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UCHWAŁA NR LX/383/10 

 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI 

 

 z dnia 26 marca 2010r. 
  

w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego 
kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: 1-go Maja, Parkową, Piłsudskiego, Wojska Polskiego i terenami PKP 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  
z 2003r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) oraz uchwały 
Nr XX/112/07 Rady Miejskiej Nowej Soli z dnia  
29 paŝdziernika 2007r., po stwierdzeniu zgodności ze 
zmianņ studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sól  
– Miasto, Rada Miejska w Nowej Soli uchwala co 
nastňpuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmu-
jņcy kwartały zabudowy pomiňdzy ulicami: 1-go 
Maja, Parkowņ, Piłsudskiego, Wojska Polskiego  
i terenami PKP.  

2. Granice obszaru objňtego uchwałņ oznaczono 
na rysunku planu w skali 1: 1000.  

3. Integralnymi czňściami uchwały sņ nastňpujņ-
ce załņczniki:  

1)  rysunek planu, o którym mowa w ust.2 zwany 
dalej rysunkiem - stanowiņcy załņcznik Nr 1,  

2)  rozstrzygniňcie dotyczņce sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu planu stanowiņce załņcznik 
Nr 2,  

3)  rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej naleşņcych do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania – sta-
nowiņce załņcznik Nr 3.  

§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z:  

1)  uchwałņ Nr XX/112/07 Rady Miejskiej Nowej 
Soli z dnia 29 paŝdziernika 2007r. w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Nowa Sól,  

2)  z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Nowa Sól uchwalonego uchwałņ  
Nr XLIII/258/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli 
z dnia 27 lutego 2009 roku.  

§ 3. Ilekroń w ustaleniach niniejszej uchwały jest 
mowa o:  

1)  usługach - naleşy przez to rozumień takie usłu-
gi, które słuşņ zaspokojeniu podstawowych po-
trzeb ludności, tj.: handel, gastronomiň, kulturň, 
edukacjň, opiekň zdrowotnņ i nie wytwarzajņ 
dóbr materialnych,  

2)  działalności produkcyjnej - naleşy przez to ro-
zumień działalnośń wytwarzajņcņ i przetwarza-
jņcņ bezpośrednio dobra materialne.  

3)  odbudowie - naleşy przez to rozumień odtwo-
rzenie obiektu budowlanego po jego zniszcze-
niu,  

4)  przebudowie - naleşy przez to rozumień wyko-
nywanie robót budowlanych, w wyniku których 
nastňpuje zmiana parametrów uşytkowych lub 
technicznych istniejņcego obiektu budowlane-
go, z wyjņtkiem charakterystycznych parame-
trów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, 
wysokośń, długośń, szerokośń bņdŝ liczba kon-
dygnacji,  

5)  rozbudowie budynku - naleşy przez to rozumień 
powiňkszenie powierzchni zabudowy istniejņ-
cego budynku w tym równieş realizacjň przed-
sionków, wykuszy itp.,  

6)  dobudowie - naleşy przez to rozumień powiňk-
szenie powierzchni uşytkowej istniejņcego bu-
dynku poprzez wzniesienie w jego bezpośred-
nim sņsiedztwie i połņczonej z nim komunika-
cyjnie nowej budowli,  

7)  nadbudowie - naleşy przez to rozumień powiňk-
szenie powierzchni uşytkowej istniejņcego bu-
dynku poprzez dodanie dodatkowych kondy-
gnacji,  

8)  oficynie - naleşy przez to rozumień budynek 
mieszkalny zlokalizowany wewnņtrz kwartału 
zabudowy dobudowany do budynku frontowe-
go tworzņcego pierzejň ulicy,  

9)  estetyzacji – naleşy przez to rozumień zmianň 
kolorystyki, układu materiałowego elewacji, 
wymianň stolarki otworowej, bez zmiany gaba-
rytów i kņta nachylenia połaci istniejņcego bu-
dynku,  

10) organizacji zabudowy w sposób zorganizowany 
- naleşy przez to rozumień wykonywanie kom-
pleksowych robót zwiņzanych z przebudowņ 
istniejņcych zabudowań gospodarczych- gara-
şowych w obrňbie kwartału powiņzanych  
z realizacjņ zieleni i ciņgów pieszo jezdnych,  
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11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez 
to rozumień liniň wyznaczonņ na rysunku pla-
nu, określajņcņ najblişsze moşliwe połoşenie 
ściany budynku w stosunku do granicy działki, 
dopuszcza siň przekroczenie tej linii przez takie 
elementy jak: gzymsy, balkony, tarasy, wykusze 
i ganki jednak nie wiňcej niş o 1,5m, na długo-
ści nie wiňcej niş 40% szerokości elewacji;  

12) obowiņzujņcej linii zabudowy – naleşy przez to 
rozumień liniň wyznaczonņ na rysunku planu, 
na której naleşy zlokalizowań jednņ z elewacji, 
z zastrzeşeniem iş dopuszcza siň wysuniňcia 
o nie wiňcej niş 1,5 metra elementów takich jak 
balkony, wykusze, gzymsy, okapy, schody na 
długości nie wiňcej niş 40% szerokości elewacji; 

13) zakaz zmiany formy zewnňtrznej – naleşy przez 
to rozumień: zakaz rozbudowy, dobudowy  
i nadbudowy z dopuszczeniem przebudowy 
parterów w zakresie otworów okiennych, 
drzwiowych i witryn oraz ścian szczytowych 
budynków wskazanych w niniejszej uchwale 
i oznaczonych graficznie na rysunku planu,  

14) reklamie wielkogabarytowej – naleşy przez to 
rozumień wolno stojņce lub mocowane do kon-
strukcji lub ścian budynków nośniki reklamo-
we, których powierzchnia przeznaczona na re-
klamň przekracza 3m2;  

§ 4. 1. Na obszarze objňtym planem wyznacza 
siň nastňpujņce tereny o róşnym przeznaczeniu:  

1)  tereny zabudowy mieszkaniowej - wielorodzin-
nej, oznaczone na rysunku symbolem – MW,  

2)  tereny zabudowy mieszkaniowej – wieloro-
dzinnej z usługami, oznaczone na rysunku 
symbolem – MWU,  

3)  tereny zabudowy mieszkaniowej – wieloro-
dzinnej i usług handlu, oznaczone na rysunku 
symbolem – MWUH,  

4)  tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzin-
nej z usługami, oznaczone na rysunku symbo-
lem – MNU,  

5)  tereny zabudowy usługowej, oznaczone na ry-
sunku – symbolem U,  

6)  tereny usług handlu, oznaczone na rysunku  
– symbolem UH,  

7)  tereny usług oświaty, oznaczone na rysunku  
– symbolem UO,  

8)  tereny kultu religijnego, oznaczone na rysunku 
– symbolem UK,  

9)  tereny usług ochrony zdrowia, oznaczone na 
rysunku – symbolem UZ,  

10) tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku 
– symbolem US,  

11) tereny działalności produkcyjnej, oznaczone na 
rysunku – symbolem PU,  

12) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 
symbolem - KDG (ulice główne), KDL (ulice lo-
kalne), KDD (ulice dojazdowe),  

13) tereny dróg wewnňtrznych, oznaczone na ry-
sunku – symbolem KDW,  

14) tereny komunikacji pieszej, oznaczone na ry-
sunku symbolem - Kx,  

15) tereny parkingów, oznaczone na rysunku – 
symbolem KP,  

16) tereny zieleni urzņdzonej, oznaczone na rysun-
ku – symbolem ZP,  

17) tereny stacji transformatorowych, oznaczone 
na rysunku – symbolem E,  

2. Tereny, o których mowa w ust. 1 róşniņce siň 
warunkami zabudowy i zagospodarowania, ozna-
czono dodatkowo symbolem cyfrowym.  

§ 5. 1. Na rysunku planu obowiņzujņ nastňpujņce 
oznaczenia graficzne:  

1)  linie rozgraniczajņce tereny o róşnym przezna-
czeniu i róşnych zasadach zagospodarowania,  

2)  obowiņzujņce linie zabudowy,  

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy,  

4)  dominanta architektoniczno – urbanistyczna  

5)  ściana szczytowa budynku do przebudowy,  

6)  przejście bramowe,  

7)  zasada kształtowania zabudowy.  

2. O ile na rysunku nie oznaczono linii zabudo-
wy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, a ściana frontowa 
budynku pokrywa siň z liniņ rozgraniczajņcņ tereny 
o róşnym przeznaczeniu i róşnych zasadach zago-
spodarowania, naleşy traktowań jņ jako obowiņzujņ-
cņ liniň zabudowy.  

Rozdział 2 

Zasady ochrony ładu przestrzennego 

§ 6. Na obszarze objňtym planem kształtowanie 
i ochronň ładu przestrzennego naleşy realizowań 
poprzez:  

1)  zachowanie historycznych linii zabudowy i ga-
barytów budynków w tym wysokości, formy 
dachu i układu kalenicy oraz podziałów otwo-
rów okiennych i podziałów stolarki okiennej,  

2)  utrzymanie zharmonizowanego poziomu dla 
gzymsów i okapów w ramach jednej pierzei uli-
cy,  

3)  utrzymanie wysokości parterów usługowych 
zgodnie z zapisami niniejszej uchwały,  

4)  zharmonizowanie poziomu posadzki parteru 
z budynkami istniejņcymi, zgodnie z zapisami 
niniejszej uchwały z zakazem stosowania tzw. 
wysokich parterów,  

5)  zakaz budowy pochylni do budynków w obrň-
bie istniejņcych chodników,  
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6)  zachowanie i ochronň istniejņcego zadrzewie-
nia równieş wzdłuş dróg i wskazanie do uzu-
pełnień zgodnie z zapisami niniejszej uchwały,  

7)  zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych oraz 
obiektów usługowych poza terenami przezna-
czonymi na lokalizacjň usług,  

8)  wskazanie do realizacji brakujņcych chodników 
i ścieşek rowerowych, z uşyciem naturalnych 
materiałów,  

9)  zakaz stosowania betonowych płotów oraz peł-
nego muru, o ile dalsze ustalenia nie stanowiņ 
inaczej,  

10) zakaz stosowania şaluzji zewnňtrznych od stro-
ny przestrzeni publicznych,  

11) zakaz lokalizacji wieş oraz masztów przekaŝni-
kowych telefonii komórkowej.  

