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UCHWAŁA NR LVI/727/09 

 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

 z dnia 24 listopada 2009r. 

w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona 
Góra, dla terenu „Słoneczne” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1  
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
- tekst jednolity z późn. zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
- z późn. zm.2) oraz po stwierdzeniu jego zgodności  
z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona 
Góra" uchwalonego uchwałą nr XXVIII/392/08 Rady 
                                                      
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszo-
ne w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r.  
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.  
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420.  
2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635,  
z 2007r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413.  

Miasta Zielona Góra z dnia 19 sierpnia 2008r. 
uchwala się, co następuje: 

Rozdział I 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan oraz zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Zielona Góra, dla terenu „Słoneczne”, 
ograniczonego: od północy – ul. Aleja Wojska Pol-
skiego; od północnego - wschodu – ul. Dąbrówki,  
ul. Długą, ul. 1 Maja, ul. Jaskółczą, ul. Ogrodową,  
ul. Fabryczną, ul. Henryka Sienkiewicza, od wschodu 
– ul. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Kożu-
chowską, od południowego – wschodu- ul. Bota-
niczną, od południowego – zachodu – ul. Stefana 
Wyszyńskiego.  

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są na-
stępujące załączniki:  

1)  nr 1 - rysunek miejscowego planu oraz zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w skali 1:1 000, zawierający wyrys 
ze Studium uwarunkowań i kierunków zago-
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spodarowania przestrzennego miasta Zielona 
Góra;  

2)  nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do wyłożonego do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu oraz 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego;  

3)  nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasad ich finansowania zapisanych  
w miejscowym planie oraz zmianie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego.  

3.  Niniejsza uchwała zgodna jest z uchwałą  
nr V/49/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lute-
go 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
i zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu 
„Słoneczne”. 

§ 2. W granicach obszaru objętego planem nie 
występują następujące elementy, których określenie 
jest obowiązkowe, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
zwanej dalej ustawą:  

1)  przestrzenie publiczne (w rozumieniu art. 2  
pkt 5 ustawy), wymagające ich ukształtowania;  

2)  granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym terenów górniczych a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych;  

3)  obiekty ochrony dóbr kultury współczesnej.  

§ 3. 1.  Następujące oznaczenia na rysunku planu 
są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)  granica obszaru objętego planem;  

2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu i różnych zasadach zagospodarowania, 
o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią ina-
czej;  

3)  oznaczenia poszczególnych terenów zawierają-
ce:  

a)  symbol określający przeznaczenie terenu,  

b)  numer terenu wyróżniający go spośród in-
nych terenów,  

c)  nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4)  granicę obszaru „B” pośredniej ochrony kon-
serwatorskiej;  

5)  obszar ochrony otoczenia zespołu urbanistycz-
nego miasta Zielona Góra;  

6)  oznaczenie zabytków nieruchomych wpisanych 
do ewidencji zabytków;  

7)  nieprzekraczalne linie zabudowy;  

8)  granice historycznych zakładów przemysło-
wych;  

9)  granice obszarów zieleni historycznej.  

2.  Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają 
charakter informacyjny.  

§ 4. Ilekroć w dalszej części uchwały stosuje się 
określenia:  

1)  dach symetryczny – należy przez to rozumieć 
dach o jednakowym kącie nachylenia połaci 
oraz zachowanej symetrii ich układu;  

2)  kondygnacja nadziemna - należy przez to ro-
zumieć poziomą nadziemną część budynku, 
zawartą między górną powierzchnią stropu  
a górną powierzchnią stropu lub stropodachu 
znajdującego się nad tą częścią, w tym podda-
sze z pomieszczeniami przeznaczonymi na po-
byt ludzi oraz poziomą część budynku stano-
wiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, ma-
jącą wysokość w świetle nie mniej niż 3,0m,  
z wyjątkiem nadbudówek ponad dachem, ta-
kich jak maszynownia dźwigu, centrala wenty-
lacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa;  

3)  linie rozgraniczające obowiązujące – należy 
przez to rozumieć obowiązujące linie rozgrani-
czające tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania, których 
przebieg określony na rysunku planu ma cha-
rakter wiążący;  

4)  linie rozgraniczające umowne – należy przez to 
rozumieć umowne linie rozgraniczające tereny 
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania, o przebiegu określonym na 
rysunku planu; korekta ich przebiegu wynikają-
ca z warunków konfiguracji i użytkowania tere-
nu, może być dokonywana w nawiązaniu do 
konkretnych potrzeb inwestycyjnych, określa-
nych szczegółowo w projektach technicznych, 
mogą one zostać zmienione w stosunku do linii 
oznaczonych na rysunku:  

a)  do 5,0m jeżeli są liniami rozgraniczającymi 
dróg, dopuszcza się zmianę położenia no-
wych dróg, przy zachowaniu następujących 
warunków:  

--  utrzymana zostanie ustalona w planie  
i w przepisach odrębnych minimalna sze-
rokość drogi w liniach rozgraniczających,  

--  spełnione zostaną wymogi w zakresie 
elementów trasy drogi wynikające z prze-
pisów odrębnych,  

b)  do 10m w pozostałych przypadkach;  

5) modernizacja - należy przez to rozumieć teren 
lub budynek w obszarze którego zmienia się 
substancję budowlaną oraz sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej dla poprawy funkcjo-
nalnej oraz technologicznej w/w, bez zmiany 
przeznaczenia terenu i/lub obiektu;  

6) nieprzekraczalna linia zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię, która wyznacza obszar prze-
znaczony pod realizację zabudowy kubaturowej 
nadziemnej z wyłączeniem obiektów związa-
nych z infrastrukturą techniczną i komunikacją;  
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7) plan - należy przez to rozumieć ustalenia doty-
czące obszaru określonego w § 1 uchwały;  

8) powierzchnia biologicznie czynna – pod tym 
pojęciem należy rozumieć parametr określany 
jako % minimalny, będący ilorazem: sumy 
wszystkich powierzchni biologicznie czynnych 
położonych w granicach działki budowlanej lub 
zespołu działek objętych inwestycją, do jego/ich 
powierzchni liczonej w granicach linii rozgrani-
czających dany teren, przemnożony przez 
100%;  

9) powierzchnia zabudowy – należy przez to ro-
zumieć parametr określany jako % maksymal-
ny, będący ilorazem: sumy powierzchni zabu-
dowy, liczonej na poziomie parteru w ze-
wnętrznym obrysie murów wszystkich budyn-
ków położonych w granicach działki budowla-
nej lub zespołu działek objętych inwestycją, do 
jego/ich powierzchni liczonej w granicach linii 
rozgraniczających dany teren, przemnożony 
przez 100%;  

10) przeznaczenie podstawowe – należy przez to 
rozumieć podstawowy sposób użytkowania te-
renu, obejmujący min. 51% powierzchni działki 
oraz min. 51% powierzchni użytkowej obiektów 
istniejących i projektowanych lub przeznacze-
nia terenu;  

11) przeznaczenie uzupełniające – należy przez to 
rozumieć przeznaczenie towarzyszące przezna-
czeniu podstawowemu, które nie zmienia gene-
ralnego charakteru użytkowania terenu;  

12) teren – należy przez to rozumieć wydzielony 
liniami rozgraniczającymi obszar o określonym 
przeznaczeniu, oznaczony odpowiednim sym-
bolem;  

13) trwały obiekt kubaturowy – należy przez to ro-
zumieć budynek lub obiekt trwale związany  
z gruntem oraz posiadający przegrody ze-
wnętrzne niezwiązane z komunikacją oraz infra-
strukturą techniczną;  

14) tymczasowe zagospodarowanie – należy przez 
to rozumieć dotychczasowy sposób korzystania 
z terenu, do momentu wprowadzenia zainwe-
stowania, zgodnego z ustaleniami planu;  

15) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawi-
ska o negatywnym wpływie na warunki życia 
mieszkańców lub stan środowiska przyrodni-
czego, w tym m.in.: zanieczyszczenia powietrza 
wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie 
niejonizujące i inne;  

16) układ kalenicy – należy przez to rozumieć usta-
lony w planie układ najdłuższego odcinka kale-
nicy dachu w stosunku do linii zabudowy, osi 
ulicy lub ciągu pieszego;  

17) urządzenia towarzyszące – należy przez to ro-
zumieć obiekty i urządzenia techniczne związa-
ne z funkcjonowaniem poszczególnych tere-
nów;  

18) usługa towarzysząca – należy przez to rozumieć 
nieuciążliwą usługę towarzyszącą podstawo-

wemu przeznaczeniu terenu, nie wymagającą 
wydzielenia odrębnego terenu, wyłącznie prze-
znaczonego dla tej usługi;  

19) usługi nieuciążliwe – należy przez to rozumieć 
usługi o lokalnym zasięgu, nie zaliczane do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, których uciążliwość mierzona 
zgodnie z przepisami odrębnymi nie przekracza 
swym zasięgiem granic własności terenu,  
w tym terenów i obiektów służących działalno-
ści z zakresu m.in.:  

a)  handlu detalicznego,  

b)  gastronomii,  

c)  ochrony zdrowia i odnowy biologicznej,  

d)  działalności biurowej, administracji i zarzą-
dzania,  

e)  ubezpieczeń i finansów,  

f)  poczty i telekomunikacji,  

g)  oświaty i nauki,  

h)  opieki społecznej,  

i)  kultury, sztuki i rozrywki,  

j)  sportu i rekreacji,  

k)  turystyki i hotelarstwa,  

l)  projektowania i pracy twórczej,  

m)  drobnych usług rzemieślniczych, takich jak: 
usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze 
oraz drobne usługi naprawcze sprzętu co-
dziennego użytku, z wyłączeniem napraw 
samochodów i motocykli;  

20) usługi towarzyszące wydzielone – należy przez 
to rozumieć usługi dostępne bezpośrednio  
z zewnątrz budynku, lokalizowane w przyzie-
miu;  

21) wskaźnik zabudowy – należy przez to rozumieć 
wartość stanowiącą stosunek łącznej po-
wierzchni zabudowy, do powierzchni działki 
budowlanej;  

22) zabudowa – należy przez to rozumieć budynki 
lub zespoły budynków wraz z dojazdami, par-
kingami i innymi urządzeniami związanymi  
z ich obsługą.  

Rozdział II 

Ogólne zasady zagospodarowania terenu  

§ 5. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny za-
budowy mieszkaniowej, usługowej, zieleni oraz te-
reny komunikacji i infrastruktury technicznej, wy-
dzielone liniami rozgraniczającymi.  

2. W obszarze objętym planem wydziela się te-
reny o przeznaczeniu podstawowym, związanym  
z zabudową mieszkaniową, oznaczone następują-
cymi symbolami:  

1)  MW, MW1, MW2, MW3, MW4, MW5, MW6, 
MW7 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej;  
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2)  MW/U- tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej oraz usługowej;  

3)  MN, MN1, MN2, MN3 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej;  

4)  MN/U- tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oraz usługowej.  

3. W obszarze objętym planem wydziela się te-
reny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami:  

1)  U, U1, U2, U3, U4, UI, U/MN, U/MW - tereny 
usług;  

2)  U/P- tereny usług i produkcji;  

3)  UO- tereny usług oświaty;  

4)  UZ – tereny usług zdrowia;  

5)  UI-A - tereny usług administracji;  

6)  US, US1 - tereny usług sportu i rekreacji;  

7)  UKs - tereny usług sakralnych.  

4. W obszarze objętym planem wydziela się te-
reny zieleni publicznej oznaczone symbolami: ZP, 
ZP1, ZP2 - tereny zieleni urządzonej parkowej.  

