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UCHWAŁA Nr XXVI/576/2ŃńŃ 

Rady Miejskiej w Elbl>gu 

z dnia 21 stycznia 2010 r. 

 

w sprawie wyracenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomoWci gruntowych zbywanych na poprawC 
warunków zagospodarowania nieruchomoWci przyległych. 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 10 i ust 1b oraz art. 73 ust. 
3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoWciami (Źz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 
281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 
1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, 
poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 
59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 
100, Nr 42, poz. 335 i poz. 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 
1279 i 1281 i Nr 206, poz. 1590), Rada Miejska w źlbl>gu 
uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. 1. Wyraca siC zgodC na udzielanie przez 

Prezydenta Miasta bonifikat od ceny nieruchomoWci 
gruntowych sprzedawanych osobom fizycznym na 
poprawC warunków zagospodarowania nieruchomoWci 
przyległych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe - 
w wysokoWci 90 % ceny.  

 
2. Wyraca siC zgodC na udzielanie przez Prezydenta 

Miasta bonifikat od pierwszej opłaty za oddanie 
nieruchomoWci w ucytkowanie wieczyste osobom 
fizycznym na poprawC warunków zagospodarowania 
nieruchomoWci przyległych wykorzystywanych na cele 
mieszkaniowe - w wysokoWci 80 % opłaty.  

 
3. Bonifikaty, o których mowa w ust. 1 i 2, mog> być 

udzielane, jeceli zostan> spełnione ł>cznie nastCpuj>ce 
warunki:  

  1) nieruchomoWć nie jest przeznaczona w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego na cele 
publiczne, a w przypadku braku planu nie jest objCta 
decyzj> o lokalizacji celu publicznego;  

  2) wnioskodawca lub jego poprzednik prawny posiada 
nieruchomoWć nieprzerwanie przez okres co najmniej 
25 lat;  

  3) posiadacz nieruchomoWci złocy wniosek o jej nabycie 
i udzielenie bonifikaty w terminie do dnia 31 grudnia 
2010 r.  

 
§ 2. Uchyla siC uchwałC Nr VIII/121/2003 Rady 

Miejskiej w źlbl>gu z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
udzielania bonifikat od ceny sprzedacy nieruchomoWci 
gruntowych stanowi>cych własnoWć Gminy Miasto źlbl>g 
(Źz. Urz. Woj. WarmiMsko-Mazurskiego Nr 121, poz. 1597 
i z 2004 r. Nr 41, poz. 516, z 2006 r. Nr 34, poz. 729).  
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siC Prezydentowi 
Miasta źlbl>g.  
 

§ 4. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego.  
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej w źlbl>gu 
Janusz Nowak 
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UCHWAŁA Nr XXVI/58ń/2ŃńŃ 

Rady Miejskiej w Elbl>gu 

z dnia 21 stycznia 2010 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia Placu Kazimierza 

JagielloMczyka w Elbl>gu. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu        
przestrzennym   (Dz. U. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r. Nr 
6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 
954 i Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 
i Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. 
U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 
poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz>dzie gminnym 
(Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 

1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241), w zwi>zku z uchwał> Nr 
IX/159/07 Rady Miejskiej w źlbl>gu z dnia 20.09.2007 roku 
w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia planu, 
stwierdzaj>c, ce plan jest zgodny z ustaleniami Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania    
przestrzennego gminy - miasta źlbl>g przyjCtym uchwał> 
Nr XXXIII/825/2006 Rady Miejskiej w źlbl>gu z dnia 
26 paadziernika 2006 roku uchwala siC, co nastCpujeŚ 
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Rozdział ń 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
§ 1. 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obszaru otoczenia Placu Kazimierza 
JagielloMczyka w źlbl>gu, którego obszar zawarty jest 
miCdzy ulicamiŚ Nowowiejsk>, Teatraln>, Robotnicz>, 
Karow>, terenem osiedla mieszkaniowego przy ul. 
Gwiezdnej, ulicamiŚ Urocz>, BosmaMsk>, Królewieck>, 
terenem osiedla przy ul. Kopernika, ulic> Traugutta. 
 

2. RozstrzygniCcie w sprawie uwag wniesionych do 
projektu planu na etapie jego wyłocenia do publicznego 
wgl>du zawiera zał>cznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
3. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania zawiera zał>cznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 1. Integraln> czCWci> uchwały jest zał>cznik 

graficzny nr 1, tj. rysunek planu w skali 1: 1000. 
 

2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne w rysunku planu 
s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planuŚ 
  1) granica obszaru objCtego ustaleniami planu, 
  2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania, 
  3) symbole literowo - cyfrowe przyporz>dkowane 

poszczególnym terenomś 
  4) obowi>zuj>ce linie zabudowy, 
  5) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
  6) strefa zorganizowanych placów publicznych 

i zorganizowanej zieleni publicznej; 
  7) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej, 
  8) strefa lokalizacji parkingu podziemnego, 
  9) strefa lokalizacji miejsc postojowych, 
  10) strefa lokalizacji Wciany akustycznej, 
  11) wysokoWciowy akcent architektoniczny. 
 

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

 
  1. uchwale, planie, rysunku planu bez dodatkowych 

okreWleM - rozumie siC przez to odpowiednioŚ 
niniejsz> uchwałC, miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego uchwalony 
niniejsz> uchwał> oraz rysunek planu stanowi>cy 
zał>cznik graficzny do niniejszej uchwałyś 

 
  2. budynku - nalecy przez to rozumieć taki obiekt 

budowlany, który jest trwale zwi>zany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomoc> przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

 
  3. budowli - nalecy przez to rozumieć kacdy obiekt 

budowlany nie bCd>cy budynkiemś 
 
  4.   wysokoWci budynkuŚ 

1) wyraconej w metrach - nalecy przez to rozumieć 
pionowy wymiar budynku, liczony od poziomu 
terenu przy najnicej połoconym wejWciu do 
budynku do górnej krawCdzi Wciany zewnCtrznej, 
gzymsu lub attyki w przypadku dachów płaskich, 
b>da do najwycej połoconej krawCdzi dachu 
(kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych 
dachów stromychś 

2) wyraconej w liczbie kondygnacji - nalecy przez to 
rozumieć liczbC kondygnacji nadziemnych 
w rozumieniu Rozporz>dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 
  5. zabudowie pierzejowej - rozumie siC przez to 

nieprzerwane ci>gi zabudowy, stanowi>ce Wciany 
ograniczaj>ce przestrzeM publiczn>ś 

 
  6. przestrzeni publicznej - nalecy przez to rozumieć 

obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkaMców, poprawy jakoWci ich cycia 
i sprzyjaj>cy nawi>zywaniu kontaktów, w tym 
ogólnodostCpne tereny placów publicznych i zieleni; 

 
  7.   reklamie - nalecy przez to rozumieć noWnik informacji 

wizualnej wraz z elementami konstrukcyjnymi 
zamocowania: 
1) reklama wolnostoj>ca - nalecy przez to rozumieć     

noWnik informacji wizualnej usytuowany 
samodzielnie, 

2) reklama na obiekcie - nalecy przez to rozumieć 
noWnik informacji wizualnej usytuowany na 
obiekcie budowlanym lub innym, 

3) reklamy nie stanowi szyld o treWci wymaganej 
przepisami prawa o powierzchni do 0,3 m

2
; 

 
  8. powierzchni zabudowy - rozumie siC przez to 

powierzchniC pod budynkamiś 
 
  9.   wskaaniku powierzchni zabudowy - rozumie siC przez 

to powierzchniC pod budynkami wyracon> 
procentowym udziałem w ogólnej powierzchni 
terenu; 

 
  10. powierzchni terenu biologicznie czynnej - rozumie siC 

przez to grunt rodzimy pokryty roWlinnoWci> oraz 
wodC powierzchniow> na działce budowlanej, 
a takce 50 % sumy nawierzchni tarasów 
i stropodachów, urz>dzonych jako stałe trawniki lub 
kwietniki na podłocu zapewniaj>cym ich naturaln> 
wegetacjC, o powierzchni nie mniejszej nic 10 m2

; 
 
  11. linii zabudowy - nalecy przez to rozumieć liniC 

reguluj>c> usytuowanie zabudowy, przy czym 
obowi>zuj>ca linia zabudowy wyznacza połocenie 
Wciany frontowej budynku, zaW nieprzekraczalna linia 
zabudowy ogranicza teren, na którym zabudowa 
kubaturowa moce być lokalizowanaś nie dotyczy toŚ 
1) w kondygnacji przyziemnej wiatrołapów, ganków 

itp. o szerokoWci do 2 m, 
2) w wycszych kondygnacjach balkonów, wykuszy, 

loggii, okapów itp. o szerokoWci do 1 m, 
 
12. usługach centrotwórczych      o  znaczeniu       

ogólnomiejskim i regionalnym - nalecy przez to 
rozumieć w szczególnoWci usługi administracji 
publicznej (siedziby organów władzy, s>dów 
i prokuratury, administracji gospodarczej 
i finansowej, ł>cznoWci) oraz usługi komercyjne 
(centra biznesu, finansów, handlu, gastronomii, 
rozrywki, centra integracyjne); 

 
  13. nieuci>cliwych funkcjach usługowych - nalecy przez 

to rozumieć działalnoWć usługow>, której 
prowadzenie nie powoduje przekroczenia 
standardów emisyjnych przewidzianych dla 
zabudowy mieszkaniowej; 

 
  14. standardach emisyjnych - w rozumieniu przepisów 

Prawo ochrony Wrodowiskaś 
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  15. przepisach szczególnych - nalecy przez to rozumieć 
przepisy obowi>zuj>cych ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikaj>ce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

 
  16. strefie „B” ochrony konserwatorskiej - przez obszary 

objCte stref> „B” nalecy rozumieć obszary 
o stosunkowo dobrze zachowanych podstawowych 
elementach struktury historycznej przestrzeni, gdzie 
ochrona zachowanych walorów oraz prawidłowy 
dalszy sposób zagospodarowywania pozwol> 
przywrócić zatarte wartoWci przestrzenne, 
architektoniczne i przyrodnicze; 

 
  17. gabinecie - oznacza to pomieszczenie do pracy 

umysłowej lub specjalnej pracy zawodowej (np. 
lekarskiej, prawniczej, kosmetycznej, itp.), 
nieuci>cliwej dla s>siedztwaś 

 
  18. powierzchni sprzedacy - rozumie siC przez to 

powierzchniC lokalu handlowego z wył>czeniem 
powierzchni magazynowej oraz zaplecza socjalnego; 

 
  19. powierzchni handlowej - rozumie siC przez to 

powierzchniC lokali handlowych sprzedacy 
detalicznej (powierzchnia sprzedacy plus 
powierzchnia magazynów i zapleczy lokali); 

 
  20. markecie - rozumie siC przez to sklep spocywczo - 

przemysłowy wyposacony w halC sprzedacow> 
o ducej powierzchni, sprzedaj>cy szeroki asortyment 
towarów codziennego ucytku. 

 
§ 4. Ustala siC, jako nadrzCdne na obszarze objCtym 

ustaleniami planu, cele polityki przestrzennej: 
  1) ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania 

Wródmiejskiej czCWci miastaś 
  2) uporz>dkowanie i zagospodarowanie przestrzeni 

publicznych Placu Kazimierza JagielloMczyka oraz ulicŚ 
Teatralnej, Nowowiejskiej i Pułkownika Stanisława 
Ź>bkaś 

  3) usprawnienie układu komunikacyjnego obszaru, 
wskazanie miejsc parkingowych. 

 
§ 5. 1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 

tereny o rócnym przeznaczeniu zawieraj>ce tereny 
o rócnych zasadach zagospodarowania i zabudowy. 
Poszczególne tereny wydzielone s> na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj>cymi i oznaczone jednoznacznie je 
identyfikuj>cymi symbolami literowo - cyfrowymi. 

 
2. Linie rozgraniczaj>ce, o których mowa w ust. 

1 poprowadzono po funkcjonuj>cych liniach podziałów 
geodezyjnych lub nalecy wyznaczyć je geodezyjnie 
w projektach podziału gruntów, zgodnie z rysunkiem planu. 