Rozdział 3 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego 

§ 7. 1. Na obszarze objňtym planem, ochronie 
prawnej podlegajņ pomniki przyrody oşywionej, 
wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora 
Przyrody, oznaczone na rysunku.  

2. Ze wzglňdu na ochronň środowiska przyrodni-
czego ustala siň:  

1)  zakaz likwidowania i oszpecania istniejņcych 
zadrzewień miejskich, o ile nie stanowiņ zagro-
şenia zdrowia i şycia ludzi oraz nie stanowiņ 
przeszkody w lokalizacji projektowanych bu-
dynków,  

2)  zakaz lokalizacji na terenach mieszkaniowych 
inwestycji mogņcych znaczņco oddziaływań na 
środowisko, zgodnie z przepisami ochrony śro-
dowiska.  

Rozdział 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków 

§ 8. 1.  Na obszarze objňtym planem ochrona 
zabytków obejmuje:  

1)  zespół architektoniczno-urbanistyczny miasta 
wzdłuş ul. Piłsudskiego, wpisany do rejestru 
zabytków i oznaczony jako strefa ochrony kon-
serwatorskiej "A",  

2)  pozostały obszar miasta objňty planem, jako 
strefa ochrony konserwatorskiej "B",  

3)  budynki wpisane do rejestru zabytków,  

4)  budynki ujňte w ewidencji dóbr kultury.  

2. Budynki wpisane do rejestru zabytków, bu-
dynki ujňte w ewidencji dóbr kultury i granicň ob-
szaru miasta wpisanego do rejestru zabytków (strefy 
ochrony konserwatorskiej), oznaczono graficznie na 
rysunku.  

§ 9. 1. Wszelkie prace i roboty przy zabytkach na 
terenie strefy ochrony konserwatorskiej "A" i "B" 
oraz prace archeologiczne i wykopaliskowe na tere-

nie strefy konserwatorskiej "A", wolno prowadziń 
wyłņcznie za zezwoleniem Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków.  

2. Projekty budowlane planowanych inwestycji 
na terenie strefy ochrony konserwatorskiej "A" i "B" 
naleşy uzgadniań z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków.  

3. Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, dobu-
dowa i nadbudowa obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków i ujňtych w ewidencji, wymaga przed wy-
daniem decyzji o pozwoleniu na budowň, uzyskania 
zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków.  

§ 10. 1. Dla obszaru strefy ochrony konserwator-
skiej "A" ustala siň:  

1)  zachowanie układu historycznej zabudowy 
śródmiejskiej w istniejņcych, obowiņzujņcych 
liniach zabudowy,  

2)  obowiņzek zachowania historycznych przekroi 
i szerokości ulic wyznaczonych budynkami,  

3)  obowiņzek zachowania historycznego podziału 
na działki budowlane, poprzez zachowanie hi-
storycznej zabudowy oficyn i kształtowanie 
wnňtrz mieszkalnych z podkreśleniem linii roz-
graniczajņcych poszczególne parcele,  

4)  prawo do uzupełnień zabudowy na pustych 
parcelach z dostosowaniem nowej zabudowy 
do gabarytów sņsiedniej zabudowy historycz-
nej pod wzglňdem skali, geometrii dachów, 
wysokości kondygnacji, a w szczególności wy-
sokości parteru gdzie obowiņzuje kontynuacja 
gzymsów,  

5)  zakaz lokalizacji obiektów na podstawie projek-
tów typowych i powtarzalnych,  

6)  w przypadku nowo powstajņcych obiektów wy-
klucza siň stosowanie blachy dachówkowej 
i paneli PCV, elementy wykończenia zewnňtrz-
nego winny operowań tradycyjnymi, historycz-
nymi rozwiņzaniami materiałowymi, stosowa-
nymi na terenie miasta ,z dopuszczeniem sto-
sowania szkła, stali i okładzin kamiennych 
w sposób harmonijny dla całości kompozycji 
i znaczenia projektowanej zabudowy,  

7)  zachowanie istniejņcych nawierzchni brukowa-
nych na ulicach, placach i ciņgach pieszych,  

8)  obowiņzek przeprowadzenia badań archeolo-
gicznych w trakcie prac ziemnych.  

2. Dla obszaru strefy ochrony konserwatorskiej 
"B" ustala siň:  

1)  obowiņzek zachowania historycznych przekroi 
i szerokości ulic wraz z liniami rozgraniczajņ-
cymi i historycznņ nawierzchniņ,  

2)  zachowanie zasadniczych elementów histo-
rycznego układu przestrzennego w tym: histo-
rycznego podziału parcelacyjnego rozplanowa-
nia ulic, placów, wnňtrz urbanistycznych i kom-
pozycji zieleni,  
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3)  prawo do uzupełnień zabudowy na pustych 
parcelach z dostosowaniem nowej zabudowy 
do gabarytów sņsiedniej zabudowy historycz-
nej pod wzglňdem skali, geometrii dachów, 
wysokości kondygnacji, a w szczególności wy-
sokości parteru - gdzie obowiņzuje kontynuacja 
gzymsów,  

4)  zakaz lokalizacji obiektów na podstawie projek-
tów typowych i powtarzalnych.  

3. Dla budynków wpisanych do rejestru zbytków 
i ujňtych w ewidencji znajdujņcych siň na obszarze 
strefy ochrony konserwatorskiej "A" i "B" ustala siň:  

1)  zakaz zmiany formy zewnňtrznej frontów bu-
dynków stanowiņcych pierzejň ulicy, o ile dal-
sze ustalenia nie stanowiņ inaczej, rozumiany 
jako: zakaz rozbudowy, dobudowy i nadbudo-
wy (w tym dobudowy przedsionków)  
z uwzglňdnieniem pkt 2 i prawem do przebu-
dowy w uzgodnieniu Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków, parterów w tym otworów 
okiennych, drzwiowych i witryn oraz ścian 
szczytowych budynków, wskazanych w niniej-
szej uchwale i oznaczonych graficznie na ry-
sunku,  

2)  dla budynków z płaskim dachem prawo do re-
alizacji dachu stanowiņcego rekonstrukcjň jego 
historycznej formy,  

3)  obowiņzek renowacji zniszczonych fragmentów 
budynków, w formie uzupełnień brakujņcych 
detali architektonicznych, majņcy na celu przy-
wrócenie budynku do stanu pierwotnego,  

4)  zakaz tynkowania, malowania i ocieplania z ze-
wnņtrz budynków o okładzinach ceglanych,  

5)  kolorystyka elewacji winna uwzglňdniań cechy 
stylistyczne budynków z jednoczesnym uw-
zglňdnieniem badania stratygraficznego,  
a w przypadku braku przekazów odnośnie 
pierwotnej kolorystyki, nawiņzania do kolory-
styki charakterystycznej dla okresu powstania 
budynku,  

6)  zakaz stosowania şaluzji zewnňtrznych od stro-
ny przestrzeni publicznych,  

7)  prawo do lokalizacji okien połaciowych na da-
chach w uzgodnieniu Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków, z zakazem realizacji wystawek 
dachowych, o ile nie wystňpujņ w oryginalnej 
formie i krycia dachów blachņ dachówkopo-
dobnņ,  

8)  zakaz zmiany podziałów i wielkości otworów 
okiennych i drzwiowych,  

9)  w przypadku wymiany stolarki okiennej  
i drzwiowej obowiņzek zachowania historycz-
nych podziałów, a dla otworów okiennych za-
kończonych łukiem zakaz stosowania uprosz-
czeń w postaci prostego zakończenia stolarki,  

10) zakaz stosowania stolarki z PCV, za wyjņtkiem 
stolarki wykonanej na wzór istniejņcej, nienada-
jņcej siň do remontu w budynkach ewidencyj-
nych,  

11) obowiņzek usuniňcia z elewacji lub dostosowa-
nia do kolorystyki elewacji, elementów szpecņ-
cych tj. okablowania, anten satelitarnych, ko-
minów stalowych, skrzynek elektrycznych, tele-
komunikacyjnych i gazowych.  

4. Dla budynków, o których mowa w ust. 3 do-
puszcza siň nastňpujņce prace budowlane słuşņce 
ochronie i zabezpieczeniu zabytków:  

1)  odsłoniňcie - rozumiane jako przywrócenie 
obiektowi cech zabytkowych przez wyelimino-
wanie nowszych, działajņcych destrukcyjnie 
i zakłócajņcych oryginalnņ, historycznņ formň 
architektonicznņ konstrukcji, np. rozbiórkň 
przybudówki lub zdjňcie współczesnych powłok 
tynku,  

2)  konserwacja - rozumiane jako prace majņce na 
celu doprowadzenie zabytku do postaci najle-
piej ukazujņcej jego walory artystyczne i histo-
ryczne poprzez zabezpieczenie, zachowanie  
i utrwalenie oryginalnej substancji.  

5. Budowa nowych budynków plombowych,  
o których mowa w ust. 1 pkt 4, na granicy z budyn-
kami, o których mowa w ust.3 nie stanowi dobudo-
wy i rozbudowy tych ostatnich.  

Rozdział 5 

Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 11. 1. Na obszarze objňtym planem przestrze-
nie publiczne stanowiņ:  

1)  tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 
symbolami KDG, KDL, KDD,  

2)  tereny komunikacji pieszej, oznaczone na ry-
sunku symbolem - Kx,  

3)  tereny zieleni urzņdzonej, oznaczone na rysun-
ku symbolem ZP1.1 i ZP1.2.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 
dopuszcza siň realizacjň chodników, ścieşek rowe-
rowych oraz elementów małej architektury w formie 
ławek lub wiat przystanków autobusowych i latarni, 
o ile nie koliduje to z realizacjņ drogi.  

3. Na terenach, o których mowa w ust.1 pkt 2  
i 3 dopuszcza siň realizacjň chodników, ścieşek ro-
werowych, elementów małej architektury w formie 
latarni, ławek, zadaszeń, pergoli i zieleni oraz prze-
szklonych wiat przystanków autobusowych.  

