
 

 

UCHWAŁA NR LIII.445.2013 

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

z dnia 27 sierpnia 2013r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 1 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 – tekst jednolity), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 – tekst jednolity z późn. zm.
1)

) 

oraz po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zielona Góra uchwalonego uchwałą Nr  XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 19 sierpnia 2008r. – z późn. zm.
2)

) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 1, 

dla obszaru ograniczonego: 

1) od północy – ul. Adama Mickiewicza, ul. Stefana Żeromskiego i ul. Kupiecką; 

2) od wschodu – ul. Mikołaja Kopernika; 

3) od południa – ul. Krawiecką; 

4) od zachodu – ul. Stary Rynek i ul. Mariacką. 

2. Załącznikami niniejszej uchwały są:  

1) załącznik Nr 1 – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000, 

stanowiący integralną część uchwały;  

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu ; 

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych. 

3. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałą Nr X.87.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 

2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w Zielonej Górze – Śródmieście 1. 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) funkcjach i obiektach towarzyszących – należy przez to rozumieć elementy zagospodarowania terenu 

związane z funkcjonowaniem obiektu podstawowego, w tym:  

a) powierzchnie jezdne, postojowe, piesze i rowerowe, 
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b) parkingi i garaże, 

c) zieleń, 

d) miejsca na odpady komunalne, ogrodzenia, małą architekturę, zadaszenia, tarasy, 

e) budowle terenowe, w tym: podjazdy, schody, rampy, place zabaw, oczka wodne, urządzenia ogrodowe, 

f) obiekty, sieci, przyłącza i urządzenia związane z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą techniczną wraz 

z zagwarantowaniem do nich dostępności komunikacyjnej; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która wyznacza obszar przeznaczony 

pod realizację zabudowy kubaturowej nadziemnej, przy czym:  

a) nie dotyczy ona elementów takich jak: schody, podesty, pochylnie, obiekty związane z infrastrukturą 

techniczną i obsługą komunikacji,  

b) elementy takie jak: zadaszenia, fragmenty dachu, balkony, gzymsy, dekoracje, mogą wystawać poza tę 

linię nie więcej niż 1,0m; 

3) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której należy zlokalizować elewację 

zabudowy kubaturowej na całej jej szerokości i wysokości, przy czym: 

a) nie dotyczy ona elementów takich jak: schody, podesty, pochylnie, obiekty związane z infrastrukturą 

techniczną i obsługą komunikacji,  

b) elementy takie jak: zadaszenia, fragmenty dachu, balkony, wykusze, ryzality, gzymsy, dekoracje, a także 

ocieplenie wraz z tynkiem, wykonywane na istniejących budynkach, mogą wystawać poza tę linię nie więcej 

niż 1,0m;  

4) przejściu i przejeździe bramowym – należy przez to rozumieć wydzielone w parterze budynku 

nieograniczone przejście i przejazd łączące dwie przestrzenie publiczne;  

5) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi oraz akty prawne organów miasta;  

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć obowiązujące przeznaczenie odnoszące się do 

minimum 60% powierzchni każdej nieruchomości lub powierzchni całkowitej wszystkich obiektów 

istniejących i projektowanych w jej granicach; 

7) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może uzupełniać lub 

wzbogacać przeznaczenie podstawowe i nie może być realizowane bez przeznaczenia podstawowego;  

8) usługach – należy przez to rozumieć usługi, w tym usługi publiczne, służące działalności z zakresu:  

a) handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000m
2
, 

b) gastronomii,  

c) ochrony zdrowia, odnowy biologicznej,  

d) działalności biurowej, administracji i zarządzania,  

e) ubezpieczeń i finansów,  

f) oświaty, nauki, kształcenia, opieki nad dziećmi,  

g) opieki społecznej,  

h) hotelarstwa i zamieszkania zbiorowego,  

i) kultury, sztuki i rozrywki,  

j) kultu religijnego,  

k) drobnych usług takich, jak: fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze i inne oraz drobne usługi naprawcze 

sprzętu codziennego użytku, z wyłączeniem napraw i obsługi samochodów i motocykli;  