 
§ 6. W planie okreWla siCŚ 1. Przeznaczenie terenów, 

dla których ustalenia zawarte s> w rozdziale 2 - Przepisy 
Szczegółowe niniejszej uchwałyŚ 
  1) zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem U; 
  2) zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem UMW; 
  3) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem MWU; 
  4) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych 

na rysunku planu symbolem MW; 

  5) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,      
oznaczonych na rysunku planu symbolem MN; 

  6) usług oWwiatowych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem UO; 

  7) usług sportu i rekreacji, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem US; 

  8) zieleni urz>dzonej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem ZP; 

  9) infrastruktury technicznej - elektroenergetycznej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem ITE; 

  10) komunikacji - drogi publiczne, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KŹ oraz klas> ulicyŚ 
a) G - ulica główna, 

         b) Z – zbiorcza, 
   c)   L - ulica lokalna, 
   d) D - ulica dojazdowa, 

  11) komunikacji - parking publiczny, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KDP; 

  12) pieszej przestrzeni publicznej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem KX; 

  13) komunikacji - publiczny ci>g pieszo - jezdny, 
oznaczone na rysunku planu symbolem KDX; 

  14) komunikacji - drogi wewnCtrzne, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KDW. 

 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoś 
 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
 
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu (wskaaniki 
i parametry); 

 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 
 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacjiś 
 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznejś 
 
10. Stawki procentowe słuc>ce pobieraniu 

jednorazowej opłaty, wnoszonej na rzecz gminy zgodnie 
z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
§ 7. W planie nie okreWla siC, gdyc nie wystCpuj> na 

obszarze planu:  
 
1. Granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów szczególnych dotycz>cych terenów 
górniczych oraz zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnych; 

 
2. Granic obszarów wymagaj>cych przeprowadzenia 

scaleM i ponownych podziałów nieruchomoWci. 
 
3. Sposobu i terminu tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów. 
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Rozdział 2 
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

 
§ 8. Zabudowa usługowa U. 

 
KARTA TERENU U1 o powierzchni 0,41 ha 

Ustala siC tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U, z podziałem na tereny Uń - U9 , 
o ł>cznej    powierzchni 5,42 ha.  
 

 1. Przeznaczenie: 
     1) przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa usługowa w zakresie gastronomii lub handlu, dopuszcza siC stacjC paliwś 
     2) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
         a) obsługa komunikacyjna w zakresie wewnCtrznych dróg dojazdowych, ci>gów pieszych oraz parkingów naziemnychś 
         b) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 
 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

  1) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami pkt 6. i 7. niniejszej karty; 
 3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

     1) nie ustala siCś 
 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
     1) nie dotyczy; 
 5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
     1) zakaz sytuowania reklam wolnostoj>cych, dopuszcza siC reklamy na obiekcie wył>cznie w ramach projektu nowej 

zabudowy; dla stacji paliw - reklama w formie pylonu reklamowego; 
 6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zabudowyŚ 
     1) linie zabudowy - według rysunku planuś 
     2) wysokoWć budynków - od 3 do 5 kondygnacji; 
     3) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 70 %; 
     4) ukształtowanie dachu - dachy płaskieś 
     5) w podziemiu nowej zabudowy nalecy lokalizować parkingiś 
 7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zagospodarowania terenuŚ 
     1) zakaz zagospodarowania i budowy o charakterze tymczasowym; 
     2) zakaz budowy garacy wolnostoj>cychś 
     3) wielkoWć udziału powierzchni terenu biologicznie czynnej do powierzchni ogólnej terenu - minimum 10%; 
 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacjiŚ 
     1) dostCp od strony ulicy 1KŹL1/2ś w przypadku koniecznoWci dostCpu do zachodniej czCWci terenu U2 od strony ulicy 

1KŹL1/2 nalecy realizować jeden wjazd dla terenów U1 i zachodniej czCWci U2ś orientacyjna lokalizacja ww. wjazdu 
wskazana jest na rysunku planu; 

     2) miejsca postojowe nalecy realizować w liniach rozgraniczaj>cych terenu U1, a dla nowej zabudowy równiec w jej 
podziemiu; 

 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
     1) nowe sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj>cych komunikacji nalecy prowadzić wył>cznie jako 

podziemne; 
     2) obowi>zuje zakaz lokalizowania wolnostoj>cych kubaturowych obiektów infrastruktury technicznejś 
     3) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być okreWlone na podstawie projektów dla 

poszczególnych przedsiCwziCć inwestycyjnych na obszarze planuś 
     4) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, odprowadzanie Wcieków i wód opadowych oraz wywóz odpadów 

komunalnych nalecy realizować wył>cznie w ramach systemów obsługuj>cych miastoś wyklucza siC stosowanie rozwi>zaM 
tymczasowych i przejWciowychś 

    5) zasilanie w ciepło nalecy realizować z sieci miejskiej, dopuszcza siC stosowanie urz>dzeM grzewczych nie powoduj>cych 
przekroczeM standardów emisyjnych okreWlonych w przepisach szczególnychś 

    6) obowi>zuje zakaz lokalizowania masztów antenowych telefonii komórkowejś 
 

KARTA TERENU U2 o powierzchni 1,89 ha 
 

Ustala siC tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U, z podziałem na tereny Uń - U9 , 
o ł>cznej powierzchni 5,42 ha.  
 
1. Przeznaczenie: 
  1) przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa usługowa o znaczeniu ogólnomiejskim w zakresie handlu detalicznego (w tym 

obiekty o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m
2
 ), kultury, sztuki, rozrywki i administracji; 

  2) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
    a) obsługa komunikacyjna w zakresie wewnCtrznych dróg dojazdowych, ci>gów pieszych oraz parkingów 

wielopoziomowych, 
    b) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
  1) dopuszcza siC przebudowC i rozbudowC istniej>cego kompleksu usługowego w celu wprowadzania nowych funkcji 

przewidzianych ustaleniami planu; w przypadku rozbudowy obiektu niezbCdna jest równiec rozbudowa parkingów w kilku 
poziomach; 

  2) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami pkt 6. i 7. niniejszej karty; 
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3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
  1) nie ustala siCś 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

  1) nie dotyczy; 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
  1) zakaz sytuowania reklam wolnostoj>cych, dopuszcza siC reklamy na obiekcie wył>cznie w ramach projektu 

przebudowy/rozbudowy kompleksu usługowegoś 
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zabudowyŚ 
  1) linie zabudowy - według rysunku planuś 
  2) wysokoWć zabudowy - od 3 do 6 kondygnacji; 
  3) ukształtowanie dachu - dachy płaskieś 
  4) obowi>zuje wysoki standard architektury wyracaj>cy siC wyeksponowaniem podziałów pionowych i zastosowaniem 

nowoczesnego detalu architektonicznego oraz wysokiej jakoWci materiałów wykoMczeniowychś 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zagospodarowania terenu: 

  1) zakaz zagospodarowania i budowy o charakterze tymczasowym; 
  2) zakaz budowy garacy wolnostoj>cychś 
  3) zakaz wydzielania nowych działek budowlanychś 
  4) wielkoWć udziału powierzchni terenu biologicznie czynnej do powierzchni ogólnej terenu - nie ustala siCś 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacjiŚ 
  1) dostCp od strony ulicy Teatralnej i ulicy 1KDD1/2; w przypadku koniecznoWci dostCpu do zachodniej czCWci terenu U2 od 

strony ulicy 1KŹL1/2 nalecy realizować jeden wjazd dla terenów U1 i zachodniej czCWci U2ś orientacyjna lokalizacja ww. 
wjazdu wskazana jest na rysunku planu; 

  2) iloWć miejsc postojowych powinna zabezpieczać potrzeby zgodnie ze wskaanikamiŚ 
- minimum 20 miejsc postojowych na 1000 m

2 
 powierzchni sprzedacyś 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
  1) nowe sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj>cych komunikacji nalecy prowadzić wył>cznie jako 

podziemne; 
  2) obowi>zuje zakaz lokalizowania wolnostoj>cych kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej; 
  3) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być okreWlone na podstawie projektów dla 

poszczególnych przedsiCwziCć inwestycyjnych na obszarze planuś 
  4) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, odprowadzanie Wcieków i wód opadowych oraz wywóz odpadów 

komunalnych nalecy realizować wył>cznie w ramach systemów obsługuj>cych miastoś wyklucza siC stosowanie rozwi>zaM 
tymczasowych i przejWciowychś 

  5) zasilanie w ciepło nalecy realizować z sieci miejskiej, dopuszcza siC stosowanie urz>dzeM grzewczych nie powoduj>cych 
przekroczeM standardów emisyjnych okreWlonych w przepisach szczególnychś 

  6) obowi>zuje zakaz lokalizowania masztów antenowych telefonii komórkowejś 
  

KARTA TERENU U3 o powierzchni 0,15 ha 
 

Ustala siC tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U, z podziałem na tereny Uń - U9 , 
o ł>cznej powierzchni 5,42 ha.  
 
1. Przeznaczenie: 
  1) przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa usługowa o znaczeniu ogólnomiejskim i regionalnym w zakresie administracji 

finansowej; 
  2) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
    a) obsługa komunikacyjna w zakresie wewnCtrznych dróg dojazdowych, ci>gów pieszych, miejsc postojowych, 
    b) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
  1) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami pkt 6. i 7. niniejszej karty; 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

  1) nie ustala siCś 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
  1) nie dotyczy; 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
  1) zakaz sytuowania reklam wolnostoj>cych, dopuszcza siC reklamy na obiekcie wył>cznie w ramach projektu modernizacji 

zabudowy; 
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zabudowyŚ 
  1) wysokoWć budynku - do 5 kondygnacji; 
  2) powierzchnia zabudowy - zgodnie ze stanem istniej>cymś 
  3) ukształtowanie dachu - dachy płaskieś 
  4) obowi>zuje wysoki standard architektury wyracaj>cy siC zastosowaniem nowoczesnego detalu architektonicznego 

i wysokiej jakoWci materiałów wykoMczeniowychś 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zagospodarowania terenuŚ 
  1) zakaz zagospodarowania i budowy o charakterze tymczasowym; 
  2) zakaz budowy garacy wolnostoj>cychś 
  3) zakaz wydzielania nowych działek budowlanychś 
  4) wielkoWć udziału powierzchni terenu biologicznie czynnej do powierzchni ogólnej terenu - nie ustala siCś 
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8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacjiŚ 
  1) dostCp od strony ulicy 2KŹL1/2ś 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
  1) nowe sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj>cych komunikacji nalecy prowadzić wył>cznie jako podziemne; 
  2) obowi>zuje zakaz lokalizowania wolnostoj>cych kubaturowych obiektów infrastruktury technicznejś 
  3) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być okreWlone na podstawie projektów dla 

poszczególnych przedsiCwziCć inwestycyjnych na obszarze planuś 
  4) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, odprowadzanie Wcieków i wód opadowych oraz wywóz odpadów 

komunalnych nalecy realizować wył>cznie w ramach systemów obsługuj>cych miastoś wyklucza siC stosowanie rozwi>zaM 
tymczasowych i przejWciowychś 

  5) zasilanie w ciepło nalecy realizować z sieci miejskiej, dopuszcza siC stosowanie urz>dzeM grzewczych nie powoduj>cych 
przekroczeM standardów emisyjnych okreWlonych w przepisach szczególnychś 

  6) obowi>zuje zakaz lokalizowania masztów antenowych telefonii komórkowejś 
 

KARTA TERENU U4 o powierzchni 0,77 ha 
 

Ustala siC tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U, z podziałem na tereny Uń - U9 , 
o ł>cznej powierzchni 5,42 ha.  
 