4. Na wszystkich terenach publicznych ustala siň 
zakaz grodzenia oraz obowiņzek lokalizacji reklam 
w formie zorganizowanej i ujednoliconej co do wiel-
kości i uzgodnionej z architektem miasta.  

5. Na terenach połoşonych w strefie konserwa-
torskiej "A" i "B" oraz na obiektach zabytkowych 
i bezpośrednio przy nich ustala siň zakaz lokalizo-
wania reklam wielkogabarytowych.  

6. Dla obiektów małej architektury, elewacji gra-
niczņcych z terenami, o których mowa w ust. 1 oraz 
elewacji oznaczonych na rysunku jako ściana szczy-
towa budynku do przebudowy oraz elewacja 
o szczególnym znaczeniu, ustala siň obowiņzek do 
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realizacji tych elewacji w oparciu o opracowania 
wariantowe lub konkursy oceniane przez inwestora, 
władze miejskie, konserwatorskie oraz przedstawi-
cieli środowiska architektów i urbanistów (Miejskiej 
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Nowej 
Soli).  

7. W przypadku konfliktów zwiņzanych z ocenņ 
walorów architektonicznych oraz i innych elemen-
tów zagospodarowania przestrzennego dla obiek-
tów projektowanych i zmiany formy zewnňtrznej 
istniejņcych obiektów naleşy uzyskań akceptacjň 
władz miejskich i konserwatorskich.  

Rozdział 6 

Warunki zabudowy 

§ 12. 1. Dla terenów, o których mowa w § 4  
ust. 1 ustala siň nastňpujņce funkcje stanowiņce 
o ich przeznaczeniu:  

1)  tereny zabudowy mieszkaniowej - wielorodzin-
nej (MW), obejmujņ istniejņcņ i projektowanņ 
zabudowň mieszkaniowņ o charakterze wielo-
rodzinnym, z zakazem lokalizacji usług w bu-
dynkach mieszkalnych i gospodarczych,  

2)  tereny zabudowy mieszkaniowej - wielorodzin-
nej z usługami (MWU), obejmujņ istniejņcņ 
i projektowanņ zabudowň mieszkaniowņ o cha-
rakterze wielorodzinnym, z usługami dostňp-
nymi od strony przylegajņcej ulicy; dopuszcza 
siň adaptacjň budynków mieszkalnych 
i gospodarczych w całości lub w czňści na funk-
cjň usługowņ typu biura, sklepy itp. z zakazem 
lokalizacji usług uciņşliwych,  

3)  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i usług handlu (MWUH), obejmujņ projek-
towanņ zabudowň mieszkaniowņ o charakterze 
wielorodzinnym, oraz istniejņce usługi handlu 
w formie targowiska, dopuszcza siň dyslokacjň 
istniejņcych usług handlu i ich wbudowanie 
w partery projektowanych budynków, w formie 
sklepów, z zakazem lokalizacji usług uciņşli-
wych,  

4)  tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzin-
nej z usługami (MNU), obejmujņ zabudowň ist-
niejņcņ i projektowanņ o funkcji mieszkaniowej 
z prawem lokalizacji usług wbudowanych 
w parterach budynków mieszkalnych z dopusz-
czeniem powierzchni usługowej powyşej 30% 
powierzchni budynku mieszkalnego, z zakazem 
lokalizacji usług akustycznie uciņşliwych, warsz-
tatów samochodowych, itp.,  

5)  tereny zabudowy usługowej (U), obejmujņ ist-
niejņcņ i projektowanņ zabudowň o funkcji 
usługowej, przeznaczonej głównie na usługi 
komercyjne typu handel lub gastronomia bez 
prawa wprowadzenia funkcji mieszkaniowej  
- o ile dalsze ustalenia nie stanowiņ inaczej, 
z zakazem lokalizacji usług uciņşliwych, 
w szczególności dla których raport oddziaływa-
nia na środowisko jest obligatoryjny,  

6)  tereny usług handlu (UH), obejmujņ istniejņce 
tereny i zabudowň o funkcji usługowej, prze-

znaczonej głównie na usługi komercyjne typu 
handel, w tym równieş handel targowy, bez 
prawa wprowadzenia funkcji mieszkaniowej, 
z zakazem lokalizacji usług uciņşliwych, 
w szczególności dla których raport oddziaływa-
nia na środowisko jest obligatoryjny,  

7)  tereny usług oświaty (UO) obejmujņ istniejņce 
tereny przeznaczone na szkoły, przedszkola, 
świetlice, itp. z dopuszczeniem lokalizacji in-
nych usług,  

8)  tereny kultu religijnego (UK) obejmujņ istniejņ-
ce tereny przeznaczone na kościoły, kaplice, 
itp.,  

9)  tereny usług ochrony zdrowia (UZ) obejmujņ 
istniejņce tereny przeznaczone na ośrodki 
zdrowia, przychodnie, domy opieki społecznej, 
itp. z dopuszczeniem lokalizacji innych usług,  

10) teren sportu i rekreacji (US) obejmuje istniejņce 
boisko sportowe,  

11) tereny działalności produkcyjnej i usług (PU) 
obejmujņ istniejņce zakłady produkcyjne 
i przetwórcze bez prawa lokalizacji funkcji 
mieszkaniowej, ze wskazaniem do lokalizacji 
funkcji usługowej,  

12) tereny dróg publicznych (KDG, KDL, KDD) 
obejmujņ kolejno: ulice główne, ulice lokalne 
i ulice dojazdowe o parametrach i zasadach za-
gospodarowania zgodnie z niniejszņ uchwałņ 
i obowiņzujņcymi przepisami o drogach pu-
blicznych,  

13) tereny dróg wewnňtrznych (KDW) nie bňdņce 
drogami publicznymi,  

14) tereny komunikacji pieszej (Kx) obejmujņ istnie-
jņce i projektowane przejścia z dopuszczeniem 
ruchu rowerowego,  

15) tereny parkingów (KP) obejmujņ istniejņce 
i projektowane parkingi oraz garaşe,  

16) tereny zieleni urzņdzonej (ZP) obejmujņ istnie-
jņce i projektowane parki, skwery, ogródki jor-
danowskie, itp.,  

17) tereny stacji transformatorowych (E) obejmujņ 
istniejņce stacje transformatorowe.  

2. Dla funkcji usługowej zwiņzanej z handlem na 
terenach, o których mowa w ust.1 pkt 2, 3, 4, 5  
i 6 przyjmuje siň max wielkośń jednostki handlowej 
nie wiňkszņ niş 200m2 powierzchni zabudowy 
z wyłņczeniem tych terenów, dla których warunki 
zabudowy zostały określone inaczej.  

3. Dla wszystkich terenów zwiņzanych z realiza-
cjņ nowej zabudowy zachodzi obowiņzek zapewnie-
nia w obrňbie tychşe terenów miejsc parkingowych 
według nastňpujņcych współczynników:  

1)  lokale mieszkalne - 1 miejsce postojowe na 
1 mieszkanie,  

2)  biura, urzňdy - 15 miejsc postojowych na 
1000m2 powierzchni uşytkowej,  
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3)  restauracje, kawiarnie - 20 miejsc postojowych 
na 1000m2 powierzchni uşytkowej,  

4)  hotele, pensjonaty - 25 miejsc postojowych na 
100 łóşek,  

5)  obiekty sportowe - 10 miejsc postojowych na 
100 uşytkowników jednocześnie,  

6)  domy kultury, świetlice, kina, kluby, biblioteki  
- 10 miejsc postojowych na 100 uşytkowników 
jednocześnie,  

7)  przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie - 15 
miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni 
uşytkowej,  

8)  szkoły, przedszkola, şłobki - 15 miejsc postojo-
wych na 1000m2 powierzchni uşytkowej,  

9)  zakłady produkcyjne - 20 miejsc postojowych 
na 100 zatrudnionych.  

§ 13. 1. Dla terenów istniejņcej zabudowy miesz-
kaniowej - wielorodzinnej MW1.1 ustala siň:  

1)  dla istniejņcych budynków ujňtych w ewidencji 
dóbr kultury obowiņzujņ zasady zagospodaro-
wania ujňte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  dla budynków z dachem skośnym - zakaz naru-
szania formy zewnňtrznej,  

3)  dla budynków z dachem płaskim – wskazanie 
do estetyzacji poprzez moşliwośń dostawiania 
do budynku od strony podwórza, niezabudo-
wanych tarasów w jednorodnej formie dla ca-
łego budynku, o krawňdzi zewnňtrznej max 
2,5m od lica istniejņcego budynku,  

4)  dla istniejņcych tymczasowych pawilonów 
usługowych i warsztatów wskazanie do likwi-
dacji i przeniesienia na tereny im przeznaczone,  

5)  dla istniejņcych zespołów garaşowych wskaza-
nie do estetyzacji i dostosowanie do obowiņzu-
jņcej formy budynku parterowego krytego da-
chem dwuspadowym o nachyleniu połaci da-
chowych min 20%,  

6)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojņcych bu-
dynków gospodarczych i garaşowych,  

7)  zachowanie istniejņcych przedogródków.  

2.  Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej MW1.2 ustala siň:  

1)  dla istniejņcego budynku ujňtego w ewidencji 
dóbr kultury obowiņzujņ zasady zagospodaro-
wania ujňte w §10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  prawo do lokalizacji dwóch budynków miesz-
kalnych, oznaczonych na rysunku,  

3)  budynki, o których mowa w pkt 2, naleşy reali-
zowań na wzór i podobieństwo do istniejņcego 
na terenie budynku mieszkalnego, o którym 
mowa w pkt 1, lub do budynków zlokalizowa-
nych przy ul. Kościuszki w obrňbie terenu  
MW1.1, z uwzglňdnieniem zachowania wyso-
kości, kņta nachylenia połaci dachowych, zbli-

şonych gabarytów oraz kompozycji otworów 
okiennych i stolarki okiennej,  

4)  dopuszcza siň by budynki, o których mowa 
w pkt 2 były ze sobņ połņczone, przy czym bu-
dynek połoşony bezpośrednio przy ul. 1 - go 
Maja winien mień kierunek kalenicy prostopa-
dły do ulicy, a budynek połoşony w głňbi działki 
równoległy do niej,  

5)  zakaz lokalizacji budynków gospodarczych 
i garaşowych,  

6)  dopuszcza siň lokalizacjň usług jako lokale 
wbudowane,  

7)  wskazanie do lokalizacji parkingów, chodników, 
elementów małej architektury oraz nasadzenia 
zieleni.  