9) wjeździe na teren – należy przez to rozumieć wydzielony pomiędzy dwoma budynkami lub w parterze 

budynku przejazd łączący przestrzeń publiczną z wnętrzem kwartału;  
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10) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć parametr określony jako 

procent terenu, będący ilorazem sumy wszystkich powierzchni terenów biologicznie czynnych położonych 

w granicach nieruchomości, do jej powierzchni, przemnożony przez 100; 

11) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć parametr określony jako procent terenu, 

będący ilorazem sumy powierzchni zabudowy, liczonej na poziomie parteru w zewnętrznym obrysie murów 

wszystkich budynków położonych w granicach nieruchomości, do jej powierzchni, przemnożony przez 100; 

12) zabudowie pierzejowej - należy przez to rozumieć ciąg frontowych elewacji budynków ustawionych 

w szeregu po jednej stronie ulicy lub placu, ze ścianami bocznymi przylegającymi bezpośrednio do siebie lub 

do granicy sąsiedniej działki budowlanej.  

2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:  

1) dach płaski – dach o spadku do 12º; 

2) kondygnacja – kondygnację nadziemną;  

3) plan – komplet ustaleń dotyczących obszaru objętego niniejszym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zielona Góra. 

§ 3. 1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:  

1) granice obszaru objętego planem miejscowym;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3) obowiązujące linie zabudowy;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

5) symbole przeznaczenia terenów;  

6) wjazdy na teren;  

7) przejścia i przejazdy bramowe;  

8) osie widokowe;  

9) mur historyczny;  

10) obiekty ujęte w rejestrze zabytków;  

11) obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków;  

12) obiekty dysharmonizujące;  

13) dominanty; 

14) starodrzew. 

2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, elementy rysunku planu, mają charakter informacyjny i nie są 

ustaleniami planu.  

§ 4. 1. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, 

ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym:  

1) tereny górnicze;  

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;  

3) obszary osuwania się mas ziemnych.  

2. W planie nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości. 

§ 5. Ustalenia planu definiowane dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi obowiązują dla każdej 

nieruchomości położonej w jego granicach. 
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Rozdział 2. 

Przeznaczenie terenów 

§ 6. W obszarze objętym planem wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, dla których 

określa się kategorie przeznaczeń:  

1) M/U1 - M/U5 - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej; 

2) U1 - U3 - tereny zabudowy usługowej;  

3) UP1 - UP4 - tereny zabudowy usług publicznych;  

4) ZP1 i ZP2 - tereny zieleni urządzonej;  

5) E – tereny infrastruktury technicznej;  

6) KPJ1 i KPJ2 – tereny publicznych ciągów pieszo - jezdnych;  

7) KPX1 - KPX3 – tereny ciągów pieszych;  

8) KS - teren parkingu.  

Rozdział 3. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 7. 1. Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie zagospodarowania terenu, zgodnie z którymi: 

1) nakazuje się:  

a) dostosowanie wysokości nowej zabudowy do sąsiadujących, w szczególności historycznych, budynków, 

przy czym maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać: 

- w przypadku rozbudowy istniejącego budynku - wysokości budynku rozbudowywanego, 

- w przypadku lokalizowania nowego budynku pomiędzy istniejącymi budynkami - wysokości wyższego 

z nich, 

b) przesłonięcie od strony terenów publicznych istniejących obiektów typu: wolnostojące garaże, śmietniki, 

stacje transformatorowe, np. małą architekturą, zielenią, bramą, lub nadanie im formy architektonicznej 

nawiązującej do otoczenia; 