1. Przeznaczenie: 
  1) przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa usługowa o znaczeniu ogólnomiejskim i regionalnym w zakresie kultury (ze 

szczególnym znaczeniem teatru), rozrywki i wystawiennictwa; 
  2) przeznaczenie towarzysz>ceŚ administracja, edukacja i gastronomia - zwi>zane z funkcj> podstawow>ś 
  3) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
    a) obsługa komunikacyjna w zakresie wewnCtrznych dróg dojazdowych, ci>gów pieszych, miejsc postojowych, 
    b) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
  1) obowi>zuje szczególna dbałoWć i troska o kształtowanie ładu przestrzennego w otoczeniu głównego centrum kultury 

miasta, przy wykorzystaniu walorów obiektu stanowi>cego dobro kultury współczesnejś 
  2) zachowaniu i ochronie podlegaj> nastCpuj>ce elementy i cechy zabudowy istniej>cejŚ 
    a) układ przestrzenny zabudowy w kształcie litery T z centralnym wejWciem do budynku na osi symetrii wschód - zachód, 

wyznaczaj>cej relacjC budynku centrum kultury z głównym placem publicznym (plac Kazimierza JagielloMczyka), 
    b) centralny holl budynku wraz z oWwietlaj>cym go Wwietlikiem w dachu, stanowi>cym główny akcent wysokoWciowy 

i architektoniczny obiektu, 
    c) czytelny wewnCtrzny układ funkcjonalno - organizacyjny obiektu, 

    d) główne cechy architektury obiektu wyracone proporcjami brył (szczególnie w elewacji wschodniej i południowej) oraz 
kształtem detalu architektonicznego, 

    e) kształt obiektu od strony wschodniej z wycsz> brył> centraln> zwieMczon> Wwietlikiem oraz dwa symetrycznie nicsze 
skrzydłaś 

    f) funkcja parkingu dla pracowników po północnej stronie obiektuś 
  3) dopuszcza siC rozbudowC obiektu, przy zachowaniu i ochronie elementów zawartych w punkcie 2) oraz spełnieniu 

nastCpuj>cych warunkówŚ 
    a) projekt rozbudowy powinien być sporz>dzony na podstawie kompleksowego programu funkcjonalnego, 
    b) nie dopuszcza siC przekształceM obiektu, prowadzonych odrCbnie przez poszczególnych zarz>dców, 
    c) nalecy zachować główne, reprezentacyjne wejWcie do ducej sali teatru poprzez centralny holl; 
    d) niezbCdne jest utworzenie nowego wejWcia do małej sali teatralnej od ulicy Teatralnej oraz wykreowanie powi>zanej 

z teatrem urz>dzonej przestrzeni publicznej, 
    e) obowi>zuje najwycsza jakoWć projektowanej zabudowy oraz wysoki standard stosowanych materiałówś 
  4) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie terenu z rozbudow> istniej>cego obiektu na podstawie jednego projektu 

ł>cznie z terenami KDX i 2KXś zaleca siC wyłonienie projektu, o którym mowa w pkt 4) na podstawie konkursu; 
  5) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami pkt 6. i 7. niniejszej karty; 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

  1) nie ustala siCś 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
  1) obowi>zuje ochrona formy architektury, w szczególnoWci proporcji elewacji frontowej istniej>cego obiektu, jako dobra 

kultury współczesnej, zgodnie z zasadami zawartymi w pkt 2; 
  2) zagospodarowanie terenu zgodnie z ustaleniami pkt 2 niniejszego paragrafu; 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
  1) zakaz sytuowania reklam wolnostoj>cych, dopuszcza siC reklamy na obiekcie wył>cznie w ramach projektu elewacji 

obiektu; 
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zabudowyŚ 
  1) linie zabudowy - według rysunku planuś 
  2) wysokoWć budynków - zachować istniej>ce proporcje poszczególnych czCWci obiektuś 
  3) w przypadku podwycszenia obiektu nalecy równiec odpowiednio podwycszyć Wwietlikś 
  4) ukształtowanie dachu dobudowy - dach płaskiś 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zagospodarowania terenuŚ 
  1) zakaz zagospodarowania i budowy o charakterze tymczasowym; 
  2) zakaz wydzielania nowych działek budowlanychś 
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  3) wielkoWć udziału powierzchni terenu biologicznie czynnej do powierzchni ogólnej terenu - nie ustala siCś 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacjiŚ 
  1) dostCp od strony ulicy 2KŹL1/2 oraz poprzez ci>g pieszo - jezdny KDX; 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
  1) nowe sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj>cych komunikacji nalecy prowadzić wył>cznie jako podziemneś 
  2) obowi>zuje zakaz lokalizowania wolnostoj>cych kubaturowych obiektów infrastruktury technicznejś 
  3) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być okreWlone na podstawie projektów dla 

poszczególnych przedsiCwziCć inwestycyjnych na obszarze planuś 
  4) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, odprowadzanie Wcieków i wód opadowych oraz wywóz odpadów 

komunalnych nalecy realizować wył>cznie w ramach systemów obsługuj>cych miastoś wyklucza siC stosowanie rozwi>zaM 
tymczasowych i przejWciowychś 

  5) zasilanie w ciepło nalecy realizować z sieci miejskiej, dopuszcza siC stosowanie urz>dzeM grzewczych nie powoduj>cych 
przekroczeM standardów emisyjnych okreWlonych w przepisach szczególnychś 

  6) obowi>zuje zakaz lokalizowania masztów antenowych telefonii komórkowejś 
 

KARTA TERENU U5 o powierzchni 0,90 ha 
Ustala siC tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U, z podziałem na tereny Uń - U9 , 
o ł>cznej powierzchni 5,42 ha.  
1. Przeznaczenie: 
  1) przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa usługowa o znaczeniu ogólnomiejskim i regionalnym w zakresie administracji 

i funkcji im towarzysz>cychś 
  2) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
    a) obsługa komunikacyjna w zakresie wewnCtrznych dróg dojazdowych, ci>gów pieszych oraz parkingów naziemnych 

i podziemnych; 
    b) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
  1) architekturC nowej zabudowy kształtować w formie obiektu kubaturowego, o wyraanie zaakcentowanej w pierzei ulicy 

architekturze obiektu wraz z eksponowanym wejWciemś 
  2) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami pkt 6. i 7. niniejszej karty; 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

  1) nie ustala siCś 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
  1) nie dotyczy; 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
  1) zakaz sytuowania reklam wolnostoj>cych, dopuszcza siC reklamy na obiekcie wył>cznie w ramach projektu zabudowy; 
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zabudowyŚ 
  1) wysokoWć budynków - maksymalnie 63 m n.p.m.ś dopuszcza siC mocliwoWć stopniowania wysokoWci budynkuś 
  2) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 40 %; 
  3) ukształtowanie dachu - nie ustala siC geometrii dachów, jednak przy dachach spadzistych nalecy stosować dachówkC 

ceramiczn>ś 
  4) w podziemiu nowej zabudowy nalecy lokalizować parkingiś 
  5) wobec zabudowy istniej>cej nalecy d>cyć do poprawy warunków technicznych i estetyzacji w zakresie kolorystyki i detalu 

architektonicznego; 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zagospodarowania terenuŚ 
  1) zakaz zagospodarowania i budowy o charakterze tymczasowym; 
  2) zakaz budowy garacy wolnostoj>cychś 
  3) wielkoWć udziału powierzchni terenu biologicznie czynnej do powierzchni ogólnej terenu - minimum 10%; 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacjiŚ 
  1) dostCp poprzez zjazd publiczny od strony ulicy 1KŹG2/2+T oraz poprzez ci>g pieszo - jezdny KDX; 
  2) iloWć miejsc postojowych powinna zabezpieczać potrzeby zgodnie ze wskaanikamiŚ 
- minimum 15 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych; 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
  1) nowe sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj>cych komunikacji nalecy prowadzić wył>cznie jako podziemneś 
  2) obowi>zuje zakaz lokalizowania wolnostoj>cych kubaturowych obiektów infrastruktury technicznejś 
  3) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być okreWlone na podstawie projektów dla 

poszczególnych przedsiCwziCć inwestycyjnych na obszarze planuś 
  4) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, odprowadzanie Wcieków i wód opadowych oraz wywóz odpadów 

komunalnych nalecy realizować wył>cznie w ramach systemów obsługuj>cych miastoś wyklucza siC stosowanie rozwi>zaM 
tymczasowych i przejWciowychś 

  5) zasilanie w ciepło nalecy realizować z sieci miejskiej, dopuszcza siC stosowanie urz>dzeM grzewczych nie powoduj>cych 
przekroczeM standardów emisyjnych okreWlonych w przepisach szczególnychś 

  6) obowi>zuje zakaz lokalizowania masztów antenowych telefonii komórkowejś 
 

KARTA TERENU U6 o powierzchni 0,23 ha 
Ustala siC tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U, z podziałem na tereny Uń - U9 , 
o ł>cznej powierzchni 5,42 ha.  
1. Przeznaczenie: 

  1) przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa usługowa o znaczeniu ogólnomiejskim i regionalnym w zakresie kultury, 
administracji lub opieki zdrowotnej oraz funkcji im towarzysz>cychś 
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  2) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
    a) obsługa komunikacyjna w zakresie wewnCtrznych dróg dojazdowych, ci>gów pieszych, miejsc postojowychś 
    b) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
  1) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami pkt 6. i 7. niniejszej karty; 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

  1) nie ustala siCś 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
  1) nie dotyczy; 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
  1) zakaz sytuowania reklam wolnostoj>cych, dopuszcza siC reklamy na obiekcie wył>cznie w ramach projektu nowej 

zabudowy; 
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zabudowy: 

  1) linie zabudowy - według rysunku planuś 
  2) wysokoWć budynków - od 4 do 6 kondygnacji; 
  3) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 70 %; 
  4) ukształtowanie dachu - dachy płaskieś 
  1) w podziemiu nowej zabudowy nalecy lokalizować parkingi; 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zagospodarowania terenuŚ 
  1) zakaz zagospodarowania i budowy o charakterze tymczasowym; 
  2) zakaz budowy garacy wolnostoj>cychś 
  3) wielkoWć udziału powierzchni terenu biologicznie czynnej do powierzchni ogólnej terenu - minimum 10 %. 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacjiŚ 
  1) dostCp od strony ulicy 3KŹŹ 1/2ś 
  2) iloWć miejsc postojowych powinna zabezpieczać potrzeby zgodnie ze wskaanikamiŚ 
- minimum 15 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych; 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
  1) nowe sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj>cych komunikacji nalecy prowadzić wył>cznie jako podziemneś 
  2) obowi>zuje zakaz lokalizowania wolnostoj>cych kubaturowych obiektów infrastruktury technicznejś 
  3) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być okreWlone na podstawie projektów dla 

poszczególnych przedsiCwziCć inwestycyjnych na obszarze planu; 
  4) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, odprowadzanie Wcieków i wód opadowych oraz wywóz odpadów 

komunalnych nalecy realizować wył>cznie w ramach systemów obsługuj>cych miastoś wyklucza siC stosowanie rozwi>zaM 
tymczasowych i przejWciowych; 

  5) zasilanie w ciepło nalecy realizować z sieci miejskiej, dopuszcza siC stosowanie urz>dzeM grzewczych nie powoduj>cych 
przekroczeM standardów emisyjnych okreWlonych w przepisach szczególnychś 

  6) obowi>zuje zakaz lokalizowania masztów antenowych telefonii komórkowejś 
 

KARTA TERENÓWŚ U7 o powierzchni 0,45 ha ; U9 o powierzchni 0,37 ha 
 

Ustala siC tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U, z podziałem na tereny Uń - U9 , 
o ł>cznej powierzchni 5,42 ha.  
 
1. Przeznaczenie: 

  1) przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa usługowa o znaczeniu ogólnomiejskim i regionalnym w zakresie kultury, 
administracji, opieki zdrowotnej i funkcji im towarzysz>cychś 

  2) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
    a) obsługa komunikacyjna w zakresie wewnCtrznych dróg dojazdowych, ci>gów pieszych, zgrupowanych miejsc 

postojowych, 
    b) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
  1) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami pkt 6. i 7. niniejszej karty; 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

  1) nie ustala siCś 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
  1) nie dotyczy; 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
  1) zakaz sytuowania reklam wolnostoj>cych, dopuszcza siC reklamy na obiekcie wył>cznie w ramach projektu modernizacji 

zabudowy; 
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zabudowyŚ 
  1) rozbudowa w zwartej zabudowie; 
  2) wysokoWć budynków - w obecnych gabarytach; 

  3) powierzchnia zabudowy: 
    a) dla terenu U7 - maksymalnie 50 %, 
    b) dla terenu U9 - maksymalnie 25 %; 
  4) ukształtowanie dachu - dachy płaskieś 
  5) wobec istniej>cej zabudowy nalecy d>cyć do poprawy warunków technicznych i estetyzacji w zakresie kolorystyki i detalu 

architektonicznego; 
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7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zagospodarowania terenuŚ 
  1) zakaz zagospodarowania i budowy o charakterze tymczasowym; 
  2) zakaz budowy garacy wolnostoj>cychś 
  3) wielkoWć udziału powierzchni terenu biologicznie czynnej do powierzchni ogólnej terenu - minimum 5 %; 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacjiŚ 
  1) dostCp do terenu U7 od strony ulicy 3KŹŹ1/2, do terenu U9 od strony ulicy 4KDD1/2; 
  2) miejsca postojowe nalecy realizować w liniach rozgraniczaj>cych przedmiotowych terenówś 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznejŚ 
  1) nowe sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj>cych komunikacji nalecy prowadzić wył>cznie jako podziemneś 
  2) obowi>zuje zakaz lokalizowania wolnostoj>cych kubaturowych obiektów infrastruktury technicznejś 
  3) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być okreWlone na podstawie projektów dla 

poszczególnych przedsiCwziCć inwestycyjnych na obszarze planuś 
  4) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, odprowadzanie Wcieków i wód opadowych oraz wywóz odpadów 

komunalnych nalecy realizować wył>cznie w ramach systemów obsługuj>cych miastoś wyklucza siC stosowanie rozwi>zaM 
tymczasowych i przejWciowychś 

  5) zasilanie w ciepło nalecy realizować z sieci miejskiej, dopuszcza siC stosowanie urz>dzeM grzewczych nie powoduj>cych 
przekroczeM standardów emisyjnych okreWlonych w przepisach szczególnychś 

  6) obowi>zuje zakaz lokalizowania masztów antenowych telefonii komórkowejś 
 

KARTA TERENU U8 o powierzchni 0,25 ha 
 

Ustala siC tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U, z podziałem na tereny U1 - U9 , 
o ł>cznej powierzchni 5,42 ha.  
 