§ 14. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej – 
wielorodzinnej z usługami – MWU1.1 ustala siň:  

1)  dla istniejņcych budynków wpisanych do reje-
stru zabytków i ujňtych w ewidencji dóbr kultu-
ry obowiņzujņ zasady zagospodarowania ujňte 
w §10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  obowiņzujņcy typ kamienicy miejskiej o wyso-
kości do czterech kondygnacji nadziemnych 
w tym poddasze uşytkowe i o wysokości parte-
ru nie mniejszej niş wysokośń parteru w istnie-
jņcych przedwojennych kamienicach,  

3)  zakaz naruszania formy zewnňtrznej istniejņ-
cych budynków mieszkalnych, z wyłņczeniem 
budynków, o których mowa w pkt 1, za wyjņt-
kiem działań modelujņcych - poprawiajņcych 
ogólnņ sylwetň budynków i działań przywraca-
jņcych budynki do wartościowych standardów 
zabudowy sņsiedniej w szczególności formy 
dachu, wysokości kalenicy, kompozycji i wiel-
kości otworów drzwiowych i okiennych,  

4)  obowiņzek zachowania i rekonstrukcji istniejņ-
cej zabytkowej bramy i muru, oznaczonej na 
rysunku,  

5)  prawo do nadbudowy istniejņcych, niskich bu-
dynków mieszkalnych wzdłuş ulic do średniej 
wysokości kamienic mieszkalnych wystňpujņ-
cych w ramach jednej pierzei, z wyłņczeniem 
budynków wpisanych do rejestru zabytków 
i ujňtych w ewidencji,  

6)  prawo do lokalizacji nowych budynków miesz-
kalnych i usługowych w ramach uzupełnień 
brakujņcej zabudowy plombowej z zachowa-
niem obowiņzujņcej, historycznej linii zabudo-
wy, w miejscach oznaczonych na rysunku 
z prawem do lokalizacji budynków w zwartej 
zabudowie plombowej na granicy działki o ile 
budynki sņsiednie równieş wystňpujņ na grani-
cy działki,  

7)  dla nowych budynków obowiņzek nawiņzania 
do wysokości gzymsów i okapu kamienic sņ-
siednich,  

8)  min. wysokośń kondygnacji parteru dla budyn-
ków projektowanych – 3,5m mierzonņ od po-
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ziomu przyległego chodnika do poziomu stropu 
nad parterem,  

9)  zakaz rozbudowy, dobudowy i nadbudowy ist-
niejņcych budynków gospodarczych z czerwo-
nej cegły, z prawem do modernizacji, przy za-
chowaniu formy dachu, otworów drzwiowych, 
okiennych, elementów drewnianych w formie 
schodów, ganków, balustrad i z zakazem tyn-
kowania ścian zewnňtrznych,  

10) prawo do modernizacji i estetyzacji dla istniejņ-
cych budynków gospodarczych i garaşowych, 
z zakazem lokalizacji nowych garaşy i z zacho-
waniem min. 30% powierzchni działki jako po-
wierzchni biologicznie czynnej,  

11) dla istniejņcych budynków gospodarczych i ze-
społów garaşowych wskazanie do estetyzacji 
poprzez dostosowanie istniejņcej formy budyn-
ków do obowiņzujņcej formy budynku partero-
wego krytego dachem dwuspadowym o pochy-
leniu połaci min. 20%,  

12) dla istniejņcych tymczasowych pawilonów 
usługowych wskazanie do likwidacji i przenie-
sienia na tereny im przeznaczone,  

13) zakaz lokalizacji nowych wolno stojņcych bu-
dynków usługowych,  

14) wskazanie do zabezpieczenia miejsc parkingo-
wych dla mieszkańców na terenie według prze-
licznika 0,6-0,8 miejsca parkingowego na lokal 
mieszkalny lub usługowy,  

15) prawo realizacji budynków na granicy z dział-
kami sņsiednimi.  

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej z usługami – MWU1.2 ustala siň:  

1)  dla istniejņcych budynków wpisanych do reje-
stru zabytków i ujňtych w ewidencji dóbr kultu-
ry obowiņzujņ zasady zagospodarowania ujňte 
w §10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  dla istniejņcych budynków mieszkalnych, z wy-
łņczeniem budynków, o których mowa w pkt 1, 
zachowanie z zakazem naruszania formy ze-
wnňtrznej za wyjņtkiem prawa do realizacji za-
daszenia nad istniejņcymi wejściami w formie 
jak w budynku Nr 19 lub 19c,  

3)  prawo do lokalizacji usług handlu i gastronomii 
w istniejņcych parterach budynków, z moşliwo-
ściņ powiňkszenia otworów okiennych przy za-
chowaniu obowiņzujņcych zasad kompozycji 
elewacji,  

4)  obowiņzek zachowania istniejņcej zieleni,  

5)  wskazanie do likwidacji istniejņcych budynków 
garaşowych dobudowanych do ściany szczy-
towej budynku mieszkalnego z prawem do lo-
kalizacji okien zakomponowanych symetrycznie 
wzglňdem kalenicy na ścianie szczytowej bu-
dynku,  

6)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojņcych bu-
dynków gospodarczych i garaşowych,  

7)  zakaz grodzenia.  

3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej z usługami – MWU1.3 ustala siň:  

1)  dla istniejņcego budynku wpisanego do reje-
stru zabytków obowiņzujņ zasady zagospoda-
rowania zawarte w §10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  wskazanie do lokalizacji usług typu: hotel, ga-
stronomia, handel, administracja, itp.,  

3)  zachowanie kompozycji i wielkości otworów 
drzwiowych i okiennych,  

4)  wskazanie do likwidacji wszystkich istniejņcych 
budynków garaşowych i gospodarczych z zaka-
zem lokalizacji nowych,  

5)  obowiņzek pozostawienia min. 35% terenu jako 
powierzchni biologicznie czynnej.  

4. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej z usługami – MWU1.4 ustala siň:  

1)  prawo do lokalizacji budynków mieszkalnych, 
mieszkalno-usługowych lub usługowych,  

2)  wskazanie do lokalizacji usług typu: hotel, re-
stauracja, biura, handel,  

3)  budynki, o których mowa w pkt 1, tworzņce 
elewacje od strony przyległego parku naleşy 
realizowań na wzór zespołu istniejņcych na te-
renie MWU1.2 budynków mieszkalnych,  
a w szczególności zachowań jednakowņ wyso-
kośń, gabaryty, kņt nachylenia połaci dacho-
wych oraz kompozycjň otworów okiennych 
i stolarki okiennej,  

4)  prawo do lokalizacji budynków wewnņtrz kwar-
tału o wysokości min. 2 i max. 4 kondygnacji 
z obowiņzkiem realizacji ostatniej kondygnacji 
jako kondygnacji poddasza pod dachem spa-
dzistym, dwuspadowym o kacie nachylenia po-
łaci dachowych 35o – 45o,  

5)  obowiņzek zapewnienia dostňpności usług od 
strony parku,  

6)  zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i ga-
raşowych,  

7)  zakaz grodzenia płotami powyşej 60cm,  

8)  obowiņzek pozostawienia min 35% terenu jako 
powierzchni biologicznie czynnej.  

9)  prawo realizacji w budynkach projektowanych, 
o których mowa w pkt 4 usług handlu o łņcznej 
pow. sprzedaşy do 2000m2,  

10) dopuszczenie rozbiórki istniejņcych zabudowań 
w uzgodnieniu z właściwymi miejscu słuşbami 
ochrony zabytków,  

11) główna obsługa komunikacyjna terenu od stro-
ny ul. Głowackiego,  

12) prawo realizacji budynków na granicy z dział-
kami sņsiednimi.  

5. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej z usługami – MWU1.5 ustala siň:  
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1)  prawo do lokalizacji budynków mieszkalnych, 
mieszkalno - usługowych lub usługowych,  

2)  wskazanie do lokalizacji usług typu: hotel, re-
stauracja, biura, handel, itp.,  

3)  prawo do lokalizacji budynków o wysokości  
2 – 4 kondygnacji nadziemnych z dachem spa-
dzistym o nachyleniu połaci dachowych  
35o – 45o i wysokości okapu do max. 11m,  

4)  obowiņzek realizacji placu zabaw w obrňbie te-
renu,  

5)  zakaz lokalizacji budynków gospodarczych 
i garaşowych,  

6)  zakaz grodzenia płotami powyşej 60cm,  

7)  obowiņzek pozostawienia min. 35% terenu jako 
powierzchni biologicznie czynnej.  

§ 15. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej - 
jednorodzinnej z usługami – MNU1.1 ustala siň:  

1)  dla istniejņcych budynków ujňtych w ewidencji 
dóbr kultury obowiņzujņ zasady zagospodaro-
wania ujňte w §10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  prawo do rozbudowy istniejņcego budynku na 
działce Nr ewid. 529/2 w nieprzekraczalnych li-
niach zabudowy oznaczonych na rysunku,  

3)  dla budynku, o którym mowa w pkt. 2, wyso-
kośń max. jednej kondygnacji z poddaszem 
nieuşytkowym, z dachem symetrycznie dwu-
spadowym o nachyleniu połaci dachowych 
min. 300 i wysokości kalenicy max. 6,0m,  

4)  dla budynków mieszkalnych zakaz zmiany wiel-
kości otworów okiennych, a przy wymianie sto-
larki okiennej i drzwiowej obowiņzek zachowa-
nia podziałów i proporcji szklenia do stolarki,  

5)  prawo do budowy jednego jednokondygnacyj-
nego budynku gospodarczego lub garaşu 
z dachem skośnym na działce,  

6)  moşliwośń lokalizacji w/w budynków gospo-
darczych w formie jednego budynku na dwóch 
działkach sņsiednich,  

7)  wskazanie do likwidacji muru graniczņcego  
z terenem MW1.1 i lokalizacjň şywopłotu,  

8)  obowiņzek pozostawienia min. 40% terenu jako 
powierzchni biologicznie czynnej.  

