w s”rawie oceny oddziaJywania na `rodowisko - 

stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ww. ustawy - 

nalewy wnosić na zasadach okre`lonych w art. 18 
ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

3. Odrzuca się uwagę, aby na terenie 5AG 
zwiększyć wymaganą minimalną ”ow. biologicz-

nie czynną z 20% do 40%. Teren 5AG jest tere-

nem zurbanizowanym w większo`ci zagos”oda-

rowanym. Parametry wskazane w projekcie planu 

uwzględniają istniejący stan zagos”odarowania 
przedmiotowego obszaru. 

 

  