1. Przeznaczenie: 

  1) przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa usługowa o znaczeniu ogólnomiejskim i regionalnym w zakresie kultury, 
administracji lub opieki zdrowotnej oraz funkcji im towarzysz>cychś 

  2) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
    a) obsługa komunikacyjna w zakresie wewnCtrznych dróg dojazdowych, ci>gów pieszych, zgrupowanych miejsc 

postojowych, 
    b) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

  1) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami pkt 6. i 7. niniejszej karty; 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
  1) nie ustala siCś 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
  1) nie dotyczy; 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
  1) zakaz sytuowania reklam wolnostoj>cych, dopuszcza siC reklamy na obiekcie wył>cznie w ramach projektu modernizacji 

zabudowy; 
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zabudowyŚ 
  1) linie zabudowy - według rysunku planuś 
  2) wysokoWć budynków - maksymalnie 4 kondygnacje; 
  3) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 70 %; 
  4) ukształtowanie dachu - nie ustala siCś 
  5) w podziemiu nowej zabudowy nalecy lokalizować parkingiś 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zagospodarowania terenuŚ 
  1) zakaz zagospodarowania i budowy o charakterze tymczasowym; 
  2) zakaz budowy garacy wolnostoj>cychś 
  3) wielkoWć udziału powierzchni terenu biologicznie czynnej do powierzchni ogólnej terenu - minimum 5 %; 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacjiŚ 
  1) dostCp od strony ulicy 4KŹŹ1/2ś 
  2) iloWć miejsc postojowych powinna zabezpieczać potrzeby zgodnie ze wskaanikamiŚ 
- minimum 15 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych; 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
  1) nowe sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj>cych komunikacji nalecy prowadzić wył>cznie jako podziemneś 
  2) obowi>zuje zakaz lokalizowania wolnostoj>cych kubaturowych obiektów infrastruktury technicznejś 
  3) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być okreWlone na podstawie projektów dla 

poszczególnych przedsiCwziCć inwestycyjnych na obszarze planuś 
  4) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, odprowadzanie Wcieków i wód opadowych oraz wywóz odpadów 

komunalnych nalecy realizować wył>cznie w ramach systemów obsługuj>cych miastoś wyklucza siC stosowanie rozwi>zaM 
tymczasowych i przejWciowychś 

  5) zasilanie w ciepło nalecy realizować z sieci miejskiej, dopuszcza siC stosowanie urz>dzeM grzewczych nie powoduj>cych 
przekroczeM standardów emisyjnych okreWlonych w przepisach szczególnychś 

  6) obowi>zuje zakaz lokalizowania masztów antenowych telefonii komórkowejś 
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§ 9. Zabudowa usługowa i mieszkaniowa wielorodzinna UMW. 
 

KARTA TERENU UMW o powierzchni 0,79 ha 
 

Ustala siC teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem UMW , 
o powierzchni 0,68 ha.  
 
1. Przeznaczenie: 
  1) przeznaczenie podstawoweŚ usługi centrotwórcze o znaczeniu ogólnomiejskim w zakresie handlu detalicznego (w tym 

nowo wybudowane centrum usługowo - handlowe o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m2
 - maksymalnie 12 500 m

2
), 

administracji, kultury, sztuki lub rozrywki oraz funkcja mieszkaniowa wielorodzinna o wysokim standardzie; 
  2) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
    a) obsługa komunikacyjna w zakresie wewnCtrznych dróg dojazdowych, ci>gów pieszych oraz parkingu podziemnego, 
    b) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
  1) obowi>zuje kształtowanie zabudowy pierzejowej wzdłuc Placu Kazimierza JagielloMczyka i ulicy Nowowiejskiej 

z wysokoWciowym akcentem architektonicznym podkreWlaj>cym form> i wysokoWci> narocnik z ulic> Nowowiejsk>ś 
  2) nowa zabudowa powinna posiadać wysokie walory architektoniczno - kompozycyjne, wyracaj>ce siCŚ 
    a) architektur> o najwycszym standardzie i współczesnej niepowtarzalnej formie, 
    b) zastosowaniem szlachetnych materiałów wykoMczeniowych, 
    c) zastosowaniem indywidualnego w formie detalu architektonicznego, iluminacji; 
  3) akcentowane architektonicznie wejWcie do obiektu wraz z placem wejWciowymś 
  4) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie i realizacja inwestycji w granicach terenówŚ UMW, ZP1, 4KX i 5KDD 1/2 

(zakaz etapowania realizacji); 
  5) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie ww. terenów zgodne z ustaleniami pkt 6. i 7. niniejszej karty; 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

  1) teren pod wzglCdem wymagaM ochrony Wrodowiska przed hałasem nalecy do terenów zabudowy mieszkaniowo - 
usługowejś nalecy stosować techniczne Wrodki ochrony akustycznej; 

  2) nalecy zminimalizować wszelkie negatywne oddziaływania planowanych funkcji na otaczaj>c> zabudowC mieszkaniow>ś  
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
  1) nie dotyczy; 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
  1) niezabudowane fragmenty działki, poza drogami wewnCtrznymi i placami manewrowymi, nalecy ukształtować jako otwarte 

piesze przestrzenie publiczne z elementami zieleni i obiektami małej architektury (fontanny, rzeaby, itp.), integruj>ce 
ucytkowników usług i mieszkaMcówś 

  2) reklama wył>cznie jako element zagospodarowania elewacji budynku, zgodnie z opracowanym projektem; 
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zabudowyŚ 
  1) linie zabudowy w kondygnacji przyziemnej (poziom 0 budynku) - według rysunku planuś 
  2) wysokoWć frontowej elewacji budynków od strony ulicŚ Królewieckiej i Nowowiejskiej: 
    a) dominanta (stanowi>ca minimum 15 % powierzchni zabudowy) – minimalnie 28 m; 
    b) pozostała czCWć zabudowy - minimalnie 12 m; 
  3) ukształtowanie dachu - dachy płaskieś 
  4) strefa dostaw towarów zawarta w kubaturze obiektu; 
  5) powierzchnia sprzedacy marketu wchodz>cego w skład centrum usługowo - handlowego - maksymalnie 2000 m

2
; 

7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zagospodarowania terenuŚ 
  1) zakaz wydzielania nowych działek budowlanychś 
  2) elementy infrastruktury technicznej wył>cznie w formie wbudowanej w obiekty podstawowe; 
  3) zakaz zagospodarowania i budowy o charakterze tymczasowym; 
  4) zakaz budowy garacy wolnostoj>cych i lokalizowania parkingów naziemnychś 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacjiŚ 
  1) dostCp od strony ulicy Nowowiejskiejś 
  2) parking podziemny - zasiCg według rysunku planu, wjazd od ulicy Nowowiejskiej; 
  3) zaopatrzenie (strefa dostaw) - wjazd od ulicy Nowowiejskiej; 
  4) iloWć miejsc postojowych w granicach terenów UMW, ZP1 i 4KX powinna zabezpieczać potrzeby zgodnie ze wskaanikamiŚ 
   - minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 
   - minimum 20 miejsc postojowych na 1000 m

2
 powierzchni sprzedacyś 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
  1) nowe sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj>cych komunikacji nalecy prowadzić wył>cznie jako podziemneś 
  2) obowi>zuje zakaz lokalizowania wolnostoj>cych kubaturowych obiektów infrastruktury technicznejś 
  3) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być okreWlone na podstawie projektów dla 

poszczególnych przedsiCwziCć inwestycyjnych na obszarze planuś 
  4) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, odprowadzanie Wcieków i wód opadowych oraz wywóz odpadów 

komunalnych nalecy realizować wył>cznie w ramach systemów obsługuj>cych miastoś wyklucza siC stosowanie rozwi>zaM 
tymczasowych i przejWciowychś 

  5) zasilanie w ciepło nalecy realizować z sieci miejskiej, dopuszcza siC stosowanie urz>dzeM grzewczych nie powoduj>cych 
przekroczeM standardów emisyjnych okreWlonych w przepisach szczególnychś 

  6) obowi>zuje zakaz lokalizowania masztów antenowych telefonii komórkowejś 
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§ 10. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa UMW. 
 

KARTA TERENÓW MWUń o powierzchni 0,37 ha 
 

Ustala siC tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
MWU, z podziałem na terenyŚ MWUń - MWU4 o ł>cznej powierzchni 2,ń9 ha.  
 
1. Przeznaczenie:  
  1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem na dolnych kondygnacjach 

nieuci>cliwych funkcji usługowych o charakterze lokalnym, w zakresie handlu detalicznego, administracji, biur lub 
gabinetów oraz funkcji im pokrewnychś 

  2) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
    a) zieleM towarzysz>ca funkcji mieszkaniowej, 
    b) obsługa komunikacji w zakresie wewnCtrznych dróg dojazdowych, ci>gów pieszych, naziemnych miejsc postojowych, 
    c) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
  1) nalecy utrzymać pierzejowy charakter zabudowyś 
  2) nowa zabudowa realizowana w formie uzupełnieM oraz rozbudowa i modernizacja istniej>cej zabudowy powinna posiadać 

wysokie walory architektoniczno-kompozycyjne, wyracaj>ce siCŚ 
    a) nawi>zaniem elewacji, kształtu dachu, rozmieszczenia i kształtu otworów okiennych i drzwiowych do istniej>cej 

zabudowy s>siedniej, 
    b) zastosowaniem szlachetnych materiałów elewacyjnych (dotyczy głównie dolnych kondygnacji elewacji frontowej), 
    c) zastosowaniem indywidualnego w formie detalu architektonicznego eksponuj>cego podziały elewacji, zwieMczenie 

budynku, wejWcie, wybrane narocniki, w tym akcenty architektoniczne; 
  3) wejWcia do budynków od strony przestrzeni publicznej nalecy projektować na poziomie chodnikaś 
  4) wyklucza siC od strony przestrzeni publicznej lokalizacji zewnCtrznych wiatrołapów, ganków, schodów, itp. form 

wychodz>cych poza lico budynkuś 
  5) w budynkach usługowo - mieszkalnych nalecy kompozycyjnie wyrócniać parter poprzez elementy takie jakŚ wysokoWć, 

bogatszy detal architektoniczny, kształt otworów okiennych (witryn) i wejWciowychś 
  6) w budynkach o funkcji wył>cznie mieszkaniowej nalecy kompozycyjnie wyrócniać pierwsze piCtro (lub pierwsze i drugie) 

poprzez elementy takie jakŚ optyczne podkreWlenie wysokoWci, bogatszy detal architektoniczny, kształt otworów okiennychś 
  7) nalecy dołocyć szczególnej starannoWci przy projektowaniu takich elementów architektonicznych, jakŚ balkony, loggie, 

werandy, szczególnie w elewacji frontowej, przy zapewnieniu maksymalnej izolacji miCdzy przestrzeni> prywatn> 
a przestrzeni> publiczn>ś 

  8) nalecy kompozycyjnie podkreWlać narocniki zabudowy poprzez stosowne kształtowanie bryły budynku, a w przypadku 
lokalizacji na zamkniCciu osi widokowej podkreWlenie poprzez odpowiednie zwieMczenie budynku b>da zastosowanie 
akcentu o wiCkszej wysokoWciś 

  9) dachy spadziste nalecy wspierać na gzymsie wieMcz>cym Wciany budynku, wyklucza siC formC okapuś 
  10) wyklucza siC stosowanie materiałów imituj>cych materiały oryginalneś 
  11) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie terenów zgodne z ustaleniami pkt 6. i 7. niniejszej karty; 
  12) obowi>zuje przedstawienie koncepcji widoków nowoprojektowanych budynków w celu dokonania oceny właWciwoWci 

proponowanych gabarytów i form projektowanego obiektu; 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