5. W obszarze objętym planem wydziela się te-
reny komunikacji, oznaczone symbolami:  

1)  KD - tereny dróg publicznych, w tym: Z – zbior-
cze, L – lokalne, D – dojazdowe;  

2)  KDW - tereny dróg wewnętrznych;  

3)  KS - tereny obsługi komunikacji drogowej  
– parkingów w tym wielopoziomowych (pod-
ziemnych), placów manewrowych;  

4)  KP - tereny ciągów pieszych i rowerowych;  

5)  KPJ - tereny ciągów pieszo- jezdnych.  

6. W obszarze objętym planem wydziela się te-
reny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysun-
ku symbolami:  

1)  W - tereny infrastruktury technicznej – wodo-
ciągi;  

2)  G - tereny infrastruktury technicznej – gazow-
nictwo.  

7. Określone przeznaczenie terenów wskazuje 
podstawowy, ustalony sposób ich użytkowania; 
dopuszcza się wprowadzenie przeznaczenia uzupeł-
niającego zgodnie z przepisami szczegółowymi 
uchwały, bez zmiany generalnego charakteru zago-
spodarowania oraz warunków środowiska przyrod-
niczego i kulturowego.  

8. Dopuszcza się usługi, jako przeznaczenie to-
warzyszące podstawowemu przeznaczeniu o prze-
znaczeniu mieszkaniowym, przy uwzględnieniu na-
stępujących zasad:  

1)  dla pojedynczych pomieszczeń usługowych, 
stanowiących część lokalu mieszkalnego, bez 
osobnego wejścia, nie określa się proporcji 
między częścią mieszkalną i przeznaczoną na 
cele usługowe;  

2)  usługi dostępne bezpośrednio z zewnątrz bu-
dynku należy traktować jako usługi towarzyszą-
ce wydzielone, projektowane w ciągach usłu-
gowo - handlowych, zlokalizowane na jednym 
poziomie kondygnacji;  

3)  powierzchnia użytkowa usług towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie 
może przekraczać 30% powierzchni użytkowej 
obiektu; ustalenie to nie dotyczy budynków ist-
niejących, które posiadają większe powierzch-
nie usługowe przy zasadzie nie zwiększania 
powierzchni usługowych, oraz terenów ujętych 
w ustaleniach szczegółowych, dla których zapi-
sy uchwały stanowią inaczej.  

9. Dopuszcza się mieszkalnictwo, jako przezna-
czenie towarzyszące podstawowemu przeznaczeniu 
usługowemu, przy uwzględnieniu zasady, że po-
wierzchnia użytkowa mieszkań nie może przekraczać 
40% powierzchni użytkowej budynku.  

10. Dopuszcza się lokalizowanie małych obiek-
tów handlowych typu kioski (typowe rozwiązania 
katalogowe, tzw. płyta obornicka) wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych w odległości nie większej niż 10m 
od linii rozgraniczającej dróg, poza strefą pośredniej 
ochrony konserwatorskiej oraz za wyjątkiem ul. Ste-
fana Wyszyńskiego oraz ul. Aleja Wojska Polskiego.  

11. Dopuszcza się w obszarze planu:  

1)  lokalizację urządzeń towarzyszących wraz z cią-
gami pieszymi i placami, w tym elementy małej 
architektury i urządzenia sportowo rekreacyjne;  

2)  wydzielenie działek pod urządzenia związane  
z infrastrukturą techniczną pod warunkiem za-
pewnienia do nich dojazdu z drogi publicznej.  

12. Dopuszcza się komunikację dla wszystkich 
terenów wyznaczonych w planie, związaną z dojaz-
dami do poszczególnych działek budowlanych oraz 
dróg wewnętrznych, ścieżkami rowerowymi, parko-
waniem i garażowaniem oraz placami manewro-
wymi i rampami.  

13. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudo-
wy zgodnie z rysunkiem planu lub w odległości 6m 
od linii rozgraniczającej dróg w przypadku braku linii 
wyznaczonych planem, z dopuszczeniem dla budyn-
ków istniejących zachowania istniejących linii zabu-
dowy.  

14. W granicach linii rozgraniczających dróg za-
kazuje się realizacji trwałych obiektów kubaturo-
wych niezwiązanych z przeznaczeniem podstawo-
wym oraz lokalizacji punktów handlu tymczasowe-
go.  

15. Dopuszcza się utrzymanie istniejącego spo-
sobu użytkowania do czasu zagospodarowania te-
renu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym niniej-
szym planem.  

16. Nakazuje się zapewnienie dostępności oso-
bom z różnego typu niepełnosprawnością poprzez:  

1)  likwidację istniejących barier technicznych i ar-
chitektonicznych, stosując m.in. jako uzupeł-
nienie komunikacji pionowej – odpowiednich 
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łagodnych pochylni, platform i podjazdów, 
wind, podnośników;  

2)  zagospodarowanie nowych terenów i projek-
towanie obiektów budowlanych, poprzez umoż-
liwienie, na wszystkich ciągach pieszych i pie-
szo – jezdnych, poruszanie się osobom niepeł-
nosprawnym oraz urządzanie zatok do odpo-
czynku, z zapewnieniem izolacji akustycznej  
i wzrokowej od ruchu kołowego.  

§ 6. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; nakazuje się:  

1)  obsługę komunikacyjną za pośrednictwem sieci 
dróg publicznych i wewnętrznych, o parame-
trach technicznych określonych w § 19 - § 21 
niniejszej uchwały;  

2)  zapewnienie miejsc do parkowania i/lub gara-
żowania w obrębie nieruchomości dla potrzeb 
własnych o parametrach technicznych określo-
nych w § 24 ust. 3 w przypadku braku takiej 
możliwości – na terenach w tym celu wyzna-
czonych za zgodą właściciela lub zarządcy par-
kingu;  

3)  obsługę w systemy infrastruktury technicznej, 
zgodnie z § 25 niniejszej uchwały.  

§ 7. Ustala się zasady podziałów nieruchomości 
na działki budowlane, oraz ich scalania dla terenów 
wyznaczonych niniejszym planem:  

1)  zgodność z przepisami odrębnymi;  

2)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 
działek zgodnie z wielkościami określonymi  
w Rozdziale 3, dla poszczególnych terenów;  

3)  dopuszcza się wydzielenie działek mniejszych, 
niż określone w pkt 2, w przypadku:  

a)  wydzielenia działki pod urządzenia infrastruk-
tury technicznej lub komunikacji,  

b)  wydzielenia działki gruntu znajdującej się 
pod budynkiem wraz z terenem niezbędnym 
do prawidłowego korzystania budynku,  

c)  gdy wydzielenie nieruchomości ma na celu 
poprawę warunków zagospodarowania tere-
nu działek przyległych, poprzez przyłączenie 
działek samodzielnie niedających się w ra-
cjonalny sposób zagospodarować zgodnie  
z ustaleniami planu;  

4)  kąt położenia granic działek w stosunku do pa-
sa drogowego powinien wynosić 90º z dopusz-
czalnym odchyleniem nie większym niż 30º;  

5)  szerokość wydzielanych działek, mierzona na 
granicy przylegającej do drogi publicznej oraz 
drogi wewnętrznej, z której odbywa się główny 
wjazd na działkę, dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej nie powinna być mniejsza niż 
20m – z wyłączeniem zabudowy szeregowej  
i bliźniaczej;  

6)  dopuszcza się minimalną szerokość działki 5m 
oraz inny kąt położenia granic działek w przy-

padkach uzasadnionych skrajnym położeniem 
działki przy drogach z placem do zawracania;  

7)  dopuszcza się łączenie oraz scalenia nierucho-
mości.  

§ 8. 1. Ustala się następujące zasady ochrony 
środowiska i przyrody:  

1)  zakazuje się lokalizacji inwestycji mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
określonych w przepisach odrębnych, z wyłą-
czeniem dróg publicznych, dróg wewnętrznych 
oraz infrastruktury technicznej z nimi związa-
nymi i innych inwestycji celu publicznego;  

2)  zakazuje się odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych, przemysłowych, rolniczych, 
komunalnych do wód gruntowych, powierzch-
niowych oraz do ziemi;  

3)  dopuszcza się wykorzystanie wód deszczowych 
dla potrzeb zarządcy terenu wyznaczonego  
w planie oraz terenów sąsiednich zgodnie  
z przepisami odrębnymi;  

4)  przed podjęciem działalności na obszarach wy-
znaczonych w planie, ustala się obowiązek 
zdjęcia warstwy próchniczej z części przezna-
czonej pod obiekty budowlane oraz powierzch-
nie utwardzone, a następnie odpowiednie jej 
zagospodarowanie;  

5)  nakazuje się utrzymanie we właściwym stanie 
istniejących drzew znajdujących się w strefie 
biologicznie czynnej, zgodnie z istniejącymi 
uwarunkowaniami oraz przepisami odrębnymi;  

6)  w przypadku dokonania odkrycia kopalnianych 
szczątków roślin lub zwierząt należy powiado-
mić o tym właściwe służby, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;  

7)  dopuszcza się utrzymanie niższego procento-
wego udziału powierzchni biologicznie czynnej 
niż określony w Rozdziale 3, w przypadku dzia-
łek budowlanych wydzielonych przed uchwale-
niem niniejszego planu na których zlokalizowa-
ne są budynki wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi, bez możliwości zmniejszania zastanego 
parametru, a także zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi planu.  

2. Ustala się następujące zasady dla ochrony 
przed hałasem, dopuszczając natężenia hałasu dla 
poszczególnych dla terenów o różnych zasadach 
zagospodarowania, w tym:  

1)  dla terenów zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, wielorodzinnej oraz usługowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem MW, 
MW1, MW2, MW3, MW4, MW5, MW6, MW7, 
MW/U - jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej i zamieszkania zbioro-
wego określonych w przepisach odrębnych;  

2)  dla terenów zabudowy mieszkaniowej: jedno-
rodzinnej, jednorodzinnej oraz usługowej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, 
MN1, MN2, MN3, MN/U- jak dla terenów zabu-
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dowy mieszkaniowej jednorodzinnej określonej 
w przepisach odrębnych;  

3)  dla terenów usług, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem U, U/MN, U/MW, jak dla tere-
nów mieszkaniowo-usługowych określonych  
w przepisach odrębnych;  

4)  dla terenów usług oświaty i zdrowia, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem UO, UZ, jak 
dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży;  

5)  dla terenów zieleni urządzonej parkowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem ZP, ZP1, 
ZP2, terenów usług sportu i rekreacji, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami US, US1  
- jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
określonych w przepisach odrębnych;  

6)  dla obiektów realizowanych oraz modernizo-
wanych, mogących zwiększać zagrożenie hała-
sem, nakazuje się wyposażenie ich w urządze-
nia o podwyższonej izolacyjności akustycznej.  

3. Zakazuje się sytuowania wolnostojących 
obiektów masztowych oraz lokalizację stacji bazo-
wych i urządzeń nadawczych telefonii komórkowej 
w obszarze planu, za wyjątkiem terenów oznaczo-
nych symbolem UZ, U/P, U1; na tych terenach do-
puszcza się lokalizację nadajników wyłącznie na 
obiektach o przeznaczeniu podstawowym.  

4. Nakazuje się ograniczenie zasięgu uciążliwości 
dla środowiska prowadzonej działalności gospodar-
czej do obszaru, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny, a znajdujące się w jego obszarze pomiesz-
czenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wy-
posażone w techniczne środki ochrony przed tymi 
uciążliwościami; zasięg ten nie może przekraczać 
wartości dopuszczalnych na granicy własności tere-
nu lub wyznaczonych decyzjami administracyjnymi 
stref ograniczonego użytkowania.  