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej - jed-
norodzinnej z usługami – MNU1.2 ustala siň:  

1)  dla istniejņcych budynków ujňtych w ewidencji 
dóbr kultury obowiņzujņ zasady zagospodaro-
wania ujňte w §10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  prawo do rozbudowy, dobudowy i nadbudowy 
pozostałych budynków do wysokości max. 
dwóch kondygnacji nadziemnych z poddaszem 
uşytkowym,  

3)  dla projektowanego budynku mieszkalno - 
usługowego na rogu ul. Kościuszki i Wojska 
Polskiego oraz przy ul. Królowej Jadwigi max. 
wysokośń okapu i kalenicy, spadku połaci da-

chowych jak w sņsiednich istniejņcych budyn-
kach mieszkalnych,  

4)  prawo do budowy jednego jednokondygnacyj-
nego budynku gospodarczego lub garaşowego 
z dachem stromym na działce, z obowiņzkiem 
cofniňcia go w głņb działki min. 10m od obo-
wiņzujņcej linii zabudowy,  

5)  obowiņzek pozostawienia min 30% powierzchni 
działki jako powierzchni biologicznie czynnej.  

§ 16. 1. Na terenie usług oświaty - UO ustala siň:  

1)  zachowanie istniejņcego budynku szkoły mu-
zycznej z zakazem rozbudowy i dobudowy oraz 
budowy nowych budynków,  

2)  prawo do budowy trzeciej kondygnacji w for-
mie poddasza uşytkowego - dach skośny syme-
trycznie dwuspadowy z kalenicņ równoległņ do 
ulicy Kołłņtaja i nachyleniem połaci dachowych 
30o-45o,  

3)  prawo do budowy zadaszenia partii wejściowej.  

2. Na terenie kultu religijnego - UK obowiņzujņ 
nastňpujņce ustalenia:  

1)  dla istniejņcego budynku kościoła wpisanego 
do rejestru zabytków obowiņzujņ zasady zago-
spodarowania zawarte w §10 ust. 3 i 4,  

2)  zakaz lokalizacji budynków gospodarczych.  

3)  prawo do lokalizacji dzwonnicy w formie domi-
nanty dostosowanej architektonicznie do istnie-
jņcego budynku kościoła, w miejscu oznaczo-
nym na rysunku planu.  

3. Na terenie usług ochrony zdrowia - UZ ustala 
siň:  

1)  dla istniejņcych budynków ujňtych w ewidencji 
dóbr kultury obowiņzujņ zasady zagospodaro-
wania ujňte w §10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  zachowanie pozostałych budynków z prawem 
do rozbudowy i nadbudowy o jednņ kondygna-
cjņ w formie dachu spadzistego z kalenicņ rów-
noległņ do ul. Kościuszki lub dachu płaskiego,  

3)  zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i ga-
raşy,  

4)  obowiņzek zachowania istniejņcej zieleni,  

4. Na terenie sportu i rekreacji - US ustala siň 
prawo do lokalizacji urzņdzeń sportowych, typu bo-
iska, bieşnie sportowe, ogródki jordanowskie, pia-
skownice itp., z zakazem lokalizacji budynków  
i obiektów tymczasowych. Prawo do czasowego 
wykorzystania istniejņcej płyty boiska na parking.  

5. Na terenie istniejņcego targowiska – 
MWUH1.1 ustala siň:  

1)  prawo do zachowania istniejņcego targowiska 
miejskiego z uwzglňdnieniem pkt 2,  

2)  w przypadku likwidacji targowiska prawo do 
lokalizacji nowych budynków mieszkalnych, 
które naleşy realizowań na wzór i podobień-
stwo do istniejņcych w obrňbie terenu MW 1.1 
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oraz MW 1.2 budynków mieszkalnych,  
z uwzglňdnieniem zachowania wysokości, kņta 
nachylenia połaci dachowych, zblişonych gaba-
rytów oraz kompozycji otworów okiennych 
i stolarki okiennej,  

3)  prawo do lokalizacji usług handlu w parterach 
budynków, o których mowa w pkt 2,  

4)  prawo do lokalizacji grup stoisk handlowych, 
jednorodnych w formie, gabarytach, uşytych 
materiałach i kolorystyce, niezwiņzanych trwale 
z gruntem, lub mocowanych za pomocņ fun-
damentu punktowego, z moşliwościņ zastoso-
wania ścianek ochronnych z boków i tyłu sto-
isk, krytych dachem jednospadowym o nachy-
leniu połaci 15o i pokryciu blachņ dachówkopo-
dobnņ,  

5)  prawo do lokalizacji grup stoisk handlowych 
w postaci wspólnego blatu i wspólnego zada-
szenia, jednorodnych w formie, gabarytach, 
uşytych materiałach i kolorystyce, niezwiņza-
nych trwale z gruntem lub mocowanych za 
pomocņ fundamentu punktowego, z moşliwo-
ściņ zastosowania ścianek ochronnych z boków 
i tyłu stoisk, krytych dachem jednospadowym 
o nachyleniu połaci 15o i pokryciu blachņ da-
chówkopodobnņ,  

6)  dopuszcza siň lokalizacjň grup parterowych 
pawilonów handlowych, jednorodnych w for-
mie, gabarytach, uşytych materiałach i kolory-
styce, nie zwiņzanych trwale z gruntem, krytych 
dachem jednospadowym o nachyleniu połaci 
15o i pokryciu blachņ dachówkopodobnņ,  

7)  wskazanie do rozbiórki obiektów niespełniajņ-
cych ustaleń pkt 3, 4 i 5,  

8)  wykonanie wewnňtrznych ciņgów komunika-
cyjnych z jednolitych elementów drobnowy-
miarowych,  

9)  obowiņzek zmiany formy ogrodzenia poprzez 
wprowadzenie jednolitych przňseł wykonanych 
z drewna lub stali i aşurowego wypełnienia 
pomiňdzy przňsłami, z zakazem stosowania 
prefabrykowanych ogrodzeń betonowych,  

10) zachowanie min. 30% powierzchni terenu 
z wyłņczeniem wewnňtrznych ciņgów komuni-
kacyjnych bez zabudowy,  

11) prawo lokalizacji wewnňtrznych ciņgów komu-
nikacji pieszej i kołowej w obrňbie terenu,  

12) obowiņzek nasadzenia zieleni wysokiej wzdłuş 
granic terenu.  

6. Na terenie istniejņcej zabudowy handlowej – 
UH1.1 ustala siň:  

1)  dla parterowych budynków usługowych two-
rzņcych pasaş handlowy wskazanie do jednoli-
tego wykończenia elewacji i lokalizacji okien 
wystawowych od strony przyległych ulic,  

2)  wskazanie do pokrycia skośnym dachem bu-
dynków, o których mowa w pkt 1 w jednakowej 
formie dla całości, z uwzglňdnieniem pkt 3,  

3)  dopuszczenie nadbudowy istniejņcych budyn-
ków do wysokości maks. 4 kondygnacji lub 
rozbiórki istniejņcych zabudowań w uzgodnie-
niu z właściwymi w miejscu słuşbami ochrony 
zabytków i budowy nowych budynków o wyso-
kości min. 2, maks. 4 kondygnacji z ostatniņ 
kondygnacjņ jako kondygnacja poddasza pod 
dachem dwu lub wielospadowym o nachyleniu 
połaci 30o- 45o,  

4)  maksymalnņ powierzchniň zabudowy 90% 
i powierzchniň biologicznie czynnņ 5%,  

5)  prawo do lokalizacji zabudowy usługowej 
o łņcznej pow. sprzedaşy do 2000m2 ,  

6)  dopuszczenie realizacji mieszkań w obrňbie te-
renu.  

7. Na terenie istniejņcej zabudowy handlowej – 
UH1.2 ustala siň:  

1)  dla parterowych budynków usługowych two-
rzņcych pasaş handlowy wskazanie do jednoli-
tego wykończenia elewacji i lokalizacji okien 
wystawowych od strony przyległych ulic 
i terenu Kx, 

2)  prawo adaptacji istniejņcych zabudowań na ce-
le mieszkaniowe,  

3)  dopuszczenie nadbudowy lub rozbiórki istnie-
jņcych zabudowań w uzgodnieniu z właściwymi 
w miejscu słuşbami ochrony zabytków i budo-
wy nowych budynków o wysokości min. 2, 
maks. 4 kondygnacji z ostatniņ kondygnacjņ ja-
ko kondygnacja poddasza pod dachem dwu lub 
wielospadowym o nachyleniu połaci 30o-45o,  

4)  prawo do lokalizacji nowej zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu w ramach uzupełnień braku-
jņcej zabudowy przy ul. Św. Barbary z zacho-
waniem obowiņzujņcej, historycznej linii zabu-
dowy, z uwzglňdnieniem pkt 3,  

5)  prawo budowy nowego budynku w miejscu 
istniejņcego parkingu, o wysokości min. 2, 
maks. 3 kondygnacji z ostatniņ kondygnacjņ ja-
ko kondygnacja poddasza pod dachem dwu lub 
wielospadowym o nachyleniu połaci 30o- 45o,  

6)  wskazanie do estetyzacji poprzez dostosowanie 
istniejņcej zabudowy w rejonie naroşnika  
ul. Św. Barbary i Wojska Polskiego do formy 
budynku maks. 4 kondygnacyjnego w tym 
poddasze uşytkowe o wysokich walorach archi-
tektonicznych rozwiņzania,  

7)  maksymalnņ powierzchniň zabudowy 60% 
i powierzchnie biologicznie czynnņ 10%.  