  1) teren pod wzglCdem wymagaM ochrony Wrodowiska przed hałasem nalecy do terenów zabudowy mieszkaniowo - 
usługowejś nalecy stosować techniczne Wrodki ochrony akustycznejś 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
  1) nie dotyczy; 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ  
  1) zagospodarowanie terenu zgodnie z ustaleniami pkt 3 niniejszego paragrafu; 
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zabudowyŚ  
  1) linie zabudowy - według rysunku planuś 
  2) wysokoWć budynków - od 2 do 5 kondygnacji, natomiast wysokoWć nowej zabudowy nie moce być nicsza od najwycszej 

krawCdzi Wciany szczytowej budynku s>siedniegoś 
  3) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 30 %, 
  4) ukształtowanie dachu - dachy spadziste, symetryczne o nachyleniu połaci 40 - 50 ° , pokryte dachówk> ceramiczn>ś 
  5) wobec zabudowy istniej>cej nalecy d>cyć do poprawy warunków technicznych i estetyzacji w zakresie kolorystyki i detalu 

architektonicznego; 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zagospodarowania terenuŚ  
  1) zaplecza pierzei zagospodarowywać kompleksowo, w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni z jak najwiCksz> iloWci> 

zieleni urz>dzonejś 
  2) zakaz zagospodarowania i budowy o charakterze tymczasowym oraz budowy pojedynczych parterowych obiektów 

handlowych; 
  3) zakaz budowy garacy wolnostoj>cychś 
  4) w przypadku nowych podziałów stosować zasady i warunki logicznie odpowiadaj>ce ustaleniom zawartym w niniejszym 

paragrafie uchwały i nie stanowi>ce bariery dla ich realizacjiś 
  5) wielkoWć udziału powierzchni terenu biologicznie czynnej do powierzchni ogólnej terenu - minimum 10 %; 
  6) zakaz sytuowania reklam wolnostoj>cych, dopuszcza siC reklamy na obiekcie wył>cznie w ramach projektu modernizacji 

zabudowy; 
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8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacjiŚ  
  1) dostCp poprzez drogi wewnCtrzne od strony ulicy 1KŹŹ1/2ś 
  2) miejsca postojowe nalecy realizować poza liniami rozgraniczaj>cymi terenu MWU1, poprzez budowC miejsc postojowych 

naziemnych i parkingów podziemnych, których orientacyjne lokalizacje wskazane s> na rysunku planuś 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  
  1) nowe sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj>cych komunikacji nalecy prowadzić wył>cznie jako podziemneś 
  2) obowi>zuje zakaz lokalizowania wolnostoj>cych kubaturowych obiektów infrastruktury technicznejś 
  3) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być okreWlone na podstawie projektów dla 

poszczególnych przedsiCwziCć inwestycyjnych na obszarze planuś 
  4) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, odprowadzanie Wcieków i wód opadowych oraz wywóz odpadów 

komunalnych nalecy realizować wył>cznie w ramach systemów obsługuj>cych miastoś wyklucza siC stosowanie rozwi>zaM 
tymczasowych i przejWciowychś 

  5) zasilanie w ciepło nalecy realizować z sieci miejskiej, dopuszcza siC stosowanie urz>dzeM grzewczych nie powoduj>cych 
przekroczeM standardów emisyjnych okreWlonych w przepisach szczególnychś 

  6) obowi>zuje zakaz lokalizowania masztów antenowych telefonii komórkowejś 
 

KARTA TERENU MWU2 o powierzchni 0,41 ha 
 

Ustala siC tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
MWU, z podziałem na terenyŚ MWUń - MWU4 o ł>cznej powierzchni 2,ń9 ha.  
 
1. Przeznaczenie:  
  1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem na dolnych kondygnacjach 

nieuci>cliwych funkcji usługowych o charakterze lokalnym, w zakresie handlu detalicznego, administracji, biur lub 
gabinetów oraz funkcji im pokrewnychś 

  2) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
    a) zieleM towarzysz>ca funkcji mieszkaniowej, 
    b) obsługa komunikacji w zakresie wewnCtrznych dróg dojazdowych, ci>gów pieszych i zgrupowanych naziemnych miejsc 

postojowych; 
    c) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
  1) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami pkt 6. i 7. niniejszej karty; 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
  1) teren pod wzglCdem wymagaM ochrony Wrodowiska przed hałasem nalecy do terenów zabudowy mieszkaniowo - 

usługowejś nalecy stosować techniczne Wrodki ochrony akustycznejś 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
  1) nie dotyczy; 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ  
  1) nie dotyczy; 
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zabudowyŚ  
  1) zakaz lokalizowania nowej zabudowy; 
  2) wysokoWć budynków - w obecnych gabarytach; 
  3) powierzchnia zabudowy - zgodnie ze stanem istniej>cymś 
  4) ukształtowanie dachu - nie ustala siCś 
  5) wobec zabudowy istniej>cej nalecy d>cyć do poprawy warunków technicznych i estetyzacji w zakresie kolorystyki i detalu 

architektonicznego; 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zagospodarowania terenuŚ  
  1) zakaz zagospodarowania i budowy o charakterze tymczasowym oraz budowy pojedynczych parterowych obiektów handlowychś 
  2) zakaz budowy garacy wolnostoj>cychś 
  3) wielkoWć udziału powierzchni terenu biologicznie czynnej do powierzchni ogólnej terenu - minimum 10 %; 

  4) zakaz sytuowania reklam wolnostoj>cych, dopuszcza siC reklamy na obiekcie wył>cznie w ramach projektu modernizacji zabudowy; 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacjiŚ  
  1) dostCp od strony ulicy 1KŹG 2/2 + T (wjazd i wyjazd realizowany poprzez prawoskrCty)ś 
  2) miejsca postojowe nalecy realizować w ramach naziemnego parkingu w liniach rozgraniczaj>cych terenu MWU2ś 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  
  1) nowe sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj>cych komunikacji nalecy prowadzić wył>cznie jako podziemneś 
  2) obowi>zuje zakaz lokalizowania wolnostoj>cych kubaturowych obiektów infrastruktury technicznejś 
  3) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być okreWlone na podstawie projektów dla 

poszczególnych przedsiCwziCć inwestycyjnych na obszarze planuś 
  4) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, odprowadzanie Wcieków i wód opadowych oraz wywóz odpadów 

komunalnych nalecy realizować wył>cznie w ramach systemów obsługuj>cych miastoś wyklucza siC stosowanie rozwi>zaM 
tymczasowych i przejWciowychś 

  5) zasilanie w ciepło nalecy realizować z sieci miejskiej, dopuszcza siC stosowanie urz>dzeM grzewczych nie powoduj>cych 
przekroczeM standardów emisyjnych okreWlonych w przepisach szczególnychś 

  6) obowi>zuje zakaz lokalizowania masztów antenowych telefonii komórkowejś 
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KARTA TERENÓW MWU3 o powierzchni 0,80 ha 
 

Ustala siC tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
MWU, z podziałem na terenyŚ MWUń - MWU4 o ł>cznej powierzchni 2,ń9 ha.  
 
1. Przeznaczenie:  
  1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem na dolnych kondygnacjach 

nieuci>cliwych funkcji usługowych o charakterze lokalnym, w zakresie handlu detalicznego, administracji, biur lub 
gabinetów oraz funkcji im pokrewnychś 

  2) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
    a) zieleM towarzysz>ca funkcji mieszkaniowej, 
    b) obsługa komunikacji w zakresie wewnCtrznych dróg dojazdowych, ci>gów pieszych, naziemnych miejsc postojowych, 
    c) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
  1) nalecy utrzymać pierzejowy charakter zabudowyś 
  2) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie terenów zgodne z ustaleniami pkt 6. i 7. niniejszej karty; 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

  1) obowi>zuje ochrona starodrzewu, szczególnie egzemplarzy wskazanych na rysunku planuś 
  2) teren pod wzglCdem wymagaM ochrony Wrodowiska przed hałasem nalecy do terenów zabudowy mieszkaniowo - 

usługowejś nalecy stosować techniczne Wrodki ochrony akustycznejś 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
  1) zabudowa pierzejowa przy ul. Królewieckiej znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiejś 
  2) obowi>zuje koniecznoWć prawidłowego sposobu zagospodarowywania, przede wszystkimŚ 
    a) zachowanie tradycyjnego rodzaju ucytkowania przestrzeni i zabudowy oraz eliminacja dysharmonizuj>cych form 

ucytkowania, 
    b) celem prac remontowych, przebudów i modernizacji jest zachowanie i ochrona tradycyjnej architektury w zakresie form 

i materiałów budowlanych (np. cegła, tynki szlachetne, ceramiczna dachówka), 
    c) eliminacja zucytych technicznie obiektów o charakterze substandardowym, nie posiadaj>cych istotnych walorów 

architektonicznych i historycznych, z obowi>zkiem wykonania uprzednio dokumentacji ewidencyjnej dla obiektów 
historycznych, 

5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ  
  1) zagospodarowanie terenu zgodnie z ustaleniami pkt 3 niniejszego paragrafu; 
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zabudowyŚ  
  1) zakaz lokalizowania nowej zabudowy; 
  2) powierzchnia zabudowy zgodnie ze stanem istniej>cymś 
  3) ukształtowanie dachu - nie ustala siCś 
  4) wobec zabudowy istniej>cej nalecy d>cyć do poprawy warunków technicznych i estetyzacji w zakresie kolorystyki i detalu 

architektonicznego; 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zagospodarowania terenuŚ  
  1) zaplecza pierzei zagospodarowywać kompleksowo, w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni z jak najwiCksz> iloWci> 

zieleni urz>dzonejś 
  2) zakaz zagospodarowania i budowy o charakterze tymczasowym oraz budowy pojedynczych parterowych obiektów 

handlowych; 
  3) zakaz budowy garacy wolnostoj>cychś 
  4) w przypadku nowych podziałów stosować zasady i warunki logicznie odpowiadaj>ce ustaleniom zawartym w niniejszym 

paragrafie uchwały i nie stanowi>ce bariery dla ich realizacji; 
  5) wielkoWć udziału powierzchni terenu biologicznie czynnej do powierzchni ogólnej terenu - minimum 10 %; 
  6) zakaz sytuowania reklam wolnostoj>cych, dopuszcza siC reklamy na obiekcie wył>cznie w ramach projektu modernizacji 

zabudowy; 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacjiŚ  
  1) dostCp poprzez drogi wewnCtrzne od strony ulicy 3KŹŹ1/2ś 
  2) miejsca postojowe nalecy realizować w liniach rozgraniczaj>cych terenu MWU3 oraz w miejscach wskazanych na rysunku 

planu w liniach rozgraniczaj>cych ulicy 3KŹŹ1/2ś 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  
  1) nowe sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj>cych komunikacji nalecy prowadzić wył>cznie jako podziemneś 
  2) obowi>zuje zakaz lokalizowania wolnostoj>cych kubaturowych obiektów infrastruktury technicznejś 
  3) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być okreWlone na podstawie projektów dla 

poszczególnych przedsiCwziCć inwestycyjnych na obszarze planu; 
  4) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, odprowadzanie Wcieków i wód opadowych oraz wywóz odpadów 

komunalnych nalecy realizować wył>cznie w ramach systemów obsługuj>cych miastoś wyklucza siC stosowanie rozwi>zaM 
tymczasowych i przejWciowychś 

  5) zasilanie w ciepło nalecy realizować z sieci miejskiej, dopuszcza siC stosowanie urz>dzeM grzewczych nie powoduj>cych 
przekroczeM standardów emisyjnych okreWlonych w przepisach szczególnychś 

  6) obowi>zuje zakaz lokalizowania masztów antenowych telefonii komórkowejśś 
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KARTA TERENU MWU4 o powierzchni 0,61 ha 
 

Ustala siC tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
MWU, z podziałem na terenyŚ MWUń - MWU4 o ł>cznej powierzchni 2,ń9 ha.  
 