5. Dopuszcza się lokalizowanie pojemników na 
odpady z możliwością ich segregacji na terenach 
komunikacji kołowej oraz terenach przeznaczonych 
pod cel publiczny w tym: placów publicznych poło-
żonych w ramach terenów wydzielonych niniejszym 
planem.  

§ 9. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska kul-
turowego określone w ustępach od 2-9.  

2. Wszelkie działania w obszarze otoczenia Ze-
społu urbanistycznego miasta Zielona Góra, ozna-
czonego na rysunku, wpisanego do rejestru zabyt-
ków pod numerem 75 z dnia 14.03.1975 (numer de-
cyzji: KL-IV-680/13/75 należy podporządkować wy-
mogom konserwatorskim, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.  

3. Dla obszaru „B” pośredniej ochrony konser-
watorskiej oraz obszaru otoczenia zespołu urbani-
stycznego miasta Zielona Góra, oznaczonego na 
rysunku, wpisanego do rejestru zabytków pod nu-
merem 75 z dnia 14.03.1975 (numer decyzji: KL-IV-
680/13/75), oznaczonych na rysunku planu ustala 
się:  

1)  nakazuje się:  

a)  restrukturyzację i utrzymanie zabytkowych 
elementów krajobrazu urządzonego z możli-
wością ich częściowego odtworzenia,  

b)  w przypadku sąsiedztwa z zabudową histo-
ryczną (powstałą przed 1945r.) kształtowanie 
nowej zabudowy z uwzględnieniem gabary-
tów i sposobu kształtowania bryły poprzez 
nawiązanie do tej zabudowy historycznej;  

2)  zakazuje się:  

a)  rozbudowy, przebudowy i nadbudowy oraz 
wymiany na nowe elementów dysharmoni-
zujących m.in. zabudowy usługowej tymcza-
sowej, substandardowych budynków gospo-
darczych,  

b)  wprowadzenia przy drogach publicznych kla-
sy KDL, KDZ, w tym także przy drogach przy-
legających do granicy planu, prefabrykowa-
nych obiektów tymczasowych, jak blaszane 
garaże, stragany, zakłócających kompozycje 
wnętrz urbanistycznych,  

c)  umieszczania wolnostojących reklam wielko-
gabarytowych, przesłaniających obiekty za-
bytkowe;  

3)  dopuszcza się realizację nowych obiektów oraz 
prowadzenie prac ziemnych po zapewnieniu 
przez inwestora nadzoru archeologicznego.  

4. Ustala się ochronę obszarów zieleni histo-
rycznej oznaczonych na rysunku planu, zgodnie  
z przepisami odrębnymi.  

1)  zakres ich ochrony dotyczy:  

a)  zachowania, rewaloryzacji oraz odtworzenia: 
historycznego układu alei, placów i ścieżek, 
historycznej kompozycji zieleni,  

b)  zachowania na terenie dawnych cmentarzy, 
obiektów, w tym grobowców i kamiennych 
studni będących śladem po dawnym użyt-
kowaniu,  

c)  ochrony i konserwacji pomników przyrody;  

2)  w obszarach tych obowiązuje nakaz:  

a)  ujednolicenia i nadania stylistyki odpowied-
niej dla charakteru obszarów elementom 
oświetlenia, nawierzchniom oraz elementom 
małej architektury,  

b)  kompensacji przyrodniczej, np. przez odtwo-
rzenie zniszczonych lub wprowadzenie no-
wych nasadzeń w przypadku prowadzenia 
prac zakłócających równowagę przyrodniczą 
i walory krajobrazowe,  

c)  stosowania gatunków zgodnych z trendami 
panującymi w czasie powstania założenia zie-
leni lub jego generalnej przebudowy, przy 
prowadzeniu prac rewaloryzacyjnych kom-
pozycji zieleni;  

3)  ustala się ochronę nazwy;  

4)  wykaz obszarów przedstawia tabela:  
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l.p. obiekt opis 
1)  Park Piastowski Powstały w XIX w. niewielki, podłużny Park Piastowski oraz położony na południe 

od niego Park Seyerina; 
2) Park Świętej Trój-

cy (Dąbrówki) 
Nowy cmentarz św. Trójcy, powstały w 1817 roku, na północny zachód od obec-
nej ul. Dąbrówki, funkcjonował do lat czterdziestych naszego stulecia, po II Wojnie 
Światowej został splantowany, a w jego miejscu istnieje park; 

3) Aleja Krośnieńska Aleja czerwonych kasztanowców wzdłuż dawnej drogi wylotowej w kierunku Kro-
sna Odrzańskiego - obecna ul. Krośnieńska. 

5. Ustala się ochronę historycznych zakładów 
przemysłowych oznaczonych na rysunku planu, dla 
których ustala się:  

1)  ochronę obiektów i układów zabudowy o war-
tościach artystycznych, historycznych i kultu-
rowych;  

2)  zachowanie i konserwację pierwotnych zacho-
wanych zabytkowych elementów układu prze-
strzennego, w tym składników zabudowy, wy-
posażenia technicznego oraz zieleni;  

3)  wykaz przedstawia tabela: 

  

l.p. obiekt opis 
1) cechownia kopalni,  

ul. Krośnieńska 
Podłużny budynek cechowni Zielonogórskich Zjednoczonych Kopalń Węgla 
Brunatnego, jedyny zachowany ślad po szybie górniczym „Rug”; 

2) Fabryka Sukna,  
ul. Krośnieńska 

Dawne Tuch Fabrik von Fr. Pauling. 

6. Zobowiązuje się każdego, kto w trakcie pro-
wadzenia robót budowlanych i ziemnych odkrył 
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż 
jest on zabytkiem:  

1)  wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 
lub zniszczyć ukryty przedmiot;  

2)  zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków 
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;  

3)  niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego 
konserwatora zabytków, a jeśli to nie jest moż-
liwe- Prezydenta Miasta Zielona Góra.  

7. Ustala się ochronę zabytków nieruchomych 
wpisanych do ewidencji zabytków, zgodnie z ozna-
czeniem na rysunku planu, dla których nakazuje się:  

1)  zachowanie pierwotnej:  

a)  proporcji bryły, formy dachu,  

b)  cech układu i wystroju elewacji m. in.: balko-
nów, gzymsów, opasek okiennych, pasów 
dzielących elewację,  

c)  podziałów stolarki okiennej, dla której  
w przypadku koniecznej wymiany, stosować 
należy pierwotne podziały;  

2)  uzyskanie zgody wydanej przez właściwego 
konserwatora zabytków w zakresie prowadze-
nia prac budowlanych w tym: przebudowy, re-
moncie, adaptacji, modernizacji, w zakresie wi-
zerunku zewnętrznego ustalonego w pkt 1;  

3)  w zakresie materiałów przekryć dachowych, za-
stosować materiał historyczny użyty w danym 
obiekcie, bądź materiał rodzimego pochodzenia 
np.: dachówka, łupek, gont bitumiczny, papę, 
blachę w rąbek, inne materiały imitujące pokry-
cie historyczne, z zakazem pokryć dachowych  
w technologii blachy falistej oraz dachówkopo-
dobnej, płyty faliste bitumiczne;  

4)  wykaz zabytków przedstawia tabela: 
  

l.p. ulica przeznaczenie okres powstania obiektu 
1) 1 Maja 19 Dom mur, pocz. XX w.; 
2) Botaniczna 28 Dom mur, pocz. XX w.; 
3) Długa 26 Dom mur, k. XIX w.; 
4) Długa 30 Dom mur, k. XIX w.; 
5) Fabryczna 23-25 Budynek mieszkalny mur, 1922 r.; 
6) Fabryczna 27-29-31-33-35 Budynek mieszkalny mur, 1 ćw. XX w.; 
7) Fabryczna 37 Budynek mieszkalny mur, 1 ćw. XX w.; 
8) Głowackiego 1 Budynek biurowy mur, l. 20-30 XX w.; 
9) Jaskółcza 10 Dom mur, pocz. XX w.; 
10) Jaskółcza 18 Dom mur, pocz. XX w.; 
11) Jaskółcza 22 Dom mur, pocz. XX w.; 
12) Jaskółcza 32 Dom mur, pocz. XX w.; 
13) Jaskółcza 44- Dom mur, pocz. XX w.; 
14) Jaskółcza 54 Dom mur, pocz. XX w.; 
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15) Jaskółcza 58 Dom mur, pocz. XX w.; 
16) Jaskółcza 60 Dom mur, pocz. XX w.; 
17) Jaskółcza 70 Dom mur, pocz. XX w.; 
18) Jaskółcza 8 Dom mur, pocz. XX w.; 
19) Krasickiego 2 Dom mur, pocz. XX w.; 
20) Krasickiego 25 Budynek gospodarczy mur, ok. 1813 r.; 
21) Krasickiego 4 Dom mur, pocz. XX w.; 
22) Krasickiego 8 Dom mur, 1 ćw. XX w.; 
23) Krośnieńska 12 Dawna fabryka nici mur, k. XIX w.; 
24) Krośnieńska 14 Dom mur, k. XIX w.; 
25) Krośnieńska 2 Dom mur, pocz. XX w.; 
26) Krośnieńska 5 Dom mur, k. XIX w.; 
27) Krośnieńska 8 Dom mur, XIX/XX w.; 
28) Łużycka 10 Dom mur, k. XIX w.; 
29) Łużycka 12 Dom mur, k. XIX w.; 
30) Łużycka 14 Dom mur, k. XIX w.; 
31) Łużycka 18 Dom mur, k. XIX w.; 
32) Łużycka 22 Dom mur, k. XIX w.; 
33) Łużycka 6/8 Dom mur, pocz. XX w.; 
34) Miodowa 1 Dom mur, 1 ćw. XX w.; 
35) Miodowa 2 Dom mur, pocz. XX w.; 
36) Morwowa 1 Dom mur, pocz. XX w.; 
37) Morwowa 3/5 Dom mur, pocz. XX w.; 
38) Morwowa 7 Dom mur, 1914 r.; 
39) Piastowska 1 Dom mur, pocz. XX w.; 
40) Piastowska 2 Dom mur, pocz. XX w.; 
41) Piastowska 3 Dom mur, pocz. XX w.; 
42) Piastowska 4 Dom mur, pocz. XX w.; 
43) Sikorskiego 61 Dom mur, pocz. XX w.; 
44) Sikorskiego 65 Dom mur, 4 ćw. XIX w.; 
45) Sikorskiego 67 Dom mur, 3 ćw. XIX w.; 
46) Sikorskiego 69 Dom mur, poł. XIX w.; 
47) Świętej Trójcy 10 Dom mur, pocz. XX w.; 
48) Świętej Trójcy 8 Dom mur, pocz. XX w.; 
49) Wiśniowa 1 Dom mur, k. XIX w.; 
50) Wiśniowa 12 Dom mur, pocz. XX w.; 
51) Wiśniowa 14 Dom mur, pocz. XX w.; 
52) Wiśniowa 15 Dom mur, pocz. XX w.; 
53) Wiśniowa 17 Dom mur, pocz. XX w.; 
54) Wiśniowa 19 Dom mur, pocz. XX w.; 
55) Wiśniowa 2 Dom mur, k. XIX w.; 
56) Wiśniowa 21 Dom mur, pocz. XX w.; 
57) Wiśniowa 3 Dom mur, k. XIX w.; 
58) Wiśniowa 4 Dom mur, k. XIX w.; 
59) Wiśniowa 46 Dom mur, pocz. XX w.; 
60) Wiśniowa 5 Dom mur, k. XIX w.; 
61) Wiśniowa 6 Dom mur, k. XIX w.; 
62) Wiśniowa 7 Dom mur, k. XIX w.; 
63) Wiśniowa 9 Dom mur, pocz. XX w.; 
64) Wojska Polskiego 38a Dom mur, pocz. XX w.; 
65) Wojska Polskiego 40a Dom mur, pocz. XX w.; 
66) Wojska Polskiego 96 Dom mur, k. XIX w.; 
67) Wypoczynek 3/4 Dom mur, 2 poł. XIX w.; 
68) Wypoczynek 5/6 Dom mur, 2 poł. XIX w.; 
69) Wypoczynek 7/8 Dom mur, 2 poł. XIX w.; 
70) Wypoczynek 9/10 Dom mur, 2 poł. XIX w. 
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8. Uwzględnia się ochronę zabytków nierucho-
mych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie  
z oznaczeniem na rysunku planu:  