8. Na terenie usług – U1.1 ustala siň:  

1)  zakaz rozbudowy istniejņcego budynku han-
dlowego z prawem do nadbudowy o max. 3 ko-
ndygnacji nadziemnych z 3 kondygnacjņ jako 
kondygnacjņ poddasza pod dachem dwu lub 
wielospadowym o nachyleniu połaci 35o – 45o ,  

2)  zakaz lokalizacji budynków gospodarczych 
i garaşowych,  
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3)  obowiņzek do likwidacji istniejņcego muru 
z prawem realizacji aşurowego ogrodzenia do 
wysokości 1,5m,  

4)  zachowanie istniejņcych drzew.  

9. Na terenie usług – U1.2 ustala siň:  

1)  zachowanie istniejņcych budynków bez prawa 
rozbudowy i dobudowy innych budynków,  

2)  prawo do realizacji dodatkowej kondygnacji ja-
ko poddasza uşytkowego pod symetrycznym 
dachem, o kņcie nachylenia połaci dachowych 
40o,  

3)  obowiņzek przebudowy i estetyzacji elewacji od 
strony parku.  

10. Na terenie usług – U1.3 ustala siň:  

1)  dla istniejņcych budynków ujňtych w ewidencji 
dóbr kultury obowiņzujņ zasady zagospodaro-
wania ujňte w §10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  wskazanie do estetyzacji wszystkich czterech 
elewacji poprzez lokalizacjň jednorodnych ar-
chitektonicznie okien i drzwi wejściowych  
w porozumieniu z konserwatorem zabytków,  

3)  wskazanie do pokrycia dachu blachņ w kolorze 
naturalnym lub brņzowym, układanņ na rņbek 
stojņcy z zakazem stosowania blachy dachów-
kopodobnej,  

4)  wskazanie do likwidacji istniejņcych, dobudo-
wanych parterowych budynków gospodar-
czych,  

5)  zakaz budowy nowych budynków,  

6)  prawo do lokalizacji parkingów,  

7)  obowiņzek zachowania istniejņcych drzew.  

11. Na terenach usług – U1.4 ustala siň:  

1)  zachowanie istniejņcego budynku z prawem do 
przebudowy i estetyzacji elewacji poprzez loka-
lizacjň jednorodnych architektonicznie okien 
i drzwi wejściowych w parterze,  

2)  prawo do realizacji dodatkowej kondygnacji 
w formie kopertowego dachu jako poddasze 
uşytkowe, o kņcie nachylenia połaci dachowych 
400,  

3)  wskazanie do pokrycia dachu dachówkņ cera-
micznņ z zakazem stosowania blachy dachów-
kopodobnej.  

12. Na terenie usług – U1.5 ustala siň:  

1)  zachowanie istniejņcego budynku z prawem do 
przebudowy i estetyzacji elewacji,  

2)  zakaz rozbudowy budynku usługowego i wska-
zanie do rozbiórki budynków gospodarczych na 
zapleczu,  

3)  zakaz budowy nowych budynków gospodar-
czych,  

4)  wskazanie do nasadzenia zieleni.  

13. Na terenie usług – U1.6 ustala siň:  

1)  dla istniejņcych budynków ujňtych w ewidencji 
dóbr kultury obowiņzujņ zasady zagospodaro-
wania ujňte w §10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  prawo do adaptacji istniejņcych ceglanych bu-
dynków na funkcjň usługowņ lub usługowo-
mieszkalnņ,  

3)  wskazanie lokalizacji nowych otworów okien-
nych i drzwiowych w istniejņcych wnňkach, 
jednorodnych w formie i podziałach w obrňbie 
jednej elewacji korespondujņcych z przemy-
słowym charakterem obiektu w porozumieniu 
z konserwatorem zabytków,  

4)  obowiņzek dostosowania istniejņcego partero-
wego budynku z dachem spadzistym do bu-
dynków, o których mowa w pkt 1 poprzez uşy-
cie okładziny z czerwonej cegły na elewacji,  

5)  zakaz budowy nowych budynków gospodar-
czych,  

6)  wskazanie do nasadzenia zieleni.  

14. Na terenie usług – U1.7 ustala siň:  

1)  zachowanie istniejņcych budynków z prawem 
do przebudowy i estetyzacji elewacji,  

2)  zakaz zmiany formy budynku,  

3)  wskazanie do usuniňcia reklam z elewacji bu-
dynku.  

15. Na terenie usług – U1.8 ustala siň:  

1)  zachowanie istniejņcych parterowych budyn-
ków usługowych z zakazem naruszania formy 
zewnňtrznej, formy dachu, wielkości otworów 
okiennych i drzwiowych,  

2)  obowiņzek zachowania i uşycia jednorodnych 
materiałów wykończeniowych dla całego ze-
społu,  

3)  zakaz dobudowy innych budynków.  

4)  prawo realizacji ujednoliconych pod wzglňdem 
wysokości i głňbokości podcieni od strony  
ul. 1 Maja,  

5)  prawo rozbudowy w obrňbie oznaczonych na 
rysunku planu linii zabudowy.  

16. Na terenie usług – U1.9 ustala siň:  

1)  wskazanie do rozbiórki istniejņcych budynków 
zlokalizowanych na granicy z drogņ we-
wnňtrznņ oznaczonņ symbolem KDW na grani-
cy z terenem oznaczonym symbolem MWU1.5,  

2)  dla istniejņcego budynku, z wyłņczeniem bu-
dynków, o których mowa w pkt 1, prawo do 
zmiany formy lub rozbiórki i budowy nowego 
budynku,  

3)  prawo do realizacji nowego obiektu lub zespołu 
obiektów w ramach nieprzekraczalnych linii za-
budowy o maksymalnej powierzchni zabudowy 
2000m2,  

4)  dla budynków, o których mowa w pkt 2 i 3 max 
dwie kondygnacje nadziemne, pod dachem 
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spadzistym, przynajmniej dwuspadowym, o sy-
metrycznym nachyleniu połaci dachowych  
30o – 45o,  

5)  maksymalnņ wysokośń kalenicy budynków, 
o których mowa w pkt 2 i 3 - 10,0m,  

6)  obowiņzek zapewnienia miejsc postojowych 
zwiņzanych z obsługņ funkcji usługowej w ra-
mach działki,  

7)  zakaz grodzenia pełnym ogrodzeniem od stro-
ny ul. 1-go Maja .  

17. Na terenie usług – U1.10 ustala siň:  

1)  wskazanie do zmiany formy istniejņcych obiek-
tów do max wysokości dwóch kondygnacji 
z dachem skośnym, symetrycznie dwuspado-
wym o nachyleniu połaci dachowych 35o - 45o, 
z moşliwościņ adaptacji poddasza na cele 
mieszkaniowe,  

2)  wskazanie do realizacji duşych otworów okien-
nych od strony przyległego parku,  

3)  wskazanie do uşycia jednakowych dla całego 
zespołu materiałów wykończeniowych w po-
staci np. „czerwonej cegły” na elewacjach i da-
chu krytego dachówkņ ceramicznņ,  

4)  zakaz grodzenia terenu ,  

5)  wskazanie do likwidacji istniejņcych wiat tar-
gowych.  

§ 17. 1. Na terenie zabudowy z działalnościņ 
produkcyjnņ i usług – PU1.1 ustala siň:  

1)  wskazanie do przekształceń istniejņcej funkcji 
produkcyjnej na funkcjň usługowņ,  

2)  zakaz lokalizowania obiektów handlowych 
wielkoprzestrzennych rozumianych jako jed-
nostki handlowe o pow. sprzedaşy wiňkszej niş 
200m2,  

3)  prawo do zachowania istniejņcych budynków 
produkcyjnych z moşliwościņ adaptacji na cele 
usługowe, w tym biura, hotel, itp.,  

4)  wskazanie do przebudowy i estetyzacji elewacji 
z uşyciem jednakowych dla całego zespołu bu-
dynków materiałów wykończeniowych w po-
staci czerwonej cegły na elewacjach i dachu 
krytego dachówkņ ceramicznņ,  

5)  prawo do lokalizacji nowych budynków o wy-
sokości 2 - 3 kondygnacji nadziemnych z da-
chem spadzistym o nachyleniu połaci dacho-
wych 15o – 45o i wysokości okapu do max. 12m,  

6)  zachowanie 30% powierzchni biologicznie 
czynnej na terenie,  

7)  dla terenów przyległych do drogi publicznej, 
obowiņzek sytuowania budynków elewacjņ 
frontowņ, o wysokich walorach architektonicz-
nych zwróconņ w kierunku ulicy,  

8)  prawo do podziału terenu na mniejsze jednost-
ki zgodnie z zapotrzebowaniem,  

9)  obowiņzek zapewnienia miejsc parkingowych 
na terenie.  

10) obsługň komunikacyjnņ terenu z przyległej 
drogi KDL.  

 

§ 18. 1. Na obszarze planu wyróşnia siň nastňpu-
jņce tereny zieleni urzņdzonej:  

1)  park miejski, oznaczony na rysunku symbolem 
ZP 1.1,  

2)  zieleń urzņdzona stanowiņca skwery, oznaczo-
na na rysunku symbolem ZP 1.2,  

3)  zieleń urzņdzona wewnņtrz kwartałów zabudo-
wy mieszkaniowej, oznaczona na rysunku sym-
bolem ZP 1.3,  

4)  zieleń urzņdzona, stanowiņca zagospodarowa-
nie parkingów, oznaczona na rysunku symbo-
lem ZP 1.4.  

2. Na terenach parków miejskich (ZP 1.1) ustala 
siň:  

1)  zakaz zabudowy budynkami oraz obiektami 
tymczasowymi,  

2)  obowiņzek zachowania istniejņcej wartościowej 
zieleni wysokiej i niskiej oraz obowiņzek rewa-
loryzacji historycznej zieleni o znaczņcych war-
tościach dendrologicznych,  

3)  zachowanie istniejņcych przejśń pieszych  
i urzņdzeń małej architektury i placu zabaw dla 
dzieci,  

4)  wskazanie do modernizacji nawierzchni pie-
szych oraz urzņdzeń słuşņcych wypoczynkowi,  

5)  prawo do lokalizacji nowych chodników pie-
szych, placów zabaw dla dzieci i elementów 
małej architektury w postaci altan, ławek, per-
goli, urzņdzeń słuşņcych aktywności fizycznej,  

6)  zachowanie tymczasowych pawilonów usłu-
gowych max. do roku 2010 ze wskazaniem do 
likwidacji i przeniesienia na tereny im przezna-
czone,  

7)  zakaz grodzenia.  