1. Przeznaczenie:  

  1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem na dolnych kondygnacjach 
nieuci>cliwych funkcji usługowych o charakterze ogólnomiejskim, w zakresie handlu detalicznego, administracji, biur, 
gabinetów lub opieki zdrowotnej oraz funkcji im pokrewnychś 

  2) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
    a) zieleM towarzysz>ca funkcji mieszkaniowej i usługowej, 
    b) obsługa komunikacji w zakresie wewnCtrznych dróg dojazdowych, ci>gów pieszych, miejsc postojowych i parkingów 

podziemnych, 
    c) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
  1) ustala siC pierzejowy charakter zabudowyś 
  2) nowa zabudowa powinna posiadać wysokie walory architektoniczno - kompozycyjne, wyracaj>ce siCŚ 
    a) regularnymi proporcjami bryły podziałów elewacji, kształtu dachu, rozmieszczeniem i kształtem otworów okiennych 

i drzwiowych, 
    b) zastosowaniem szlachetnych materiałów elewacyjnych (głównie dotyczy dolnych kondygnacji elewacji frontowej), 
    c) zastosowaniem zrócnicowanego detalu architektonicznego eksponuj>cego podziały elewacji, zwieMczenie zabudowy, 

wejWcia, wybrane narocniki, w tym akcenty architektoniczne; 
  3) wejWcia do czCWci usługowej budynków od strony przestrzeni publicznej nalecy projektować na poziomie chodnikaś 

wyklucza siC od strony przestrzeni publicznej lokalizacjC zewnCtrznych wiatrołapów, ganków, schodów wychodz>cych 
poza lico Wciany budynkuś 

  4) w budynkach usługowo - mieszkalnych nalecy kompozycyjnie wyrócniać parter poprzez elementy takie jakŚ detal 
architektoniczny, kształt otworów okiennych (witryn) i wejWciowych, szlachetne materiały budowlaneś 

  5) nalecy równiec kompozycyjnie wyrócnić pierwsze piCtro (lub pierwsze i drugie) poprzez elementy takie jak: optyczne 
podkreWlenie wysokoWci, zrócnicowany detal architektoniczny, itp.ś 

  6) kompozycyjnie podkreWlać narocniki zabudowyś 
  7) obowi>zuje kompleksowa realizacja zabudowy w granicach terenu MWU4; 
  8) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami pkt 6. i 7. niniejszej karty; 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
  1) teren pod wzglCdem wymagaM ochrony Wrodowiska przed hałasem nalecy do terenów zabudowy mieszkaniowo - 

usługowejś nalecy stosować techniczne Wrodki ochrony akustycznejś 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
  1) nie dotyczy; 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ  
  1) zagospodarowanie terenu zgodnie z ustaleniami pkt 2 niniejszego paragrafu; 
  2) zakaz sytuowania reklam wolnostoj>cych, dopuszcza siC reklamy na obiekcie wył>cznie w ramach projektu nowej 

zabudowy; 
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania nowej zabudowyŚ  
  1) linie zabudowy - według rysunku planuś 
  2) wysokoWć budynków - minimalnie 4 kondygnacje, maksymalnie 6 kondygnacji; 

  3) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 65 %; 
  4) ukształtowanie dachu - dachy płaskieś 
  5) w podziemiu nowej zabudowy nalecy lokalizować parkingiś 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zagospodarowania terenuŚ  
  1) zakaz zagospodarowania i zabudowy o charakterze tymczasowym; 
  2) dopuszcza siC remonty istniej>cej zabudowy, z zachowaniem istniej>cej kubatury obiektówś 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacjiŚ  
  1) dostCp od strony ulicy 5KŹŹ1/2ś 
  2) iloWć miejsc postojowych powinna zabezpieczać potrzeby zgodnie ze wskaanikamiŚ 
   - minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 
   - minimum 20 miejsc postojowych na 1000 m

2
 powierzchni sprzedacyś 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  
  1) nowe sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj>cych komunikacji wył>cznie jako podziemneś 
  2) obowi>zuje zakaz lokalizowania wolnostoj>cych kubaturowych obiektów infrastruktury technicznejś 
  3) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być okreWlone na podstawie projektów dla 

poszczególnych przedsiCwziCć inwestycyjnych na obszarze planu; 
  4) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, odprowadzanie Wcieków i wód opadowych oraz wywóz odpadów 

komunalnych nalecy realizować wył>cznie w ramach systemów obsługuj>cych miastoś wyklucza siC stosowanie rozwi>zaM 
tymczasowych i przejWciowychś 

  5) zasilanie w ciepło nalecy realizować z sieci miejskiej, dopuszcza siC stosowanie urz>dzeM grzewczych nie powoduj>cych 
przekroczeM standardów emisyjnych okreWlonych w przepisach szczególnychś  

  6) obowi>zuje zakaz lokalizowania masztów antenowych telefonii komórkowejśś 
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§ ń1. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna MW. 
 

 
KARTA TERENÓWŚ MWń o powierzchni 0,22 ha ; MW2 o powierzchni 1,65 ha ; MW3 o powierzchni 2,74 ha 

 
Ustala siC tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW, z podziałem 
na tereny: MW1 - MW3 o ł>cznej powierzchni 4,6ń ha. 
 
1. Przeznaczenie:  
  1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
  2) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
    a) zieleM urz>dzona zwi>zana z rekreacj>, 
    b) obsługa komunikacji w zakresie wewnCtrznych dróg dojazdowych, ci>gów pieszych, zgrupowanych miejsc postojowych 

oraz parkingów podziemnych, 
    c) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
  1) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie terenów zgodne z ustaleniami pkt 6. i 7. niniejszej karty; 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

  1) obowi>zuje ochrona istniej>cej zieleniś 
  2) teren pod wzglCdem wymagaM ochrony Wrodowiska przed hałasem nalecy do terenów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowegoś nalecy stosować techniczne Wrodki ochrony akustycznejś 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  
  1) południowo - wschodni fragment terenu MW3 znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiejś 
  2) obowi>zuje zagospodarowywanie wskazanego terenuŚ 
    a) z zachowaniem dotychczasowego ucytkowania przestrzeni i zabudowy, 
    b) poprzez eliminacjC dysharmonizuj>cych form ucytkowania, 
    c) poprzez eliminacjC obiektów o charakterze substandardowym, z obowi>zkiem wykonania dokumentacji ewidencyjnej dla 

obiektów historycznychś 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  
  1) nie dotyczy; 
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zabudowyŚ  
  1) zakaz lokalizowania nowej zabudowy, równiec tymczasowejś 
  2) estetyzacja zabudowy istniej>cej w zakresie kolorystyki i detalu architektonicznego; 
  3) powierzchnia zabudowy - zgodnie ze stanem istniej>cymś 
  4) ukształtowanie dachu - nie ustala siCś 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zagospodarowania terenuŚ  
  1) wnCtrza osiedlowe zagospodarowywać kompleksowo z duc> iloWci> zieleni i obiektami małej architektury o charakterze 

ucytkowymś 
  2) zakaz zagospodarowania o charakterze tymczasowym; 
  3) zakaz budowy garacy wolnostoj>cych i parterowych obiektów usługowychś 
  4) wielkoWć udziału powierzchni terenu biologicznie czynnej do powierzchni ogólnej terenu - minimum 20 %; 
  5) zakaz sytuowania reklam wolnostoj>cych, dopuszcza siC reklamy na obiekcie wył>cznie w ramach projektu modernizacji 

zabudowy; 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacjiŚ  
  1) dostCp do drogi publicznej poprzez drogi wewnCtrzneś 
  2) nowe miejsca postojowe nalecy realizować w liniach rozgraniczaj>cych przedmiotowych terenów, w miejscach 

wyznaczonych na rysunku planu poza granicami terenów oraz poprzez budowC parkingów podziemnych - orientacyjne 
lokalizacje wskazane na rysunku planu; 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  
  1) nowe sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj>cych komunikacji nalecy prowadzić wył>cznie jako podziemneś 
  2) obowi>zuje zakaz lokalizowania wolnostoj>cych kubaturowych obiektów infrastruktury technicznejś 
  3) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być okreWlone na podstawie projektów dla 

poszczególnych przedsiCwziCć inwestycyjnych na obszarze planu; 
  4) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, odprowadzanie Wcieków i wód opadowych oraz wywóz odpadów 

komunalnych nalecy realizować wył>cznie w ramach systemów obsługuj>cych miastoś wyklucza siC stosowanie rozwi>zaM 
tymczasowych i przejWciowych; 

  5) zasilanie w ciepło nalecy realizować z sieci miejskiej, dopuszcza siC stosowanie urz>dzeM grzewczych nie powoduj>cych 
przekroczeM standardów emisyjnych okreWlonych w przepisach szczególnychś 

  6) obowi>zuje zakaz lokalizowania masztów antenowych telefonii komórkowejś 
 

§ ń2. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna MN. 
 

 
KARTA TERENU MN o powierzchni 0,05 ha 

Ustala siC teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN o powierzchni 
0,05 ha. 
1. Przeznaczenie:  

  1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
  2) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
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    a) obsługa komunikacyjna w zakresie wewnCtrznych dróg dojazdowych, ci>gów pieszych, miejsc postojowych, 
    b) zieleM towarzysz>ca, 
    c) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznej; 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
  1) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami pkt 6. i 7. niniejszej karty; 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

  1) teren pod wzglCdem wymagaM ochrony Wrodowiska przed hałasem nalecy do terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnejś nalecy stosować techniczne Wrodki ochrony akustycznejś 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
  1) nie dotyczy; 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ  
  1) nie dotyczy; 
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zabudowyŚ  
  1) zakaz lokalizowania nowej zabudowy, równiec tymczasowejś dopuszcza siC modernizacje, pod warunkiem dostosowania 

charakteru zabudowy do budynków zlokalizowanych przy ul. Uroczej nr 1 - 9; 
  2) nalecy zachować zabudowC w obecnych gabarytach; 
  3) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 35 %; 
  4) ukształtowanie dachu - dachy spadziste, symetryczne, o nachyleniu połaci 40 - 50°ś 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zagospodarowania terenuŚ  
  1) zakaz wydzielania nowych działek budowlanychś 
  2) wielkoWć udziału powierzchni terenu biologicznie czynnej do powierzchni ogólnej działki - 20 %; 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacjiŚ  
  1) dostCp do drogi publicznej bezpoWrednio z poszczególnych działekś 
  2) miejsca postojowe nalecy realizować w granicach działki budowlanej wyrócnionej dla obsługiwanej czCWci budynkuś 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  
  1) nowe sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj>cych komunikacji nalecy prowadzić wył>cznie jako 

podziemne; 
  2) obowi>zuje zakaz lokalizowania wolnostoj>cych kubaturowych obiektów infrastruktury technicznejś 
  3) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być okreWlone na podstawie projektów dla 

poszczególnych przedsiCwziCć inwestycyjnych na obszarze planu; 
  4) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, odprowadzanie Wcieków i wód opadowych oraz wywóz odpadów 

komunalnych nalecy realizować wył>cznie w ramach systemów obsługuj>cych miastoś wyklucza siC stosowanie rozwi>zaM 
tymczasowych i przejWciowych; 

  5) zasilanie w ciepło nalecy realizować z sieci miejskiej, dopuszcza siC stosowanie urz>dzeM grzewczych nie powoduj>cych 
przekroczeM standardów emisyjnych okreWlonych w przepisach szczególnychś 

  6) obowi>zuje zakaz lokalizowania masztów antenowych telefonii komórkowejś 
 

§ ń3. Usługi oWwiatowe UO. 
 

 
KARTA TERENÓW: UO1 o powierzchni 0,35 ha; UO2 o powierzchni 1,05 ha; UO3 o powierzchni 0,46 ha 

 
Ustala siC tereny usług oWwiatowych, oznaczone na rysunku planu symbolem UO, z podziałem na tereny UO1 - UO3 
o ł>cznej powierzchni ń,86 ha. 
  