1)  wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach nieru-
chomych wpisanych do rejestru zabytków oraz 
w ich otoczeniu należy prowadzić za zezwole-
niem właściwego konserwatora zabytków;  

2)  Zakres ochrony zabytków dotyczy:  

a)  zachowania pierwotnej:  

 bryły, formy dachu,  

 układu i wystroju elewacji m. in.: balko-
nów, gzymsów, opasek okiennych, pasów 
dzielących elewację,  

 podziałów stolarki okiennej, dla której  
w przypadku koniecznej wymiany, stoso-
wać należy pierwotne podziały,  

b)  w zakresie materiałów przekryć dachowych, 
należy zastosować materiał historyczny użyty 
w danym obiekcie, z zakazem stosowania 
pokryć dachowych w technologii blachy fali-
stej oraz dachówkopodobnej, płyty faliste bi-
tumiczne;  

3)  wykaz zabytków stanowi tabela:  

l.p. obiekt adres 
numer  

rejestru 
data numer decyzji 

1) Budynek mieszkalny - daw. domek winniczy Krasickiego 25 556 03.05.1963 I-528/63; 
2) Dom Głowackiego 10 2624 21.11.1976 5340/379/76; 
3) Dom Głowackiego 2/4 2620 21.11.1976 5340/375/76; 
4) Dom Głowackiego 3/5 2621 21.11.1976 5340/376/76; 
5) Dom Głowackiego 6/8 2622 21.11.1976 5340/377/76; 
6) Dom Głowackiego 7 2623 21.11.1976 5340/378/76; 
7) Dom Kożuchowska 1 2617 21.11.1976 5340/372/76; 
8) Dom Kożuchowska 3 2619 21.11.1976 5340/374/76; 
9) Dom Sikorskiego 63 2478 21.11.1976 5340/233/76; 
10) Dom Sikorskiego 71 25449 21.11.1976 5340/304/76; 

9. Uwzględnia się ochronę tradycji z zakresu kul-
tury niematerialnej, w tym nazwy własne: plac  
Św. Trójcy (dzisiejszy Plac Słowiański).  

Rozdział III 

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów  

§ 10. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu 
podstawowym:  

1)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, ozna-
czona na rysunku planu symbolami: MW, 
MW1, MW2, MW3, MW4, MW5, MW6, MW7;  

2)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz 
usługowa, oznaczona na rysunku planu symbo-
lem MW/U.  

2. W ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się:  

1)  wprowadzanie usług, jako przeznaczenie uzu-
pełniające, z możliwością lokalizowania ich sa-
modzielne;  

2)  dla terenu, oznaczonego symbolem MW/U, 
wprowadzanie wymienności przeznaczenia 
podstawowego terenu w części lub w całości 
na przeznaczenie usługowe;  

3)  dla terenu, oznaczonego symbolem MW1 
wprowadzenie przeznaczenia uzupełniającego 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

4)  przeznaczenie uzupełniające w formie:  

a)  urządzeń towarzyszących,  

b)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  

c)  zieleni urządzonej.  

3. W ramach przeznaczenia podstawowego  
i uzupełniającego zakazuje się:  

1)  działalności uciążliwych;  

2)  handlu hurtowego;  

3)  nowych obiektów produkcyjnych;  

4)  nowych stacji paliw.  

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; ustala się:  

1)  zachowanie istniejących elementów zieleni wy-
sokiej w niezbędnym zakresie dla prawidłowe-
go funkcjonowania terenów biologicznie czyn-
nych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2)  porządkowanie gospodarki cieplnej, w ramach 
budowy nowych systemów grzewczych oraz 
prac modernizacyjnych, poprzez preferowanie 
paliw i systemów ekologicznych.  

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków obowiązują ustalenia, o któ-
rych mowa w § 9.  

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywno-
ści zabudowy:  

1)  ustala się:  

a)  dla terenu MW/U - wysokość nowej zabudo-
wy do 21m, liczonej do wysokości kalenicy 
lub najwyższego punktu dachu,  
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b)  dla terenu MW, MW1, MW2, MW6, - wyso-
kość nowej zabudowy do 12m, liczonej do 
wysokości kalenicy lub najwyższego punktu 
dachu,  

c)  dla terenu MW7 - wysokość nowej zabudowy 
do 15m, liczonej do wysokości kalenicy lub 
najwyższego punktu dachu,  

d)  dla terenu MW4 - wysokość nowej zabudowy 
do 18m, liczonej do wysokości kalenicy lub 
najwyższego punktu dachu,  

e)  dla terenu MW3 - wysokość nowej zabudowy 
do 35m, liczonej do wysokości kalenicy lub 
najwyższego punktu dachu,  

f)  dla terenu MW5 - wysokość nowej zabudowy 
do 42m, liczonej do wysokości kalenicy lub 
najwyższego punktu dachu,  

g)  dla trenów, na których obiekty posiadają 
wyższy parametr wysokości zabudowy niż 
wskazany w planie, przed uchwaleniem pla-
nu, dopuszczenia się ich zachowanie  
w obecnej formie;  

2)  ustala się utrzymanie minimalnego udziału 
powierzchni biologicznie czynnej, dla po-
wierzchni działki budowlanej, w ilości nie 
mniejszej niż:  

a)  60% dla terenu oznaczonego symbolem 
MW5,  

b)  50% dla terenów oznaczonych symbolami: 
MW, MW2, MW3, MW4 

c)  40% dla terenów oznaczonych symbolami: 
MW7, MW6, MW/U 

d)  30% dla terenu oznaczonego symbolem 
MW1;  

3)  nakazuje się nie przekraczanie wskaźnika po-
wierzchni zabudowy, dla powierzchni działki 
budowlanej, w ilości:  

a)  35% dla terenu oznaczonego symbolem 
MW5,  

b)  45% dla terenów oznaczonych symbolami: 
MW, MW2, MW3, MW4 

c)  55% dla terenów oznaczonych symbolami: 
MW7, MW6, MW/U 

d)  60% dla terenu oznaczonego symbolem 
MW1;  

4)  dopuszcza się:  

a)  lokalizowanie lokali usługowych ograniczo-
nych do powierzchni parterów, wydzielonych 
w budynkach mieszkalnych; dla pomieszczeń 
mieszkalnych adaptowanych na pomieszcze-
nia biurowe dopuszcza się również lokaliza-
cję na wyższych kondygnacjach,  

b)  dla obiektów istniejących, niespełniających 
parametrów i wskaźników określonych  
w pkt 2 lit. od a do d oraz w pkt 3 lit. od a do 
d, zachowanie ich w obecnej formie architek-
toniczno – przestrzennej, przy czym w przy-

padku przebudowy nadbudowy lub rozbu-
dowy tych obiektów wyklucza się działania 
powodujące zwiększenie parametru, który  
w stanie istniejącym jest przekroczony;  

5)  dopuszcza się podziały nieruchomości na dział-
ki budowlane, na następujących zasadach: mi-
nimalna powierzchnia wydzielanych działek 
wynosi 1200m².  

7. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy; dopuszcza się:  

1)  lokalizację i rozbudowę zespołów garaży oraz 
lokalizację miejsc do parkowania związanych  
z podstawowym przeznaczeniem terenu;  

2)  budowę garaży podziemnych;  

3)  zastosowanie indywidualnych rozwiązań da-
chów.  

§ 11. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu 
podstawowym:  

1)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ozna-
czona na rysunku planu symbolami: MN, MN1, 
MN2, MN3;  

2)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz 
usługowa oznaczona na rysunku planu symbo-
lem MN/U.  

2. W ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się:  

1)  wprowadzanie usług, jako przeznaczenie uzu-
pełniające;  

2)  wymienności przeznaczenia podstawowego na 
usługi nieuciążliwe na terenie oznaczonym 
symbolem MN/U;  

3)  przeznaczenie uzupełniające w formie:  

a)  urządzeń towarzyszących,  

b)  urządzeń komunikacji, w tym: dróg we-
wnętrznych, dojazdów i dojść oraz placów 
manewrowych, ramp,  

c)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  

d)  zieleni urządzonej.  

3. W ramach przeznaczenia podstawowego  
i uzupełniającego zakazuje się:  

1)  działalności uciążliwych;  

2)  handlu hurtowego;  

3)  nowych obiektów produkcyjnych;  

4)  nowych stacji paliw;  

5)  lokalizacji obiektów garażowych i gospodar-
czych w formie kontenerów oraz składanych  
z prefabrykowanych metalowych elementów.  

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  

1)  nakazuje się porządkowanie gospodarki ciepl-
nej, w ramach budowy nowych systemów 
grzewczych oraz prac modernizacyjnych, po-
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przez preferowanie paliw i systemów ekolo-
gicznych;  

2)  zakazuje się przechowywania na wolnym po-
wietrzu lub w obiektach nie zadaszonych mate-
riałów powodujących pylenie.  

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków obowiązują ustalenia, o któ-
rych mowa w § 9.  

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywno-
ści zabudowy:  

1)  ustala się:  

a)  wysokość zabudowy - do 12m, liczonej do 
wysokości kalenicy lub najwyższego punktu 
dachu,  

b)  długość elewacji frontowych nowych budyn-
ków mieszkalnych - do 25m;  

2)  ustala się:  

a)  dla terenów oznaczonych symbolem MN 
stosowanie dachów stromych, symetrycz-
nych w formie dwuspadowej i wielospado-
wej, o nachyleniu połaci w zakresie od 30º do 
45º dla nowej zabudowy; poza budynkami 
istniejącymi, posiadającymi inne parametry 
nachylenia połaci dachowej, dla których do-
puszczona jest przebudowa i rozbudowa,  

b)  dla terenów oznaczonych symbolem MN1, 
MN2, MN3, MN/U stosowanie dachów stro-
mych lub płaskich,  

c)  stosowanie jednakowego pokrycia dachów  
i kąta nachylenia połaci dachowych w bu-
dynkach w zabudowie bliźniaczej lub szere-
gowej;  

3)  dopuszcza się:  

a)  zachowanie w obecnej formie architekto-
niczno – przestrzennej obiektów istniejących, 
niespełniających parametrów i wskaźników 
określonych w planie, przy czym w przypad-
ku ich przebudowy lub rozbudowy, wyklucza 
się działania powodujące zwiększenie para-
metru, który w stanie istniejącym jest prze-
kroczony,  

b)  budowę balkonów i wykuszy w elewacjach 
budynków przebudowywanych,  

c)  budowę jednokondygnacyjnych obiektów 
gospodarczych towarzyszących podstawo-
wemu przeznaczeniu, w tym garaży,  

d)  przyleganie do siebie budynków gospodar-
czych i garaży bezpośrednio przy granicy 
działki,  

e)  sytuowanie obiektów mieszkalnych i gara-
żowych bezpośrednio przy granicy działek 
budowlanych, w tym przypadku obowiązuje 
dostosowanie przylegających do siebie 

obiektów w zakresie wysokości, kubatury  
i ukształtowania połaci dachowych;  