3. Na terenie skwerów (ZP 1.2) ustala siň:  

1)  zakaz zabudowy budynkami oraz obiektami 
tymczasowymi, z wyłņczeniem dopuszczonej 
lokalizacji kiosku z wiatņ przystankowņ ozna-
czonņ na rysunku planu,  

2)  obowiņzek zachowania istniejņcej wartościowej 
zieleni wysokiej i niskiej oraz obowiņzek rewa-
loryzacji historycznej zieleni o znaczņcych war-
tościach dendrologicznych,  

3)  zachowanie istniejņcych przejśń pieszych  
i urzņdzeń małej architektury,  

4)  wskazanie do modernizacji nawierzchni pie-
szych oraz urzņdzeń słuşņcych wypoczynkowi,  

5)  zachowanie tymczasowych pawilonów usłu-
gowych max. do roku 2010 ze wskazaniem do 
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likwidacji i przeniesienia na tereny im przezna-
czone z wyłņczeniem zabytkowych pawilonów 
przy ul. Wojska Polskiego na terenie byłego 
FAKOTU.  

6)  zakaz grodzenia.  

4. Na terenie zieleni urzņdzonej (ZP 1.3) ustala 
siň:  

1)  zakaz zabudowy budynkami oraz obiektami 
tymczasowymi,  

2)  ukształtowanie terenu i nasadzenie zieleni ni-
skiej i wysokiej,  

3)  prawo do realizacji przejśń pieszych, urzņdzeń 
małej architektury w formie placów zabaw dla 
dzieci, boisk sportowych itp.  

4)  zakaz grodzenia terenów bňdņcych własnościņ 
miasta.  

5. Na terenie zieleni urzņdzonej (ZP 1.4) ustala 
siň:  

1)  zakaz zabudowy budynkami oraz obiektami 
tymczasowymi,  

2)  wskazanie do nasadzenia zieleni wysokiej i ni-
skiej szczególnie na granicy z terenami o innej 
funkcji.  

Rozdział 7 

Zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej 

§ 19. W zakresie infrastruktury technicznej ustala 
siň:  

1)  zasilanie w energiň elektrycznņ z istniejņcych 
i projektowanych stacji elektroenergetycznych 
na warunkach dostawcy ze wskazaniem do es-
tetyzacji budynków stacji transformatorowych,  

2)  prawo budowy sieci nn lub SN w zaleşności od 
mocy przyłņczeniowej w obrňbie całego terenu 
uchwały,  

3)  prawo realizacji budowy konsumentowych sta-
cji transformatorowych na terenie własnym 
inwestora,  

4)  projektowane inwestycje nie mogņ powodowań 
kolizji z istniejņcym uzbrojeniem naziemnym 
i podziemnym, a wszelkie kolizje muszņ byń 
usuniňte na koszt jednostek organizacyjnych 
powodujņcych ich powstanie na podstawie wa-
runków dostawcy,  

5)  wskazanie do wymiany budynków stacji trans-
formatorowych na mniejsze, kompaktowe tra-
fostacje oraz wskazanie do skablowania istnie-
jņcych napowietrznych linii energetycznych,  

6)  zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci ga-
zowej w uzgodnieniu z dysponentem sieci,  

7)  odprowadzenie ścieków bytowych, komunal-
nych i przemysłowych poprzez istniejņcņ sień 
kanalizacji sanitarnej w ulicach do oczyszczalni 
ścieków, z jednoczesnym zakazem realizacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków i odpro-

wadzania ścieków do zbiorników bezodpływo-
wych,  

8)  odprowadzenie wód opadowych do systemu 
kanalizacji deszczowej z uwzglňdnieniem ich 
podczyszczenia przed odprowadzeniem tych 
wód do odbiornika,  

9)  usuwanie odpadów poprzez gromadzenie 
w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych na 
terenach poszczególnych posesji z wywozem 
na gminne wysypisko odpadów z zachowaniem 
przepisów szczególnych o odpadach i ochronie 
środowiska,  

10)  zaopatrzenie w wodň z sieci miejskiej,  

11)  urzņdzenia infrastruktury technicznej projek-
towań jako podziemne zgodnie z wymogami 
określonymi w przepisach szczególnych, 
w uzgodnieniu z dysponentami poszczególnych 
sieci, za zgodņ i na warunkach określonych 
przez zarzņdcň lub właściciela drogi.  

12)  nakaz stosowania do celów grzewczych pa-
liw płynnych, gazowych i stałych oraz alterna-
tywnych ŝródeł energii z wyłņczeniem paliw 
wňgłowych w nowo projektowanych budyn-
kach.  

Rozdział 8 

Układ komunikacyjny 

§ 20. 1. Układ komunikacyjny tworzņ nastňpujņ-
ce ulice:  

1)  ulice główne, oznaczone na rysunku symbolem 
KDG,  

2)  ulice lokalne, oznaczone na rysunku symbolem 
KDL,  

3)  ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku symbo-
lem KDD,  

4)  drogi wewnňtrzne, oznaczone na rysunku sym-
bolem KDW,  

5)  ciņgi piesze, oznaczone na rysunku symbolem 
Kx,  

6)  parkingi, oznaczone na rysunku symbolem KP.  

2. Tereny komunikacji, o których mowa w ust. 1 
pkt 1, 2, 3 i 5 stanowiņ przestrzeń publicznņ, ogól-
nodostňpnņ oraz przestrzeń słuşņcņ realizacji urzņ-
dzeń infrastruktury technicznej.  

3. Tereny dróg wewnňtrznych (KDW), o których 
mowa w ust. 1 pkt 4 mogņ stanowiń współwłasnośń 
właścicieli działek, do których stanowiņ dojazd.  

4. Ulice główne (KDG) obejmujņ istniejņcy ciņg 
ulic 1-go Maja i Kościuszki.  

5. Dla istniejņcych ulic głównych ustala siň:  

1)  zachowanie istniejņcych ewidencyjnych linii 
rozgraniczajņcych,  

2)  zachowanie istniejņcych zjazdów i dojazdów do 
nieruchomości.  
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6. Ulice lokalne (KDL) stanowiņ: ul. Świňtej Bar-
bary, fragment ul. Parkowej do skrzyşowania  
z ul. 1-go Maja i ul. Głowackiego.  

7. Dla istniejņcych ulic lokalnych - KDL1 ustala 
siň:  

1)  zachowanie istniejņcych ewidencyjnych linii 
rozgraniczajņcych drogň,  

2)  zachowanie istniejņcych zjazdów i dojazdów do 
nieruchomości,  

3)  prawo realizacji parkingów w obrňbie linii roz-
graniczajņcych.  

8. Dla projektowanej ulicy lokalnej, wzdłuş linii 
kolejowej - KDL2 ustala siň:  

1)  szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 16,0m,  

2)  prawo realizacji parkingów w obrňbie linii roz-
graniczajņcych drogň,  

3)  realizacjň skrzyşowań z istniejņcymi drogami 
głównymi oznaczonymi na rysunku symbolem 
KDG (ul. 1-go Maja i ul. Wojska Polskiego) jako 
skrzyşowań bezkolizyjnych,  

4)  na lokalizacjň w/w skrzyşowań obowiņzek uzy-
skania zgody na odstňpstwo od warunków 
technicznych, określonych w rozporzņdzeniu 
Ministra Transportu Gospodarki Morskiej  
w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadań drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 ze zmia-
nami).  

9. Ulice dojazdowe (KDD) stanowiņ pozostałe 
ulice niewymienione w ust. 4 i 6 z wyłņczeniem ulic 
wewnňtrznych, o których mowa w ust.3.  

10. Dla istniejņcych i projektowanych ulic dojaz-
dowych ustala siň:  

1)  zachowanie istniejņcych ewidencyjnych linii 
rozgraniczajņcych,  

2)  zachowanie istniejņcych zjazdów i dojazdów do 
nieruchomości,  

3)  prawo realizacji parkingów w obrňbie linii roz-
graniczajņcych.  

11. Na terenach komunikacji pieszej ustala siň 
prawo do lokalizacji obiektów sezonowych tj. 
ogródki gastronomiczne w formie lekkiej i otwartej 
z materiałów naturalnych jak: drewno, stal, kamień 
itp.  

12. Na terenie ulic ogólnodostňpnych i ciņgów 
pieszych ustala siň:  

1)  priorytet optymalizacji warunków komunikacji 
pieszej,  

2)  zrównanie poziomów chodników i ulic w miej-
scach przejśń pieszych i przejazdów rowero-
wych,  

3)  trakt pieszy o szerokości zaleşnej od pasa ruchu 
dla traktu jednopasowego - 1,4m, 2 pasowego  
- 2,1m, 3 pasowego - 2,9m, 4 pasowego - 3,7m  

4)  lokalizacjň latarni, rozmównic telefonicznych, 
słupów ogłoszeniowych, hydrantów, koszy wg 
wzorów zaakceptowanych przez władze miasta 
i konserwatora zabytków i obowiņzujņcych na 
całym obszarze planu,  

5)  wskazanie nasadzenia nastňpujņcych gatunków 
drzew: klon pospolity kulisty, grab pospolity 
odmiana stoşkowa, leszczyna turecka, głóg 
dwuszyjkowy, dņb szypułkowy, odmiana stoş-
kowata, lipa drobnolistna, jarzņb szwedzki.  

13. Dla wszystkich terenów dróg publicznych 
ustala siň prawo przebudowy istniejņcych ciņgów 
komunikacji samochodowej na ciņgi pieszo jedne 
lub piesze.  

14. Na terenach parkingów KP1.1 ustala siň za-
kaz grodzenia, wskazanie do nasadzenia zieleni 
szczególnie jako obudowy wokół parkingu oraz wy-
konania płyt parkingowych w formie aşurowej, za-
pewniajņcej porost trawy.  