1. Przeznaczenie: 

  1) przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa usługowa w zakresie edukacji i wychowania; 
  2) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
    a) sport i rekreacja, place zabaw, zieleM urz>dzona, 
    b) obsługa komunikacyjna w zakresie wewnCtrznych dróg dojazdowych, ci>gów pieszych i miejsc postojowych; 
    c) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
  1) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami pkt 6. i 7. niniejszej karty, z ducym udziałem 

zieleni urz>dzonejś 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
  1) dla terenu UO2 obowi>zuje ochrona starodrzewu, szczególnie egzemplarzy wskazanych na rysunku planu; 
  2) obowi>zuje ochrona aktualnego udziału zieleni w terenach zabudowanych i jej strukturalne rozrócnienie poprzez 

obecnoWć zieleni wysokiej, Wredniej i niskiej, jako jednego z głównych elementów decyduj>cych o jakoWci pobytu 
ucytkownikówś 

  3) teren pod wzglCdem wymagaM ochrony Wrodowiska przed hałasem nalecy do terenów zabudowy zwi>zanej 
z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodziecyś nalecy stosować techniczne Wrodki ochrony akustycznejś 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
  1) nie dotyczy; 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
  1) zakaz sytuowania reklam wolnostoj>cych, dopuszcza siC reklamy na obiekcie wył>cznie w ramach projektu modernizacji 

zabudowy; 
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zabudowyŚ 
  1) rozbudowa w zwartej zabudowie; 
  2) wysokoWć budynków - w obecnych gabarytach, 
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  3) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 20 %; 
  4) ukształtowanie dachu - nie ustala siCś 
  5) wobec zabudowy istniej>cej nalecy d>cyć do poprawy warunków technicznych i estetyzacji w zakresie kolorystyki i detalu 

architektonicznego; 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zagospodarowania terenuŚ 
  1) zakaz zagospodarowania i budowy o charakterze tymczasowym; 
  2) zakaz budowy garacy wolnostoj>cychś 
  3) zakaz wydzielania nowych działek budowlanychś 
  4) dopuszcza siC wydzielenia pod infrastrukturC techniczn>ś 
  5) wielkoWć udziału powierzchni terenu biologicznie czynnej do powierzchni ogólnej terenu - minimum 20 %; 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacjiŚ 
  1) dostCpŚ 
    a) do terenu UO1 poprzez drogi wewnCtrzne zlokalizowane na terenie U5, 
    b) do terenu UO2 od strony ul. Uroczej, ewentualnie od strony ulicy 3KDD 1/2, 
    c) do terenu UO3 od strony ulicy 4KDD 1/2, 
  2) miejsca postojowe nalecy realizować w liniach rozgraniczaj>cych terenów oraz w miejscach wyznaczonych na rysunku 

planu połoconych poza liniami rozgraniczaj>cymi tereny; 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
  1) nowe sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj>cych komunikacji nalecy prowadzić wył>cznie jako podziemneś 
  2) obowi>zuje zakaz lokalizowania wolnostoj>cych kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej; 
  3) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być okreWlone na podstawie projektów dla 

poszczególnych przedsiCwziCć inwestycyjnych na obszarze planuś 
  4) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, odprowadzanie Wcieków i wód opadowych oraz wywóz odpadów  

komunalnych nalecy realizować wył>cznie w ramach systemów obsługuj>cych miastoś wyklucza siC stosowanie rozwi>zaM 
tymczasowych i przejWciowychś 

  5) zasilanie w ciepło nalecy realizować z sieci miejskiej, dopuszcza siC stosowanie urz>dzeM grzewczych nie powoduj>cych 
przekroczeM standardów emisyjnych okreWlonych w przepisach szczególnychś 

  6) obowi>zuje zakaz lokalizowania masztów antenowych telefonii komórkowejś 
 

§ ń4. Usługi sportu i rekreacji US. 
 

 
KARTA TERENÓW: US1 o powierzchni 0,46 ha ; US2 o powierzchni 0,68 ha 

 
1. Ustala siC tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem US z podziałem na tereny USń - 

US2 , o ł>cznej powierzchni ń,ń4 ha.  
  1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług sportu i rekreacji wraz z towarzysz>c> jej zieleni> i zabudow> gospodarcz>ś 
  2) przeznaczenie dopuszczalne: 
    a) usługi handlu i gastronomii, 
    b) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
  1) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami pkt 6. i 7. niniejszej karty; 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

  1) nie dotyczy; 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
  1) nie ustala siCś 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ  
  1) teren nalecy zagospodarowywać kompleksowo, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki, w sposób słuc>cy 

wydobyciu walorów przyrodniczo - krajobrazowych, z jak najwiCkszym udziałem zieleni urz>dzonejś 
  2) zakaz sytuowania reklam wolnostoj>cych, dopuszcza siC reklamy na obiekcie wył>cznie w ramach projektu modernizacji 

zabudowy; 
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zabudowy:  
  1) zakaz lokalizowania nowej zabudowy; 
  2) wysokoWć budynków - w obecnych gabarytach; 
  3) powierzchnia zabudowy - zgodnie ze stanem istniej>cymś 
  4) ukształtowanie dachu - nie ustala siCś 
  5) wobec zabudowy istniej>cej nalecy d>cyć do poprawy warunków technicznych i estetyzacji w zakresie kolorystyki i detalu 

architektonicznego; 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zagospodarowania terenuŚ  
  1) zakaz zagospodarowania i budowy o charakterze tymczasowym; 
  2) zakaz budowy garacy wolnostoj>cychś 
  3) zakaz wydzielania nowych działek budowlanychś 
  4) dopuszcza siC konieczne wydzielenia pod infrastrukturC techniczn>ś 
  5) wielkoWć udziału powierzchni terenu biologicznie czynnej do powierzchni ogólnej terenu- minimalnie 10 %; 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacjiŚ  
  1) dostCp do drogi publicznej bezpoWrednio z poszczególnych terenówś 
  2) miejsca postojowe nalecy realizować w liniach rozgraniczaj>cych terenu US1 oraz w miejscach wyznaczonych na rysunku 

planu połoconych poza liniami rozgraniczaj>cymi przedmiotowych terenówś 
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9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  
  1) nowe sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj>cych komunikacji nalecy prowadzić wył>cznie jako podziemneś 
  2) obowi>zuje zakaz lokalizowania wolnostoj>cych kubaturowych obiektów infrastruktury technicznejś 
  3) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być okreWlone na podstawie projektów dla 

poszczególnych przedsiCwziCć inwestycyjnych na obszarze planuś 
  4) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn>, gaz, odprowadzanie Wcieków i wód opadowych oraz wywóz odpadów 

komunalnych nalecy realizować wył>cznie w ramach systemów obsługuj>cych miastoś wyklucza siC stosowanie rozwi>zaM 
tymczasowych i przejWciowychś 

  5) zasilanie w ciepło nalecy realizować z sieci miejskiej, dopuszcza siC stosowanie urz>dzeM grzewczych nie powoduj>cych 
przekroczeM standardów emisyjnych okreWlonych w przepisach szczególnych; 

  6) obowi>zuje zakaz lokalizowania masztów antenowych telefonii komórkowejś 
 

§ ń5. ZieleM urz>dzona ZP. 
 

 
KARTA TERENÓW: ZP1 o powierzchni 0,28 ha ; ZP2 o powierzchni 1,11 ha; ZP3 o powierzchni 0,16 ha 

 
Ustala siC tereny zieleni urz>dzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP, z podziałem na tereny ZPń - ZP3 , 
o ł>cznej powierzchni ń,55 ha.  
 
1. Przeznaczenie:  

  1) przeznaczenie podstawowe: 
    a) dla terenu ZP1 - urz>dzona zieleM parkowa o charakterze dekoracyjnym, izolacyjnym i rekreacyjnym; parking podziemny 

zwi>zany z funkcj> terenu UMW, 
    b) dla terenu ZP2 - urz>dzona zieleM parkowa o charakterze rekreacyjnym; parking podziemny, 
    c) dla terenu ZP3 - zieleM urz>dzona o charakterze dekoracyjnym i izolacyjnym; parking podziemny; 
  2) przeznaczenie dopuszczalne: 
    a) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznej, 
    b) dla terenu ZP1 - funkcja handlowa w podziemiuś mocliwa lokalizacja klatki schodowej ewakuacyjnej zwi>zanej z ww. 

funkcj>, 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

  1) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie terenów zgodne z ustaleniami niniejszego paragrafu; 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

  1) obowi>zuje ochrona starodrzewu, przy czym dla terenu ZP2 konieczna jest przebudowa drzewostanu, jego rozluanienie 
i przeWwietlenie w celu polepszenia warunków odpoczynku na skwerześ 

  2) dla terenu ZP3 obowi>zuje ochrona skarpy, dopuszcza siC lokalizacjC parkingu podziemnego w skarpie; 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
  1) nie ustala siCś 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ  
  1) teren nalecy zagospodarowywać kompleksowo, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki oraz w sposób 

słuc>cy wydobyciu walorów przyrodniczo-krajobrazowych, w celu wytworzenia atrakcyjnej przestrzeni integruj>cej jej 
ucytkownikówś 

  2) nalecy odbudować i uruchomić nieczynn> fontannC zlokalizowan> na terenie ZP2ś 
  3) zakaz sytuowania reklam; 
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zabudowyŚ  
  1) zakaz zabudowy obiektami budowlanymi; 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architekturyś 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zagospodarowania terenuŚ  
  1) nalecy urz>dzić boisko i miejsca rekreacji na terenie ZP2; 
  2) nalecy poprawić stan obiektów małej architekturyś 
  3) zakaz dokonywania nowych podziałów geodezyjnychś 
  4) dopuszcza siC konieczne wydzielenia pod infrastrukturC techniczn>ś 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacjiŚ  
  1) nie ustala siCś 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  
  1) obowi>zuje zakaz lokalizowania masztów antenowych telefonii komórkowejś 
 

§ ń6. Tereny infrastruktury technicznej IT. 
 

KARTA TERENÓWŚ ITEń o powierzchni 0,006 ha; ITE2 o powierzchni 0,005 ha; ITE2 o powierzchni 0,005 ha;  ITE3 
o powierzchni 0,007 ha;  ITE4 o powierzchni 0,007 ha 

 
Ustala siC tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetycznej, oznaczone na rysunku planu symbolem ITE, 
z podziałem na tereny ITEń - ITE4 , o ł>cznej powierzchni Ń,Ń25 ha.  
 
1. Przeznaczenie:  
  1) przeznaczenie podstawowe: stacje transformatorowe; 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
  1) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie terenów zgodne z ustaleniami niniejszego paragrafu; 
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3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
  1) nie ustala siCś 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
  1) nie ustala siCś 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ  
  1) nie ustala siCś 
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zabudowyŚ  
  1) nie ustala siCś 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zagospodarowania terenu:  

  1) dopuszcza siC konieczne wydzielenia pod infrastrukturC techniczn>ś 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacjiŚ  
  1) nie ustala siCś 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznejŚ  
  1) stacje transformatorowe powinny być zlokalizowane na wydzielonych działkach, na zasadach okreWlonych w przepisach 

szczególnych lub jako wbudowane w nowoprojektowan> zabudowC, przestrzegaj>c zasady niesytuowania ich 
w miejscach wyeksponowanych w przestrzeni urbanistycznej; 

  2) zakaz lokalizowania masztów antenowych telefonii komórkowejśś 
 

§ ń7. Strefa terenów komunikacji. 
 

 
KARTA TERENÓW KD 

 
 Ustala siC tereny komunikacji - dróg publicznych oraz pasów technicznych infrastruktury technicznej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KD oraz symbolem klasyfikacji ulic. 
 
1. Drogi główne KDGŚ  
  1) oznaczenie ulicy - 1KŹG 2/2+T, ulica Płk. Stanisława Ź>bkaś  
   a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 45 m; 
   b) zasady kształtowania i obsługiŚ 
    - przekrój - docelowo ulica dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu na kacdej z jezdni, z torowiskiem tramwajowym miCdzy jezdniamiś 
    - chodniki i Wciecki rowerowe obustronne, izolowane pasem zieleni od jezdniś 
    - obsługa terenów przyległych poprzez skrzycowaniaś 
    - przystanki autobusowe komunikacji publicznej nalecy lokalizować w zatokach; 
  2) oznaczenie ulicy -2KDG/Z 2/2, ulica Nowowiejska;  
   a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 30 m; 
   b) zasady kształtowania i obsługiŚ 
    - przekrój - docelowo ulica dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu na kacdej z jezdni; 
    - chodniki i Wciecki rowerowe obustronne, izolowane pasem zieleni od jezdniś 
    - obsługa terenów przyległych poprzez skrzycowaniaś 
    - przystanki autobusowe komunikacji publicznej nalecy lokalizować w zatokach; 
    - ulica fragmentami moce pełnić funkcjC ulicy zbiorczej, stwarzaj>c mocliwoWć korekty parametrów geometrycznych 

w stosunku do ulicy głównejś 
  3) oznaczenie ulicy - 3KŹG/Z 2/1+T, ulica Królewieckaś 
   a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 20 mś 
   b) zasady kształtowania i obsługiŚ 
    - przekrój - ulica dwujezdniowa o jednym pasie ruchu na kacdej z jezdni, z torowiskiem tramwajowym miCdzy jezdniamiś 
    - chodniki i Wciecki rowerowe obustronne, izolowane pasem zieleni od jezdni; 
    - obsługa terenów przyległych poprzez skrzycowania, dopuszcza siC obsługC bezpoWredni> dla ducych obiektów i obiektów 

infrastruktury technicznej, 
    - przystanki autobusowe komunikacji publicznej nalecy lokalizować w zatokach, 
    - ulica fragmentami moce pełnić funkcjC ulicy zbiorczej, stwarzaj>c mocliwoWć korekty parametrów geometrycznych 

w stosunku do ulicy głównejś 
2. Drogi lokalne KDL:  
  1) oznaczenie ulicy - 1KDL 1/2, ulica Robotnicza;  
   a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 20 mś 
   b) zasady kształtowania i obsługiŚ 
    - przekrój - ulica jednojezdniowa o dwóch pasach ruchuś 
    - chodniki i Wciecki rowerowe obustronne, izolowane pasem zieleni od jezdniś 
    - obsługa terenów przyległych poprzez skrzycowania, wyj>tek stanowi teren U1ś 
  2) oznaczenie ulicy - 2KDL 1/2;  
   a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 15 mś 
   b) zasady kształtowania i obsługiŚ 
    - przekrój - ulica jednojezdniowa o dwóch pasach ruchuś 
    - chodniki obustronne; 
    - Wciecka rowerowa jednostronnaś 
    - bezpoWrednia obsługa terenów przyległychś 
  3) oznaczenie ulicy - 3KDL 1/2;  
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   a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 15 mś 
  b) zasady kształtowania i obsługiŚ 
    - przekrój - ulica jednojezdniowa o dwóch pasach ruchuś 
    - chodniki obustronne; 
    - bezpoWrednia obsługa terenów przyległychś 
3. Drogi dojazdowe KDD:  