4)  nakazuje się:  

a)  nie przekraczanie wskaźnika powierzchni za-
budowy, dla powierzchni działki budowlanej, 
w ilości 60% dla terenów oznaczonych sym-
bolami MN, MN1, MN2, MN3, MN/U 

b)  utrzymanie minimalnego udziału powierzch-
ni biologicznie czynnej terenów oznaczonych 
symbolami: MN, MN1, MN2, MN3, MN/U  
w ilości nie mniejszej niż 30% powierzchni 
działki budowlanej, z wyłączeniem zabudowy 
istniejącej zajmującej całą powierzchnię 
działki;  

5)  dopuszcza się dla obiektów istniejących, nie-
spełniających parametrów i wskaźników okre-
ślonych w pkt 4 zachowania ich w obecnej for-
mie architektoniczno – przestrzennej, przy czym 
w przypadku przebudowy nadbudowy lub roz-
budowy tych obiektów wyklucza się działania 
powodujące zwiększenie parametru, który  
w stanie istniejącym jest przekroczony;  

6)  dopuszcza się podziały nieruchomości na dział-
ki budowlane, na następujących zasadach; 
ustala się minimalną powierzchnię nowo wy-
dzielanych działek:  

a)  700m² – dla realizacji projektowanej zabu-
dowy wolnostojącej,  

b)  500m² – dla realizacji projektowanego obiek-
tu w zabudowie bliźniaczej,  

c)  350m² – dla realizacji projektowanego obiek-
tu w zabudowie szeregowej.  

7. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:  

1)  dopuszcza się stosowanie elementów prefabry-
kowanych do budowy słupów i podmurówek  
w ogrodzeniach posesji;  

2)  zakazuje się:  

a)  przekraczania parametru łącznej powierzchni 
zabudowy obiektów garażowych i gospodar-
czych w ilości 30% powierzchni zabudowy 
budynku mieszkalnego (nie wlicza się garaży 
lub pomieszczeń gospodarczych wbudowa-
nych),  

b)  prowadzenia, w ramach usług towarzyszą-
cych, handlu gazem płynnym dla potrzeb 
motoryzacji,  

c)  wznoszenia pełnych ogrodzeń posesji.  

§ 12. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu 
podstawowym:  

1)  usług, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: U, U1, U2,U3, U4, UI, U/MN, U/MW;  

2)  usług i produkcji oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem U/P.  
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2. W ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się:  

1)  całkowitą lub częściową zamianę przeznaczenia 
podstawowego terenu, na inne przeznaczenie 
usługowe, w tym usługi sportu i rekreacji;  

2)  całkowitą lub częściową zamianę podstawowe-
go przeznaczenia terenu oznaczonej symbolem 
U/MN, na zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną, przy zachowaniu ustaleń jak dla prze-
znaczenia określonego symbolem MN;  

3)  całkowitą lub częściową zamianę podstawowe-
go przeznaczenia terenu oznaczonego symbo-
lem U/MW, na zabudowę mieszkaniową wielo-
rodzinną, przy zachowaniu ustaleń jak dla prze-
znaczenia oznaczonego symbolem MW;  

4)  przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich te-
renów w formie:  

a)  urządzeń towarzyszących,  

b)  urządzeń komunikacji, w tym: dróg we-
wnętrznych, dojazdów i dojść oraz placów 
manewrowych, ramp,  

c)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  

d)  zieleni urządzonej.  

3. W ramach przeznaczenia podstawowego  
i uzupełniającego zakazuje się:  

1)  handlu hurtowego;  

2)  nowych obiektów produkcyjnych;  

3)  nowych stacji paliw.  

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  

1)  nakazuje się:  

a)  zachowanie istniejących elementów zieleni 
wysokiej w niezbędnym zakresie dla prawi-
dłowego funkcjonowania terenów biologicz-
nie czynnych, zgodnie z przepisami odręb-
nymi,  

b)  porządkowanie gospodarki cieplnej, w ra-
mach budowy nowych systemów grzew-
czych oraz prac modernizacyjnych, poprzez 
preferowanie paliw i systemów ekologicz-
nych;  

2)  zakazuje się przechowywania na wolnym po-
wietrzu lub w obiektach niezadaszonych mate-
riałów powodujących pylenie.  

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków obowiązują ustalenia, o któ-
rych mowa w § 9.  

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywno-
ści zabudowy:  

1)  dla terenów oznaczonych symbolem U, U1, U2, 
UI, U/MN, U/MW, U3, U/P ustala się wysokość 

nowej zabudowy - do 15m, liczonej do kalenicy 
lub najwyższego punktu dachu;  

2)  dla terenów oznaczonych symbolem U4 ustala 
się wysokość nowej zabudowy – od 3 kondy-
gnacji nadziemnych do 40m, liczonej do kaleni-
cy lub najwyższego punktu dachu;  

3)  nakazuje się stosowanie dachów płaskich, lub 
stromych symetrycznych, o jednakowym kącie 
nachylenia połaci;  

4)  dopuszcza się dla obiektów istniejących, nie-
spełniających parametrów i wskaźników okre-
ślonych w pkt. 1-3, zachowanie ich w obecnej 
formie architektoniczno – przestrzennej, przy 
czym w przypadku przebudowy lub rozbudowy 
tych obiektów wyklucza się działania powodu-
jące zwiększenie parametru, który w stanie ist-
niejącym jest przekroczony;  

5)  nakazuje się utrzymanie minimalnego udziału 
powierzchni biologicznie czynnej, dla po-
wierzchni działki budowlanej, w ilości nie 
mniejszej niż:  

a)  30% dla terenu oznaczonego symbolem 
U/MN, U/MW 

b)  15% dla terenu oznaczonego symbolem: U, 
U1, U2, U3, U4, UI, U/P;  

6)  nakazuje się nie przekraczanie wskaźnika po-
wierzchni zabudowy, dla powierzchni działki 
budowlanej, w ilości: 65% dla terenu oznaczo-
nego symbolem U/MN, U/MW, U, U1, U2, U3, 
U4, UI, U/P;  

7)  dopuszcza się dla obiektów istniejących, nie-
spełniających parametrów i wskaźników okre-
ślonych w pkt 5 i 6, zachowanie ich w obecnej 
formie architektoniczno – przestrzennej, przy 
czym w przypadku przebudowy nadbudowy lub 
rozbudowy tych obiektów wyklucza się działa-
nia powodujące zwiększenie parametru, który 
w stanie istniejącym jest przekroczony;  

8)  dopuszcza się podział nieruchomości na działki 
budowlane, na następujących zasadach; mini-
malna powierzchnia wydzielanych działek wy-
nosi:  

a)  600m² dla terenów oznaczonych symbolami 
U2, U4, UI, U/MN, U/MW 

b)  1200m² dla terenów oznaczonych symbolami 
U, U1,U/P 

c)  3000m² dla terenu oznaczonego symbolem 
U3,  

d)  6000m² dla terenu oznaczonego symbolem 
U4.  

7. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:  

1)  nakazuje się:  

a)  utrzymanie harmonijnej kolorystyki elewacji 
w obrębie ciągów dróg,  
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b)  pełne dostosowanie budynków usługowych 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych;  

2)  zakazuje się dla nowej zabudowy usługowej, 
lokalizowanej na terenach oznaczonych symbo-
lem U4:  

a)  stosowanie materiałów elewacyjnych takich, 
jak: blacha lakierowana, panelowe systemy 
modułowe w tym elewacje z sidingu,  

b)  stosowanie pokryć dachowych z powleka-
nych blach trapezowych,  

c)  stosowanie kolorystyki elewacji ograniczonej 
do barw podstawowych.  

§ 13. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: usług oświaty, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem UO.  

2. W ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się:  

1)  całkowitą lub częściową zamianę podstawowe-
go przeznaczenia terenu na inne przeznaczenie 
usługowe z wykluczeniem działalności uciążli-
wych, w tym zmiany usług celu publicznego na 
usługi komercyjne;  

2)  przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich te-
renów w formie:  

a)  urządzeń towarzyszących,  

b)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  

c)  zieleni urządzonej.  

3. W ramach przeznaczenia podstawowego  
i uzupełniającego zakazuje się:  

1)  handlu hurtowego;  

2)  nowych obiektów produkcyjnych;  

3)  nowych stacji paliw.  

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; nakazuje się:  

1)  zachowanie istniejących elementów zieleni wy-
sokiej w niezbędnym zakresie dla prawidłowe-
go funkcjonowania terenów biologicznie czyn-
nych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2)  porządkowanie gospodarki cieplnej, w ramach 
budowy nowych systemów grzewczych oraz 
prac modernizacyjnych, poprzez preferowanie 
paliw i systemów ekologicznych.  

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków obowiązują ustalenia, o któ-
rych mowa w § 9.  

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywno-
ści zabudowy:  

1)  ustala się wysokość nowej zabudowy - do 15m, 
liczonej do kalenicy lub najwyższego punktu 
dachu;  

2)  nakazuje się nie przekraczanie wskaźnika po-
wierzchni zabudowy, dla powierzchni działki 
budowlanej, w ilości 65%;  

3)  nakazuje się utrzymanie minimalnego udziału 
powierzchni biologicznie czynnej terenów  
w ilości nie mniejszej niż 20% powierzchni 
działki budowlanej;  

4)  nakazuje się podział nieruchomości na działki 
budowlane, na następujących zasadach: mini-
malna powierzchnia wydzielanych działek wy-
nosi 1200m².  

7. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: nakazuje się pełne dostosowanie 
budowli użyteczności publicznej dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  

§ 14. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu 
podstawowym:  

1)  usług administracji, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem UI-A;  

2)  usług zdrowia, oznaczone na rysunku planu 
symbolem UZ.  

2. W ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się:  

1)  całkowitą lub częściową zamianę podstawowe-
go przeznaczenia terenu na inne przeznaczenie 
usługowe, w tym rezygnacji z usług celu pu-
blicznego;  

2)  wprowadzenie innych usług jako przeznaczenie 
uzupełniające;  

3)  przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich te-
renów w formie:  

a)  urządzeń towarzyszących,  

b)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  

c)  zieleni urządzonej.  

3. W ramach przeznaczenia podstawowego  
i uzupełniającego zakazuje się:  

1)  działalności uciążliwych;  

2)  handlu hurtowego;  

3)  nowych obiektów produkcyjnych;  

4)  nowych stacji paliw;  

5)  przetwarzania, składowania i skupu złomu na 
terenie oznaczonym symbolem UI-A.  

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  

1)  nakazuje się:  

a)  zachowanie istniejących elementów zieleni 
wysokiej w niezbędnym zakresie dla prawi-
dłowego funkcjonowania terenów biologicz-
nie czynnych, zgodnie z przepisami odręb-
nymi,  

b)  porządkowanie gospodarki cieplnej, w ra-
mach budowy nowych systemów grzew-
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czych oraz prac modernizacyjnych, poprzez 
preferowanie paliw i systemów ekologicz-
nych;  

2)  zakazuje się przechowywania na wolnym po-
wietrzu lub w obiektach niezadaszonych mate-
riałów powodujących pylenie.  

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków; obowiązują ustalenia, o któ-
rych mowa w § 9.  