15. Na terenie parkingu KP1.2 ustala siň:  

1)  prawo do zachowania istniejņcych budynków 
garaşowych ze wskazaniem zmiany formy ze-
wnňtrznej elewacji poprzez zastosowanie jed-
norodnych materiałowo i kolorystycznie bram 
garaşowych oraz budowy nad całym zespołem 
wspólnego zadaszenia w formie dwuspadowe-
go dachu,  

2)  prawo do budowy ujednoliconego w formie 
szeregu garaşy zadaszonego dachem dwuspa-
dowym o nachyleniu połaci dachowych  
15o-25o.  

Rozdział 9 

Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenów 

§ 21. 1. Istniejņce obiekty tymczasowe, oznaczo-
ne na rysunku literņ T pozostawia siň w dotychcza-
sowej lokalizacji do roku 2010 ze wskazaniem do 
przeniesienia funkcji usługowych na tereny, które 
przewidujņ zabudowň usługowņ.  

2. Na terenie objňtym planem ustala siň zakaz 
lokalizacji nowych obiektów tymczasowych w po-
staci blaszaków, kontenerów jak równieş budynków 
murowanych z wyłņczeniem lokalizacji tymczaso-
wych straganów handlowych funkcjonujņcych cza-
sowo przy okazji imprez i świņt oraz tymczasowych 
pawilonów i stoisk handlowych na terenie istniejņ-
cego targowiska UH1.1.  

3. Na niezabudowanych parcelach na terenach 
MWU1.1 i MW1.2 do czasu zrealizowania docelowej 
zabudowy prawo do tymczasowego zagospodaro-
wania w formie parkingu.  

Rozdział 10 

Przepisy końcowe 

§ 22. Na podstawie art. 36 ust.4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym dla terenów przeznaczonych 
do zagospodarowania ustala siň stawkň procentowņ 
słuşņcņ naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
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nieruchomości dla wszystkich terenów, objňtych 
opracowaniem w wysokości 20%.  

§ 23. Traci moc uchwała Nr XLVII/318/2006 Rady 
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 stycznia 2006 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól 
obejmujņcego kwartały zabudowy pomiňdzy ulica-
mi: 1-go Maja, Parkowņ, Piłsudskiego, Wojska Pol-
skiego i terenami PKP.  

§ 24. Wykonanie uchwały powierza siň Prezy-
dentowi Miasta.  

§ 25. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym.  

Przewodniczņcy Rady  
Piotr Szyszko 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr LX/383/10 

Rady Miejskiej w Nowej Soli 

z dnia 26 marca 2010r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr LX/383/10 

Rady Miejskiej w Nowej Soli 

z dnia 26 marca 2010r. 
 

Rozstrzygnięcie  
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Nowa Sól obejmujący kwartały zabudowy 
pomiędzy ulicami: 1-go Maja, Parkową, Piłsudskie-

go, Wojska Polskiego i terenami PKP. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tj. Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 ze 
zmianami) Rada Miejska we Nowej Soli rozstrzyga, 
co nastňpuje: 

1. Uwagň złoşonņ w dniu 10.02.2010 roku przez 
PEAMCO Materiały Budowlane Tomczak sp. j.  
ul. Obrońców Lwowa 19 , 4-100 Leszno tj.: 

 niezasadne wskazanie do rozbiórki istniejņ-
cych budynków, 

 rozszerzenie obszaru jednostki U 1.9. na całņ 
powierzchniň działek Nr 420, 434/7, 421/2, 
426 i w konsekwencji całkowita rezygnacje  
z drogi lokalnej KDL 2, 

 dla jednostki U 1.9. ustaliń nastňpujņcy zapis: 

a) dla istniejņcych budynków prawo do zmia-
ny formy lub rozbiórki i budowy nowego 
budynku, 

b) prawo do realizacji nowego obiektu lub ze-
społu obiektów ramach obowiņzujņcych  
i nieprzekraczalnych linii zabudowy  
o maksymalnej powierzchni zabudowy 
danego obiektu do 2000m2, 

c) zmiana formy i budowa budynku, o którym 
mowa w pkt. 1 w ramach nieprzekraczal-
nych linii zabudowy, 

d) budynek, o którym mowa w pkt 2 moşe 
mień maksymalnie dwie kondygnacje na-
ziemne z dachem spadzistym przynajmniej 
dwuspadowym o symetrycznym nachyle-
niu połaci dachowych 250-300, 

e) maksymalna wysokośń budynku 10,0m, 

f) obowiņzek zapewnienia miejsc postojowych 
zwiņzanych z obsługņ funkcji usługowej  
w ramach działki, 

g) zakaz grodzenia pełnym ogrodzeniem od 
strony ul. 1-go Maja. 

Nie uwzglňdnia siň w czňści dotyczņcej przebiegu 
planowanej drogi lokalnej oznaczonej na rysunku 
planu KDL 2. 

 

Uzasadnienie: 

Projektowany teren drogi lokalnej KDL2 stanowi 
rezerwň  dla wzmocnienia sieci komunikacyjnej pn - 
pd wewnņtrz struktury miejskiej. Jej przebieg wzdłuş 
terenu kolejowego jest zgodny ze Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego miasta Nowa Sól. Rezerwa zapewni obsługň 
komunikacyjnņ terenów połoşonych po wschodniej 
stronie linii kolejowej, szczególnie po wybudowaniu 
wiaduktów i tuneli kolejowych w ramach moderni-
zacji linii kolejowej pn.-pd. 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr LX/383/10 

Rady Miejskiej w Nowej Soli 

z dnia 26 marca 2010r. 
 

Rozstrzygnięcie  
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej należących do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-

nych. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi zmianami) 
Rada Miejska w Nowej Soli rozstrzyga, co nastňpuje: 

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej: 

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadziń bňdņ właściwe przedsiňbiorstwa,  
w kompetencji, których leşy rozwój sieci: wo-
dociņgowej i kanalizacji sanitarnej, energetycz-
nej, gazociņgowej i cieplnej, zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania prze-
strzennego oraz na podstawie przepisów od-
rňbnych. Zadania w zakresie gospodarki odpa-
dami realizowane bňdņ zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, 
zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz 
na podstawie przepisów odrňbnych. 

2. Za podstawň przyjňcia do realizacji zadań okre-
ślonych w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego, które naleşņ do zadań 
własnych gminy, stanowiń bňdņ zapisy Wielo-
letniego Programu Inwestycyjnego Miasta No-
wa Sól. 

3. Określenie terminów przystņpienia i zakończenia 
realizacji tych zadań, ustalone bňdzie według 
kryteriów i zasad przyjňtych przy konstruowa-
niu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
Miasta Nowa Sól. 

4. Inwestycje realizowane mogņ byń etapowo  
w zaleşności od wielkości środków przeznaczo-
nych na inwestycje. 
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§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej określonych w planie. 
Finansowanie inwestycji bňdzie odbywań siň 
poprzez: 

1) Wydatki z budşetu gminy, 

2) Współfinansowanie środkami zewnňtrznymi, 
poprzez budşet gminy w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorzņdu województwa, 

c) dotacji i poşyczek z funduszy celowych, 

d) kredytów i poşyczek bankowych, 

e) innych środków zewnňtrznych. 

3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumień o charakterze cywilno - prawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno - prywat-
nego, a takşe właścicieli nieruchomości. 

 
70 1 

 
=================================================================================== 

702 
70 2 

UCHWAŁA NR LXIV/792/10 

 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

 

 z dnia 30 marca 2010r. 
  

w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia 
i miasta Zielona Góra 

 
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1  
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591 z póŝn. zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. 
zm.2), w zwiņzku z uchwałņ Rady Miasta Zielona 
Góra Nr VII/78/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku  
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia oraz zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra, 
zmienionņ uchwałami Nr XXI/306/08, XXI/307/08, 
XXI/308/08 z dnia 1 kwietnia 2008r., po stwierdzeniu 
zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona 
Góra”, uchwalonego uchwałņ Nr XXVIII/392/08 Rady 
Miasta Zielona Góra z dnia 19 sierpnia 2008r. 
uchwala siň, co nastňpuje:  

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy 
plan oraz zmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona 
Góra, obejmujņce obszar ograniczony: od północy: 
liniņ kolejowņ; od zachodu: ul. Zjednoczenia,  
                                                      
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, 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 2008 r. Nr 180, poz. 1111 
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,  
poz. 1241.  
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 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 
i Nr 220, poz. 1413.  

ul. Dņbrówki, ul. Długņ, ul. 1 Maja, ul. Jaskółczņ; od 
południa: ul. Ogrodowņ, ul. Fabrycznņ, ul. Henryka 
Sienkiewicza; od wschodu i południowego  
– wschodu: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego,  
ul. Generała Józefa Sowińskiego, ul. Aleja Konstytu-
cji 3 Maja, ul. Ceglanņ, ul. Piaskowņ, ul. Lwowskņ 
i ul. Ludwika Waryńskiego, ul. Stanisława Staszica 
w granicach określonych na rysunku planu, 
o powierzchni 270,30ha.  

2. Określone w ust. 1 granice obszaru objňtego 
planem wynikajņ z uchwały Nr VII/78/2007 z dnia  
24 kwietnia 2007r. w sprawie przystņpienia do spo-
rzņdzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Śródmieścia i miasta 
Zielona Góra, zmienione uchwałami Nr: XXI/306/08, 
XXI/307/08, XXI/308/08 z dnia 1 kwietnia 2008r.  

3. Integralnņ czňściņ uchwały sņ:  

1)  załņcznik Nr 1 - rysunek planu wykonany na 
mapie zasadniczej w skali 1:1000, składajņcy siň 
z czterech arkuszy;  

2)  załņcznik Nr 2 - rozstrzygniňcie o sposobie re-
alizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które naleşņ do 
zadań własnych miasta oraz zasadach ich fi-
nansowania;  

3)  załņcznik Nr 3 - rozstrzygniňcie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do wyłoşonego do 
publicznego wglņdu projektu planu miejsco-
wego;  

4)  załņcznik tabelaryczny Nr I - spis obiektów wpi-
sanych do rejestru zabytków;  

5)  załņcznik tabelaryczny Nr II - spis obiektów ob-
jňtych ochronņ na mocy miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego;  