  1) oznaczenie ulicy - KDD 1/2;  
   a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 12 mś 
   b) zasady kształtowania i obsługiŚ 
    - przekrój - ulica jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, 
    - chodniki obustronne, 
    - bezpoWrednia obsługa terenów przyległychś 
  2) oznaczenie ulicy - 2 KDD 1/2;  
   a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 12 mś 
   b) zasady kształtowania i obsługiŚ 
    - przekrój - ulica jednojezdniowa o dwóch pasach ruchuś 
    - chodniki obustronne; 
    - Wciecka rowerowa jednostronnaś 
    - bezpoWrednia obsługa terenów s>siednichś 
  3) oznaczenie ulicy - 3 KDD 1/2;  
   a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 12 mś 
   b) zasady kształtowania i obsługiŚ 
    - przekrój - ulica jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, zakoMczona placem z miejscami postojowymi, z mocliwoWci> 

wyjazdu na ul. Królewieck>ś 
    - chodniki obustronne; 
    - bezpoWrednia obsługa terenów przyległychś 
  4) oznaczenie ulicy - 4 KŹŹ 1/2, ul. Jana BacyMskiegoś  
   a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 12 mś 
   b) zasady kształtowania i obsługiŚ 
    - przekrój - ulica jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, zakoMczona wjazdem na parking podziemnyś 
    - chodniki obustronne; 
    - bezpoWrednia obsługa terenów przyległychś 
  5) oznaczenie ulicy - 5 KŹŹ 1/2, ul. WawrzyMca Pilgrimaś  
   a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 12 m; 
   b) zasady kształtowania i obsługiŚ 
    - przekrój - ulica jednojezdniowa o dwóch pasach ruchuś 
    - chodniki obustronne; 
    - bezpoWrednia obsługa terenów s>siednich, 
    - dopuszcza siC lokalizacjC miejsc postojowych od strony północnej ulicy; 
4. Ci>g pieszo - jezdny KDX;  

  1) oznaczenie - KDX;  
   a) przeznaczenie terenu - ogólnodostCpna urz>dzona przestrzeM publiczna wraz z ci>giem pieszo-jezdnym w liniach 

rozgraniczaj>cych terenu, dopuszcza siC funkcjC parkowaniaś 
    - stosować estetyczne, o wysokim standardzie materiały do budowy nawierzchni dla ruchu pieszegoś 
    - wyposacenieŚ zieleM urz>dzon>, zieleM ozdobna, oWwietlenie, iluminacja, mała architekturaś 
    - zakaz sytuowania reklam wolnostoj>cych, dopuszcza siC przestrzenn> formC reklamow> zwi>zan> z funkcj> obiektu 

zawartego w terenie U4; 
   b) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie terenu na podstawie jednego projektu ł>cznie z terenami U4 i 2KX; 
   c) zaleca siC zagospodarowanie terenu według projektu wyłonionego na podstawie konkursu; 
 

KARTA TERENÓW KX 
 

Ustala siC tereny komunikacji - ci>gów pieszych i ogólnodostCpnych urz>dzonych przestrzeni publicznych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem KX, z podziałem na tereny ń KX - 5KX .  
 
1. Ci>gi piesze i ogólnodostCpne urz>dzone przestrzenie publiczne:  
  1) oznaczenie - 1KX o powierzchni 0,02 ha;  
   a) przeznaczenie terenu - ci>g pieszyś 
   b) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 3 m; 
  2) oznaczenie - 2KX, Plac Kazimierza JagielloMczyka o powierzchni 1,03 ha;  
   a) przeznaczenie terenu - plac publiczny, w podziemiu parking ogólnodostCpnyś 
   b) linie rozgraniczaj>ce według rysunku planuś 
   c) zasady zagospodarowania: 
    - do budowy nawierzchni dla ruchu pieszego nalecy stosować estetyczne materiały o wysokim standardzie; 
    - wyposacenieŚ mała architektura, zieleM urz>dzona, oWwietlenie, iluminacjaś 
    - zakaz sytuowania reklam wolnostoj>cychś 
    - obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie terenu na podstawie jednego projektu ł>cznie z terenami U4 i KDX; 
    - zaleca siC zagospodarowanie terenu według projektu wyłonionego na podstawie konkursuś 
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  3) oznaczenie -3KX o powierzchni 0,24 ha;  
   a) przeznaczenie terenu - ogólnodostCpna, urz>dzona przestrzeM publiczna dla potrzeb funkcji zawartych w strefie MWU4; 

   b) linie rozgraniczaj>ce według rysunku planuś 
   c) zasady zagospodarowania: 
    - stosować nawierzchnie dla ruchu pieszego, mał> architekturC, zieleM ozdobn>ś 
    - zakaz ruchu i parkowania pojazdów. 
  4) oznaczenie - 4KX o powierzchni 0,25 ha;  
   a) przeznaczenie terenu - ogólnodostCpna urz>dzona przestrzeM publiczna i parking podziemny; 

   b) linie rozgraniczaj>ce według rysunku planuś 
   c) zasady zagospodarowania: 
    - stosować nawierzchnie dla ruchu pieszego, mał> architekturC, zieleM ozdobn>ś 
    - obowi>zuje oryginalna forma „zadaszenia” zjazdu do parkingu podziemnego oraz ewakuacyjnej klatki schodowejś 
    - wyposacenieŚ mała architektura, zieleM urz>dzona, oWwietlenie, iluminacjaś 
    - zakaz sytuowania reklam wolnostoj>cych, dopuszcza siC jeden pylon reklamowy zwi>zany z funkcj> obiektu zawartego 

w strefie UMW; 
    - dopuszcza siC funkcjC handlow> w podziemiu; 
 

KARTA TERENÓW: KDP1 o powierzchni 0,47 ha; KDP2o powierzchni 0,09 ha; KDP3o powierzchni 0,25 ha 
 

Ustala siC tereny obsługi komunikacji - parking publiczny, oznaczon> na rysunku planu symbolem KDP, z podziałem 
na tereny KDP1 - KDP3 , o ł>cznej powierzchni Ń,8ń ha.  
 
1. Przeznaczenie:  
  1) przeznaczenie podstawowe: parking z towarzysz>c> mu zieleni> oraz infrastruktur> techniczn>ś 
  2) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
  1) obowi>zuje kompleksowe zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami zawartymi w niniejszej karcie; 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

  1) nie ustala siCś 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
  1) nie ustala siCś 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  
  1) nie ustala siCś 
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zabudowyŚ  
  1) nie ustala siCś 
7. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania zagospodarowania terenuŚ  
  1) dla terenu KDP1 - parking podziemny nalecy lokalizować w skarpie, wykorzystuj>c naturalne ukształtowanie terenuś 
  2) dopuszcza siC konieczne wydzielenia pod infrastrukturC techniczn>ś 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacjiŚ  
  1) nie ustala siCś 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  
  1) nie ustala siCś 
 

KARTA TERENÓW KDW 
Ustala siC tereny komunikacji - drogi wewnCtrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami ńKDW - 4KDW. 
 
ń. Drogi wewnCtrzne KDWŚ  
  1) oznaczenie ulicy -1 KDW - 4KDW;  
   a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 7 mś 
   b) zasady kształtowania i obsługiŚ 
    - przekrój - ulica jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, 
    - bezpoWrednia obsługa terenów przyległych, 
    - miejsca postojowe nalecy urz>dzać w miejscach wyznaczonych na rysunku planu, 
    - ci>gi musz> spełniać wymagania przepisów szczególnych dla dróg pocarowych. 
 

 
Rozdział 3 

PRZEPISY KOLCOWE 
 

§ 18. StawkC procentow> słuc>c> do naliczania jednorazowej opłaty od wzrostu wartoWci w zwi>zku z uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, pobieranej na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, okreWla siC w wysokoWci 30 %. 

 
§ 19. Wykonanie uchwały powierza siC Prezydentowi Miasta źlbl>g. 
 
§ 20. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku UrzCdowym Województwa 

WarmiMsko-Mazurskiego. 
Przewodnicz>cy Rady Miejskiej w źlbl>gu 

Janusz Nowak 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVI/581/2010 
Rady Miejskiej w źlbl>gu 
z dnia 21 stycznia 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVI/581/2010 
Rady Miejskiej w źlbl>gu 
z dnia 21 stycznia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru otoczenia Placu Kazimierza JagielloMczyka w Elbl>gu 
 
w zwi>zku z ponownym wyłoceniem projektu ww. planu do publicznego wgl>du w terminie od 10 listopada do 9 grudnia 2009 
roku. 
 

NieuwzglCdniona przez Prezydenta Miasta źlbl>g uwaga wniesiona do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru otoczenia Placu Kazimierza JagielloMczyka w źlbl>gu przekazana została Radzie Miejskiej w źlbl>gu 
zgodnie z procedur> przewidzian> w art. 17, pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 roku (Źz. U. Nr 80, poz. 717 z póan. zmianami). 

 
Zgłoszona uwaga, nieuwzglCdniona przez Prezydenta Miasta źlbl>gŚ 
Wnosz>cyŚ  
źlbl>ska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”  ul. Gwiezdna 26/27   82 - 300 Elbl>g 
 
TreWć uwagiŚ  
Wnosi o zmianC przeznaczenia terenu oznaczonego w planie symbolem U5, na którym właWciciel gruntu planuje budowC 

obiektu wielokondygnacyjnego z funkcji usługowej na funkcjC rekreacyjno - wypoczynkow> z elementami wysokogatunkowej 
zieleni niskiej i wysokiej, która spowoduje wzrost walorów estetycznych tego fragmentu miasta. 

 
Rada Miejska w Elbl>gu po przeanalizowaniu powycszej uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia Placu Kazimierza JagielloMczyka w Elbl>gu rozstrzyga, ic nie 
uwzglCdnia siC jej w planie. 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXVI/581/2010 
Rady Miejskiej w źlbl>gu 
z dnia 21 stycznia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania dla miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia Placu Kazimierza JagielloMczyka w Elbl>gu. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz>dzie gminnym (Źz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 
15, poz. 148 ze zm.) Rada Miejska w źlbl>gu ustala, co nastCpujeŚ 

 
1. W projekcie planu miejscowego ustala siC realizacjC zadaM własnych z zakresu budowy i modernizacji dróg publicznych 

w tym: 
 

  a. realizacja dróg publicznych wraz z chodnikami, Wcieckami rowerowymi, i torowiskiem tramwajowym o  ł>cznej    
powierzchni 10.708 m², 

  b. budowa placu z miejscami postojowymi przy drodze 3.KDD o powierzchni 1.100 m
2
, 

  c. budowa ci>gów pieszo-jezdnych i placów publicznych o powierzchni 15.600 m², 
  d. budowa parkingów podziemnych na terenach 2.KX, KŹP.1, ZP.3, KŹP.3, 
  e. budowa parkingów naziemnych KŹP.1, KŹP.3 o powierzchni 7.200 m2

, 
  f.  budowa kanalizacji deszczowej stanowi>cej odwodnienie odcinków jezdni o długoWci 270 m, 
  g. budowa linii oWwietlenia zewnCtrznego ulic o długoWci 719 m, 
  h. zagospodarowanie terenów zielonych - trawniki o powierzchni 1.600 m

2
. 

 
2. Na wydatki zwi>zane z realizacj> inwestycji zapisanych w projekcie planu miejscowego składaj> siCŚ 

 
  a. wydatki gminy zwi>zane z wykupieniem nieruchomoWci do realizacji celów publicznych w kwocie 1.200.200,00 zł, 
 
  b. wydatki zwi>zane z budow> i modernizacj> układu drogowego, parkingów oraz urz>dzenia terenów przestrzeni i zieleni 

publicznej w kwocie 35.939.800,00 - 49.189.800,00 zł, 
  c. razem 37.140.000,00 - 50.390.000,00 zł. 
 

3. Realizacja zadaM własnych Miasta wymienionych w pkt 1 zostanie sfinansowana ze Wrodków pochodz>cych z budcetu 
Miasta oraz współfinansowana ze Wrodków Unii źuropejskiej. 
 
 
 