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywno-
ści zabudowy:  

1)  ustala się wysokość nowej zabudowy - do 15m, 
liczonej do kalenicy lub najwyższego punktu 
dachu, parametr ten nie dotyczy obiektów  
i urządzeń związanych z funkcjonowaniem 
przeznaczenia podstawowego;  

2)  nakazuje się utrzymanie minimalnego udziału 
powierzchni biologicznie czynnej terenów  
w ilości nie mniejszej niż 20% powierzchni 
działki budowlanej;  

3)  nakazuje się nie przekraczanie wskaźnika po-
wierzchni zabudowy, dla powierzchni działki 
budowlanej, w ilości 65%.  

7. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:  

1)  nakazuje się:  

a)  pełne dostosowanie budowli dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych,  

b)  utrzymanie harmonijnej kolorystyki elewacji 
w obrębie ciągów dróg;  

2)  dopuszcza się specjalne rozwiązania, służące 
oświetleniu przestrzeni publicznych oraz obiek-
tów architektury.  

§ 15. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: usług sakralnych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem UKs.  

2. W ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się:  

1)  wprowadzenie innych usług jako przeznaczenie 
uzupełniające;  

2)  przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich te-
renów w formie:  

a)  urządzeń towarzyszących,  

b)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  

c)  zieleni urządzonej.  

3. W ramach przeznaczenia podstawowego  
i uzupełniającego zakazuje się:  

1)  działalności uciążliwych;  

2)  handlu hurtowego;  

3)  nowych obiektów produkcyjnych;  

4)  nowych stacji paliw;  

5)  przetwarzania, składowania i skupu złomu.  

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; nakazuje się:  

1)  zachowanie istniejących elementów zieleni wy-
sokiej w niezbędnym zakresie dla prawidłowe-
go funkcjonowania terenów biologicznie czyn-
nych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2)  porządkowanie gospodarki cieplnej, w ramach 
budowy nowych systemów grzewczych oraz 
prac modernizacyjnych, poprzez preferowanie 
paliw i systemów ekologicznych.  

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywno-
ści zabudowy:  

1)  dla budynku kościoła:  

a)  ustala się wysokość nowej zabudowy kościo-
ła do 20m, liczonej do wysokości kalenicy lub 
najwyższego punktu dachu,  

b)  dopuszcza się dominanty związane z funkcją 
podstawową, przy czym wysokość dominan-
ty nie może przekraczać 50% wysokości ko-
ścioła, a powierzchnia części budynku będą-
cego dominantą, liczona w zewnętrznym ob-
rysie ścian, nie może przekroczyć 20% po-
wierzchni rzutu poziomego jego przyziemia;  

2)  dla zabudowy towarzyszącej budynkowi kościo-
ła:  

a)  ustala się wysokość nowej zabudowy do 
14m, liczonej do wysokości kalenicy lub naj-
wyższego punktu dachu,  

b)  dachy o kącie nachylenia 25° do 45° w ukła-
dzie symetrycznym, w formie dwuspadowej  
i wielospadowej;  

3)  nakazuje się utrzymanie minimalnego udziału 
powierzchni biologicznie czynnej terenów,  
w ilości nie mniejszej niż 15% powierzchni 
działki budowlanej;  

4)  nakazuje się nie przekraczanie wskaźnika po-
wierzchni zabudowy, dla powierzchni działki 
budowlanej, w ilości 65%.  

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:  

1)  nakazuje się:  

a)  pełne dostosowanie budowli dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych,  

b)  utrzymanie harmonijnej kolorystyki elewacji 
w obrębie ciągów dróg;  

2)  dopuszcza się specjalne rozwiązania, służące 
oświetleniu przestrzeni publicznych oraz obiek-
tów architektury.  
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§ 16. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: usług sportu i rekreacji, oznaczone 
na rysunku planu symbolami US, US1.  

2. W ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się:  

1)  wprowadzanie innych usług jako przeznaczenie 
uzupełniające;  

2)  przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich te-
renów w formie:  

a)  urządzeń towarzyszących,  

b)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  

c)  zieleni urządzonej.  

3. W ramach przeznaczenia podstawowego  
i uzupełniającego zakazuje się:  

1)  działalności uciążliwych;  

2)  handlu hurtowego;  

3)  nowych obiektów produkcyjnych;  

4)  nowych stacji paliw;  

5)  przetwarzania, składowania i skupu złomu.  

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywno-
ści zabudowy:  

1)  ustala się wysokość nowej zabudowy - do 12m, 
liczonej najwyższego punktu dachu;  

2)  dopuszcza się dla nowej zabudowy wprowa-
dzania elementów dominant, związanych z lo-
kalizowanymi usługami sportu, przy czym wy-
sokość dominanty nie może przekraczać 25% 
wysokości obiektu ustalonej w niniejszym pa-
ragrafie, a powierzchnia części budynku będą-
cego dominantą liczona w zewnętrznym obry-
sie ścian, nie może przekroczyć 10% po-
wierzchni rzutu poziomego dachu budynku;  

3)  nakazuje się utrzymanie minimalnego udziału 
powierzchni biologicznie czynnej w ilości nie 
mniejszej niż:  

a)  5% powierzchni terenu oznaczonego symbo-
lem US,  

b)  10% powierzchni terenu oznaczonego sym-
bolem US1;  

4)  nakazuje się nie przekraczanie wskaźnika po-
wierzchni zabudowy, dla powierzchni działki 
budowlanej, w ilości 65%;  

5)  dopuszcza się podział nieruchomości, na na-
stępujących zasadach, minimalna powierzchnia 
wydzielanych działek wynosi 4000m².  

5. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: nakazuje się pełne dostosowanie 
budowli dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

§ 17. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: zieleń urządzona parkowa, oznaczo-
na na rysunku planu symbolami ZP, ZP1, ZP2.  

2. W ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się:  

1)  budowę obiektów i urządzeń służących sporto-
wi, wypoczynkowi i rekreacji na terenach ozna-
czonych symbolem ZP;  

2)  przeznaczenie związane z rekreacją na terenach 
oznaczonych symbolami ZP1, ZP2 bez możli-
wości budowy obiektów kubaturowych;  

3)  przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich te-
renów w formie:  

a)  urządzeń towarzyszących,  

b)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.  

3. W ramach przeznaczenia podstawowego  
i uzupełniającego zakazuje się:  

1)  wprowadzania nowej zabudowy oraz obiektów 
kubaturowych na trenach oznaczonych symbo-
lem ZP1, ZP2;  

2)  nowych funkcji uciążliwych dla otoczenia, po-
garszających jakość środowiska;  

3)  przeznaczeń związanych ze składowaniem, 
gromadzeniem i przetwarzaniem odpadów.  

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; nakazuje się:  

1)  wprowadzanie elementów zieleni wysokiej;  

2)  realizację ogólnodostępnych terenów zielo-
nych.  

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków:  

1)  w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków obowiązują ustalenia, o któ-
rych mowa w § 9;  

2)  na terenach oznaczonych symbolem ZP zacho-
wać elementy torowiska.  

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywno-
ści zabudowy:  

1)  nakazuje się stosowanie dachów stromych  
w formie dwuspadowej i wielospadowej, o na-
chyleniu połaci w zakresie od 30° do 40°;  

2)  dopuszcza się:  

a)  budowę obiektów małej architektury, takich 
jak: wiaty, ławki, pergole, mury oporowe  
i inne obiekty,  

b)  budowę małych obiektów dla obsługi ruchu 
turystycznego, niepowiązanych trwale  
z gruntem o wysokości do 6m, liczonej do 
wysokości kalenicy dachu, a co za tym idzie 
do jednej kondygnacji nadziemnej bez pod-
dasza użytkowego;  

3)  nakazuje się utrzymanie minimalnego udziału 
powierzchni biologicznie czynnej w ilości nie 
mniejszej niż 80% powierzchni terenu;  
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4)  nakazuje się nie przekraczanie wskaźnika po-
wierzchni zabudowy, dla powierzchni działki 
budowlanej, w ilości 20%.  

7. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:  

1)  dopuszcza się grodzenie terenów z jednocze-
snym zagwarantowaniem ich ogólnodostępno-
ści;  

2)  nakazuje się pełne dostosowanie budowli dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych.  

§ 18. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: obsługa komunikacji drogowej  
– parkingi w tym wielopoziomowe i podziemne, 
place manewrowe, oznaczone na rysunku planu 
symbolem KS.  

2. W ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się:  

1)  urządzenia towarzyszące;  

2)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;  

3)  zieleń urządzoną.  

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: nakazuje się zachowanie istnie-
jących elementów zieleni wysokiej w niezbędnym 
zakresie dla prawidłowego funkcjonowania terenów 
biologicznie czynnych, zgodnie z przepisami odręb-
nymi.  

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywno-
ści zabudowy:  

1)  ustala się wysokość nowej zabudowy - do 9m, 
liczonej do kalenicy lub najwyższego punktu 
dachu;  

2)  nakazuje się utrzymanie minimalnego udziału 
powierzchni biologicznie czynnej terenów  
w ilości nie mniejszej niż 10%;  

3)  nakazuje się nie przekraczanie wskaźnika po-
wierzchni zabudowy, dla powierzchni działki 
budowlanej, w ilości 65%;  

4)  dopuszcza się dla obiektów istniejących, nie-
spełniających parametrów i wskaźników okre-
ślonych w pkt. 2 i 3, zachowanie ich w obecnej 
formie architektoniczno – przestrzennej, przy 
czym w przypadku przebudowy nadbudowy lub 
rozbudowy tych obiektów wyklucza się działa-
nia powodujące zwiększenie parametru, który 
w stanie istniejącym jest przekroczony;  

5)  dopuszcza się podział nieruchomości na działki 
budowlane, na następujących zasadach: mini-
malna powierzchnia wydzielanych działek wy-
nosi 100m².  

5. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy; nakazuje się kształtowanie zespo-
łów parkingów powyżej dwudziestu stanowisk par-
kingowych poprzez:  

1)  rozdzielanie pasami zieleni, bloków parkingo-
wych liczących powyżej dziesięciu miejsc po-
stojowych;  

2)  pasy zieleni w formie szpalerów drzew lub ży-
wopłotów, a także innej zieleni komponowanej;  

3)  pełne dostosowania budowli dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  

§ 19. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu 
podstawowym - drogi publiczne:  

1)  zbiorcze, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami KDZ;  

2)  lokalne oznaczone na rysunku planu symbolem 
KDL;  

3)  dojazdowe oznaczone na rysunku planu sym-
bolem KDD.  

2. W ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się:  

1)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;  

2)  urządzenia towarzyszące;  

3)  zieleń urządzoną.  

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków obowiązują ustalenia, o któ-
rych mowa w § 9.  

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywno-
ści zabudowy: dopuszcza się utrzymanie istnieją-
cych części budynków, znajdujących się na terenach 
przyległych, takich jak: balkony, galerie, tarasy, 
schody zewnętrzne, pochylnie, rampy i inne będące 
częścią budynków wybudowanych na terenach przy-
ległych.  

5. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:  

1)  dopuszcza się zgodnie z przepisami odrębnymi 
oraz za zgoda zarządcy drogi lokalizacje ele-
mentów reklamowych w sposób niepogarsza-
jący warunków ruchu drogowego;  

2)  nakazuje się:  

a)  ograniczanie liczby zjazdów bezpośrednich 
przez wykorzystanie istniejących zjazdów 
oraz organizowanie wyjazdów z posesji na 
ulice o klasach KDL, KDD, KDW i KPJ 

b)  pełne dostosowanie ciągów pieszych dróg 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1)  nakaz budowy nowych elementów układu ko-
munikacyjnego wraz z kompleksową budową 
sieci uzbrojenia technicznego, lokalizowanego 
w korytarzach infrastruktury w liniach rozgrani-
czających drogi;  

2)  dopuszcza się:  
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a)  korekty elementów istniejącego i projekto-
wanego układu komunikacyjnego w projek-
tach technicznych budowy i modernizacji 
dróg,  

b)  w liniach rozgraniczających dróg budowę 
obiektów komunikacji pieszej i rowerowej,  

c)  w liniach rozgraniczających dróg realizację 
urządzeń związanych z obsługą komunikacji 
 - zatok, parkingów, zieleni, elementów małej 
architektury, wiat przystankowych;  

3)  wyznacza się planowany przebieg dróg o mi-
nimalnej szerokości:  

a)  w minimalnej szerokości 20m, na terenach 
oznaczonych symbolem KDZ,  

b)  w minimalnej szerokości 12m, na terenach 
oznaczonych KDL,  

c)  w minimalnej szerokości 10m, na terenach 
dla terenów oznaczonych KDD;  

4)  parametr linii rozgraniczających nie dotyczy 
dróg wydzielonych przed uchwaleniem niniej-
szej uchwały, oraz historycznie wyznaczonych 
dróg w obszarze „B” pośredniej ochrony kon-
serwatorskiej;  

5)  dopuszcza się utrzymanie dróg wydzielonych 
przed uchwaleniem niniejszej uchwały wyzna-
czonych w planie liniami rozgraniczającymi.  

§ 20. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: drogi wewnętrzne, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDW.  

2. W ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się:  

1)  urządzenia towarzyszące;  

2)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;  

3)  zieleń urządzoną.  

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków obowiązują ustalenia, dla ob-
szaru oznaczonego na rysunku planu, o których 
mowa w § 9.  

4. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: nakazuje się pełne dostosowanie 
przestrzeni dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1)  nakazuje się budowę nowych elementów ukła-
du komunikacyjnego wraz z kompleksową bu-
dową sieci uzbrojenia technicznego, lokalizo-
wanego w korytarzach infrastruktury, w liniach 
rozgraniczających dróg;  

2)  dopuszcza się:  

a)  korektę elementów istniejącego układu ko-
munikacyjnego w projektach technicznych 
budowy i modernizacji dróg,  

b)  w liniach rozgraniczających dróg, budowę 
obiektów komunikacji pieszej i rowerowej,  

c)  w liniach rozgraniczających dróg, realizację 
urządzeń związanych z obsługą komunikacji  
- zatok, parkingów, ścieżek rowerowych, 
chodników, zieleni, elementów małej archi-
tektury i tablic reklamowych;  

3)  wyznacza się planowany przebieg dróg o sze-
rokości w linach rozgraniczających określonych 
na rysunku planu;  

4)  ustala się, że poza wyznaczonymi na rysunkach 
planu drogami publicznymi i drogami we-
wnętrznymi do działek budowlanych można 
wydzielić na terenach funkcjonalnych inne dro-
gi wewnętrzne lub sięgacze dojazdowe, przy 
czym:  

a)  szerokość noworealizowanej drogi we-
wnętrznej w liniach rozgraniczających nie 
może być mniejsza niż 8m,  

b)  szerokość w liniach rozgraniczających nowo-
realizowanych sięgaczy dojazdowych o dłu-
gości:  

--  do 50m nie może być mniejszy niż 6,0m,  

--  od 50m do 100m nie może być mniejszy 
niż 8,0m,  

--  powyżej 100m nie może być mniejszy niż 
10,0m,  

c)  noworealizowane sięgacze dojazdowe muszą 
być wyposażone w plac manewrowy umoż-
liwiający dostęp pojazdom ratownictwa do 
wszystkich obsługiwanych przez nie działek 
budowlanych,  

d)  sięgacze dojazdowe nie mogą być dłuższe niż 
150m.  

§ 21. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu 
podstawowym:  

1)  ciągi piesze i rowerowe, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KP,  

2)  ciągi pieszo- jezdne, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem KPJ.  

2. W ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się:  

1)  użytkowanie jako drogi wewnętrzne, na tere-
nach oznaczonych symbolem KPJ, z zasadami 
jak dla terenów KDW;  

2)  przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich te-
renów w formie:  

a)  urządzeń towarzyszących,  

b)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  

c)  zieleni urządzonej.  

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: nakazuje się zachowanie i roz-
budowę liniowych elementów zieleni wysokiej,  
w tym szpalerów i alei, o ile nie kolidują one z bez-
pieczeństwem ruchu pojazdów.  
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4. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: nakazuje się pełne dostosowanie 
ciągów pieszych dla potrzeb osób niepełnospraw-
nych.  

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
utrzymuje się linie rozgraniczające ciągów pieszych, 
w szerokości określonej na rysunku planu.  

§ 22. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: infrastruktura techniczna - wodocią-
gi, oznaczone na rysunku planu symbolem W.  

2. W ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się:  

1)  urządzenia towarzyszące;  

2)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;  

3)  zieleń urządzoną.  

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywno-
ści zabudowy:  

1)  ograniczenie wysokości nowej zabudowy tech-
nologicznej do 15m, liczonych do najwyższego 
punktu konstrukcji;  

2)  nakazuje się utrzymanie minimalnego udziału 
powierzchni biologicznie czynnej w ilości nie 
mniejszej niż 70% powierzchni terenu;  

3)  nakazuje się nie przekraczanie wskaźnika po-
wierzchni zabudowy, dla powierzchni działki 
budowlanej, w ilości 20%.  

§ 23. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury  
o przeznaczeniu podstawowym: infrastruktura tech-
niczna - gazownictwo, oznaczone na rysunku planu 
symbolem G.  

2. W ramach przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się:  

1)  urządzenia towarzyszące;  

2)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;  

3)  zieleń urządzoną.  

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywno-
ści zabudowy:  

1)  ograniczenie wysokości nowej zabudowy tech-
nologicznej do 15m, liczonych do najwyższego 
punktu konstrukcji;  

2)  nakazuje się utrzymanie minimalnego udziału 
powierzchni biologicznie czynnej w ilości nie 
mniejszej niż 50% powierzchni terenu;  

3)  nakazuje się nie przekraczanie wskaźnika po-
wierzchni zabudowy, dla powierzchni działki 
budowlanej, w ilości 50%.  

Rozdział IV 

Zasady kształtowania układu komunikacyjnego  

§ 24. 1. Ustala się konieczność zachowania nor-
matywnych trójkątów widoczności na skrzyżowa-
niach dróg, oznaczonych symbolami KDZ, KDLKDD, 
a także wykluczenia budowy nowych wjazdów na 
posesje w obszarze oddziaływania skrzyżowań, przy 
czym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
odstępstwa od tej zasady za zgodą zarządcy drogi.  

2. Lokalizacja nowej zabudowy wzdłuż dróg, 
oznaczonych symbolami KDZ, KDL i KDD, powinna 
uwzględniać zachowanie norm dopuszczalnego na-
tężenia hałasu i wibracji.  

3. W obrębie terenów wymaga się lokalizowania 
miejsc postojowych w formie parkingów i/lub gara-
ży dla samochodów osobowych na poszczególnych 
działkach w ilości zapewniającej właściwą obsługę 
użytkowników i zatrudnionych; ustala się:  

1)  1,5 miejsca na jeden lokal mieszkalny na tere-
nach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
oznaczonej symbolami MW, MW1, MW2, MW3, 
MW4, MW5, MW6, MW7, MW/U;  

2)  1 miejsce na 50m2 powierzchni terenu sporto-
wego, oznaczonych symbolami US, US1 oraz 
nie mniej niż 20 miejsc dla samochodów oso-
bowych i 2 miejsca dla autobusów;  

3)  1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte  
25m2 powierzchni użytkowej podstawowego 
przeznaczenia o funkcji usługowej lokalizowane 
na terenie zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
usługowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca posto-
jowe;  

4)  2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny 
na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczonej symbolami MN, MN1, MN2, 
MN3, MN/U dla każdej działki o przeznaczeniu 
podstawowym;  

5)  1 miejsce na każde rozpoczęte 30m2 po-
wierzchni użytkowej zabudowy usługowej  
w tym usług publicznych, oznaczonej symbo-
lami: U, U1, U2, U4, UI, U/MN, U/MW, U/P, UI-
A, UO, UZ, UKs;  

6)  1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2 po-
wierzchni użytkowej zabudowy usług, oznaczo-
nej symbolem U3;  

7)  1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej 
na każde 12 miejsc parkingowych;  

8)  w przypadku realizacji kilku przeznaczeń na 
jednej działce, miejsca postojowe należy su-
mować ustalając ich ilość odpowiednio do 
wskaźników określonych w pkt. 1-6. 
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Rozdział V 

Zasady powiązania terenów z urządzeniami  
i sieciami uzbrojenia technicznego  

§ 25. 1. Ustala się następujące ogólne zasady 
powiązania terenów objętych ustaleniami planu  
z urządzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego:  

1)  projektowane elementy sieci infrastruktury na-
leży prowadzić w obrębie linii rozgraniczają-
cych dróg zbiorczych, lokalnych, dojazdowych  
i wewnętrznych, przy czym w uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się odstępstwa od tej 
zasady;  

2)  dopuszcza się:  

a)  realizację urządzeń i elementów sieci uzbro-
jenia technicznego poza terenami wyznaczo-
nymi w planie, na obszarze władania inwe-
stora jako obiekty towarzyszące lub za zgodą 
właściciela terenu,  

b)  utrzymanie istniejących indywidualnych lub 
grupowych systemów oczyszczania ścieków 
na terenach zabudowy mieszkaniowej.  

2. Dla zaopatrzenia w wodę ustala się:  

1)  utrzymanie:  

a)  systemów wodociągowych zaopatrujących 
osiedle z ujęcia miejskiego,  

b)  istniejących studni do czasu ich użytkowania,  

c)  pasów eksploatacyjnych dla przebiegów ma-
gistrali wodociągowych, o szerokości 5 me-
trów z każdej strony, na których obowiązuje 
zakaz budowy obiektów niezwiązanych z ob-
sługą sieci oraz nasadzeń trwałych;  

2)  zagwarantowanie pasów eksploatacyjnych dla 
projektowanych przebiegów sieci wodociągo-
wych o szerokości 3m, wolnych od zabudowy  
i trwałych nasadzeń; szerokość pasa eksploata-
cyjnego musi gwarantować prawidłową obsłu-
gę sieci;  

3)  powiązanie terenów objętych ustaleniami pla-
nu z układem magistralnym miejskiej sieci wo-
dociągowej za pośrednictwem uzupełniającego 
układu wodociągów rozdzielczych, zaopatry-
wanych z ujęcia miejskiego oraz stacji uzdat-
niania połączonych w system zamknięty.  

3. Dla odprowadzania i unieszkodliwiania ście-
ków bytowo-gospodarczych, przemysłowych, rolni-
czych, komunalnych, ustala się:  

1)  powiązanie terenów objętych ustaleniami pla-
nu z miejskim systemem kanalizacji sanitarnej;  

2)  utrzymanie pasów eksploatacyjnych dla prze-
biegów kolektora sanitarnego, o szerokości  
4 metrów z każdej strony, na których obowiązu-
je zakaz budowy obiektów niezwiązanych z ob-
sługą sieci oraz nasadzeń trwałych;  

3)  zagwarantowanie pasów eksploatacyjnych dla 
projektowanych przebiegów kolektorów sani-
tarnych o szerokości 4 metrów z każdej strony, 

na których obowiązuje zakaz budowy obiektów 
niezwiązanych z obsługą sieci oraz nasadzeń 
trwałych;  

4)  budowę systemu kanalizacji przy wykorzysta-
niu układu kanalizacji grawitacyjno – pompo-
wej;  

5)  realizowanie zbiorników bezodpływowych na 
terenach nie objętych siecią kanalizacji sanitar-
nej oraz na terenach pozostałych do czasu wy-
budowania miejskiego sytemu kanalizacji.  

4. Dla odprowadzania wód opadowych i rozto-
powych, ustala się:  

1)  powiązanie terenów objętych ustaleniami pla-
nu z układem lokalnych sieci kanalizacji desz-
czowej;  

2)  dopuszczenie wykorzystania wód deszczowych 
zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 3;  

3)  obowiązek podczyszczenia zanieczyszczonych 
wód opadowych z terenów utwardzonych, 
przed odprowadzeniem ich do kanałów wód 
opadowych;  

4)  dopuszczenie modernizacji systemu melioracji 
przy uwzględnieniu zasad ochrony i kształto-
wania środowiska przyrodniczego.  

5. Dla wywożenia i unieszkodliwiania odpadów 
stałych ustala się: wywożenie odpadów zgodnie  
z warunkami odbioru oraz przepisami odrębnymi 
oraz dostępną technologią.  

6. Dla zaopatrzenia w ciepło ustala się:  

1)  w zależności od potrzeb i możliwości – sukce-
sywną rozbudowę drugorzędnych sieci ciepl-
nych na obszarze planu, równolegle z realizacją 
planowanych do przyłączenia obiektów;  

2)  możliwość korzystania z indywidualnych źródeł 
ciepła, przy stosowaniu sprawnych, ekologicz-
nych systemów grzewczych;  

3)  przebudowę istniejących ciepłociągów w przy-
padku kolizji z projektowaną zabudową, na 
koszt inwestora;  

4)  wzdłuż istniejących i zaprojektowanych ciepło-
ciągów należy zachować pasy robocze o szero-
kości uzależnionej od średnicy i typu ciepłocią-
gu, ponad którymi nie należy: sytuować budyn-
ków, dokonywać nasadzeń drzew i krzewów 
oraz lokalizować elementów małej architektury 
na trwałe związanych z gruntem; szerokość pa-
sa roboczego będzie ustalana indywidualnie 
przez dysponenta sieci cieplnej;  

5)  zamierzenia inwestycyjne na terenie określo-
nym w pkt 4 wymagają uzgodnienia lokalizacji 
obiektów i tras sieci z zarządcą sieci cieplnej,  
w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji 
istniejących sieci cieplnych.  

7. Dla zaopatrzenia w gaz ustala się:  

1)  utrzymanie przebiegu sieci magistralnej gazu;  
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2)  budowę rozdzielczej sieci gazowej, zgodnie  
z wnioskami przyszłych odbiorców gazu.  

8. Dla zaopatrzenia w energię elektryczną ustala 
się:  

1)  korzystanie z systemu zasilania miasta liniami 
średniego i niskiego napięcia;  

2)  rozbudowę i budowę nowych linii energetycz-
nych kablowych, średniego i niskiego napięcia 
oraz stacji transformatorowych;  

3)  dla projektowanych stacji transformatorowych 
wydzielenie działek ok. 5m x 6m z zapewnie-
niem dojazdu do drogi publicznej;  

4)  skablowanie projektowanych linii napowietrz-
nych w przypadkach kolizji z projektowaną za-
budową;  

5)  zakazuje się lokalizacji zabudowy oraz nasadzeń 
drzew i krzewów na trasach przebiegu linii 
energetycznych.  

9. Dla rozbudowy sieci telekomunikacyjnych 
ustala się:  

1)  realizację uzupełniającego systemu kablowej 
sieci telefonicznej powiązanej z istniejącym sys-
temem telekomunikacji;  

2)  lokalizację stacji bazowych telefonii komórko-
wej zgodnie z § 8 ust. 3 

Rozdział VI 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

§ 26. Ustala się stawkę procentową służącą nali-
czaniu opłaty w wysokości 30% wzrostu wartości 

nieruchomości dla terenów objętych planem, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Rozdział VII 

Przepisy końcowe  

§ 27. Wyłącznie dla terenów objętych niniejszą 
uchwałą tracą moc ustalenia:  

1)  uchwały nr LIII/392/98 Rady Miejskiej w Zielonej 
Górze z dnia 28 maja 1998 w sprawie zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Zielona Góra  
(Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 12 poz. 112 );  

2)  uchwały nr XXIX/214/96 Rady Miejskiej w Zie-
lonej Górze z dnia 24 października 1996  
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólne-
go zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 19  
poz. 180).  

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Zielona Góra.  

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i podlega publikacji  
w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Zielona 
Góra.  

Przewodniczący Rady: 
Adam Urbaniak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr LVI/727/09 
Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 24 listopada 2009r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr LVI/727/09 
Rady Miasta Zielona Góra 
z dnia 24 listopada 2009r. 

Rozstrzygnięcie  
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyło-
żonego do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu oraz zmianie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla 

terenu „Słoneczne” 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 17 pkt 12 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 – z późn. zm.), rozstrzyga się uwagi wnie-
sione do wyłożonego do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

Do wyłożonego do publicznego wglądu, w dniach 
od 22 września 2009r. do 14 października 2009r., 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu 
„Słoneczne”, w ustalonym nieprzekraczalnym ter-
minie wyznaczonym na dzień 28 października 2009r., 
wpłynęły 2 uwagi: 

Jedną ze złożonych uwag rozpatrzono pozytywnie, 
w związku z czym wprowadzono zmiany do ustaleń 
planu, natomiast jedną uwagę rozpatrzono w części 
negatywnie i w części pozytywnie, a tym samym nie 
uwzględniono częściowo w projekcie planu miej-
scowego, co zostało ujęte w załączonej liście uwag 
nieuwzględnionych. 

W stosunku do uwagi częściowo rozpatrzonej 
pozytywnie i częściowo rozpatrzonej negatywnie 
przyjęto następujące stanowisko: 

1. Uwaga, złożona w dniu 28.10.2009r., przez Pa-
nią Marię Spławską dotyczy zapisów projektu 
planu dla terenu MW2 teren zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej; uwaga związana była 
z dopuszczeniem miejsc parkingowych w ra-
mach przeznaczenia podstawowego, o określe-
niem miejsca ich lokalizacji. 

Złożoną w ustalonym terminie uwagę, rozpatruje się 
negatywnie w części dotyczącej wydzielenia odręb-
nego terenu z przeznaczeniem do parkowania sa-
mochodów osobowych, natomiast rozpatruje się 
pozytywnie w części dotyczącej dopuszczenia miejsc 
parkingowych w ramach przeznaczenia podstawo-
wego, w związku z czym uwagę uwzględnia się czę-
ściowo w projekcie planu miejscowego. 

UZASADNIENIE: Plan dopuszcza lokalizowanie prze-
znaczenia związanego z parkowaniem zarówno  
w obszarze terenu przedmiotowej działki jak i na 
terenach przyległych. 

W opinii autorów planu lokalizacja pojedynczych 
zespołów miejsc parkingowych w obszarach miesz-
kaniowych powinna odbywać się na podstawie pro-
jektów zagospodarowania terenu dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. Ilość ich i lokalizacja 
wynika z zapotrzebowania na nie oraz z projektu 
komunikacyjnego. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 9 – 259 – Poz. 104 
 

 

 

Załącznik Nr 1  
do rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag  

 

Lista nieuwzględnionych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Zielona Góra, dla terenu „Słoneczne” 

 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

 i adres zgłasza-
jącego uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla nieru-
chomości której 
dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie Prezyden-
ta Miasta w sprawie rozpa-

trzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Mia-
sta załącznik do uchwały  

nr LVI/726/09 
z dnia 24 listopada 2009r. Uwagi 

Uwaga 
uwzględ-

niona 

Uwaga nie-
uwzględniona 

Uwaga 
uwzględ-

niona 

Uwaga nie-
uwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 28.10.200r. Spławska Maria 
ul. Sucharskie-
go 5/7 
65-562 Zielona 
Góra 

Przekształcenie czę-
ści działki 162/4 na 
teren umożliwiający 
parkowanie samo-
chodów osobowych,  

dz. nr 162/4  
obręb 27  
ul. Majora Hen-
ryka Suchar-
skiego 

MW2 tereny za-
budowy mieszka-
niowej wieloro-
dzinnej; 
 

w części 
 dotyczącej 

dopusz-
czenia 
miejsc 

parkingo-
wych 

w części  
dotyczącej 

wydzielenia 
odrębnego 

terenu  

w części 
 dotyczącej 

dopusz-
czenia 
miejsc 

parkingo-
wych 

w części  
dotyczącej 

wydzielenia 
odrębnego 

terenu  
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr LVI/727/09 
Rady Miasta Zielona Góra 
z dnia 24 listopada 2009r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich 

finansowania zapisanych w miejscowym planie 
oraz zmianie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu 

"Słoneczne" 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Rada Mia-
sta Zielona Góra określa następujący sposób reali-
zacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
należących do zadań własnych miasta oraz zasady 
ich finansowania: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkań-
ców zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142  
poz. 1591 ze zm.):  

1) budowa sieci uzbrojenia technicznego w obrę-
bie korytarzy infrastruktury w pasach drogo-
wych oraz na terenach innych za zgodą właści-
cieli: 

a) wodociągów i urządzeń wodociągowych, 

b) kanalizacji sanitarnej z urządzeniami, 

c) kanalizacji deszczowej z urządzeniami. 

2) Pozostałe zadania własne gminy z zakresu in-
frastruktury technicznej, określone w art. 7  
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jak: 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną, 

b) zaopatrzenie w energię cieplną, 

c) zaopatrzenie w gaz; 

podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo 
energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują 
przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu 
zaopatrzenia nie są finansowane z udziałem środ-
ków z budżetu miasta. Wskazane w ustawie Prawo 
energetyczne zadania własne miasta, finansowane  
z jego budżetu, obejmują wykonanie oświetlenia 
dróg, tych których miasto jest zarządcą - czyli dróg 
miejskich. 

2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, zaliczonych do zadań własnych miasta, 
zapisanych w niniejszym planie miejscowym, pod-
lega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15  
poz. 148 ze zm.), przy czym: 

1) limity wydatków budżetowych na wieloletnie 
programy inwestycyjne są ujęte każdorazowo 
w budżecie miasta na każdy rok, 

2) istnieją możliwości ubiegania się o dofinanso-
wanie z funduszy strukturalnych UE (w zakresie 
budowy ulic oraz uzbrojenia pozostającego  
w gestii miasta) i/lub współfinansowania tych 
inwestycji z zainteresowanym inwestorem. 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR LIII/328/09 
 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI 

 z dnia 27 listopada 2009r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.  
z 2001r Nr 142. poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Nr 80  
z 2003r. poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały  
nr XXII/123/2007 Rady Miejskiej Nowej Soli z dnia  
30 listopada 2007r., po stwierdzeniu zgodności ze 
zmianą studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sól  
– Miasto, Rada Miejska w Nowej Soli uchwala co 
następuje: 

Rozdział I 

Przypisy ogólne  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmu-

jący kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: Piłsud-
skiego, Wyspiańskiego, Wandy i Witosa.  

2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono 
na rysunku planu w skali 1:1000.  

3. Integralnymi częściami uchwały są następują-
ce załączniki:  

1)  rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 zwany 
dalej rysunkiem - stanowiący załącznik nr 1,  

2)  rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu planu stanowiące załącznik 
nr 2,  

3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania – sta-
nowiące załącznik nr 3.  