2) zakazuje się:  

a) lokalizacji magazynów, składów i baz, myjni samochodowych, stacji paliw, 

b) lokalizacji stałych parterowych obiektów usługowych, w tym kiosków, chyba że ustalenia szczegółowe 

dla poszczególnych terenów stanowią inaczej,  

c) lokalizacji wolnostojących i dobudowanych garaży pojedynczych i wielostanowiskowych, 

d) lokalizacji budynków gospodarczych,  

e) lokalizacji nowych śmietników i stacji transformatorowych na granicy z terenami publicznymi 

i w odległości mniejszej niż 6,0m od nich, jeżeli nie zostaną zastosowane sposoby ich wkomponowania 

w otoczenie wskazane w pkt 1 lit. b, 

f) przesłaniania osi widokowych i dominant urbanistycznych obiektami budowlanymi, małą architekturą, 

zielenią, 

g) wprowadzania nowych dominant wysokościowych; 

3) dopuszcza się: 

a) lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących zamierzeniu inwestycyjnemu, chyba że ustalenia planu dla 

poszczególnych terenów stanowią inaczej, 

b) lokalizację ogródków gastronomicznych, 

c) zastosowanie indywidualnej intensywności zabudowy, przy zachowaniu parametrów i wskaźników 

zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów. 
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2. W zakresie usytuowania obiektów budowlanych, kolorystyki oraz pokrycia dachów:  

1) nakazuje się:  

a) zachowanie wskazanych na rysunku nieprzekraczalnych linii zabudowy,  

b) zachowanie wskazanych na rysunku obowiązujących linii zabudowy w przypadku realizacji nowych 

obiektów oraz rozbudowy istniejących w kierunku tej linii, z możliwością indywidualnego kształtowania 

narożników budynków,  

c) dla pokryć dachowych z dachówki stosowanie karpiówki w odcieniach czerwieni, brązu i szarości; 

2) zakazuje się stosowania materiałów zewnętrznych niezgodnych z charakterem historycznej zabudowy, 

m.in. blachy falistej, dachówkopodobnej, okładzin PCV; 

3) dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy nieruchomości oraz w odległości 1,5m 

od niej, z zachowaniem przepisów odrębnych. 

3. W zakresie sytuowania obiektów małej architektury, ogrodzeń, tablic i urządzeń reklamowych: 

1) nakazuje się dostosowanie wielkości reklam, kolorystyki, kroju liternictwa do wyglądu elewacji, 

w szczególności poprzez stosowanie form metaloplastyki, pojedynczych liter na tle tynku; 

2) zakazuje się: 

a) wprowadzania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, siatki metalowej, blachy, itp., 

b) lokalizacji nośników reklamowych: 

- których przynajmniej jeden z wymiarów przekracza 2,0m, 

- emitujących zmienne obrazy,  

- w formie kubaturowych słupów,  

- przesłaniających detal architektoniczny, wykusze, balkony,  

- zasłaniających w sumie więcej niż 20% powierzchni ścian frontowych budynków,  

- nad terenami przestrzeni publicznych, z wyjątkiem czasowych dekoracji świątecznych oraz szyldów 

montowanych prostopadle i w sposób trwały do elewacji.  

4. W zakresie podziałów nieruchomości:  

1) obowiązują ustalenia zawarte w rozdz. 7; 

2) dopuszcza się wydzielanie działek:  

a) z terenów o innym przeznaczeniu działek pod realizację komunikacji i obiektów infrastruktury 

technicznej, z zapewnieniem dojazdu do ich obsługi,  

b) w celu regulacji granic pomiędzy nieruchomościami,  

c) które nie mogą samodzielnie realizować wymogów przeznaczeń podstawowych i włączenie ich do 

nieruchomości sąsiednich o tej samej kategorii przeznaczenia, lub do przestrzeni publicznych. 

§ 8. 1. Obszar objęty planem wskazuje się jako obszar zabudowy śródmiejskiej, w rozumieniu przepisów 

budowlanych.  

2. Dla terenów, na których zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami planu nie ma możliwości wprowadzania 

nowej zabudowy, nie określa się parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Rozdział 4. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 9. 1. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony środowiska, zgodnie z którymi:  

1) zakazuje się:  

a) lokalizacji inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego,  
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b) wprowadzania funkcji pogarszających jakość środowiska oraz powodujących zjawiska lub stany 

utrudniające życie lub dokuczliwe dla otoczenia takie jak: hałas, wibracje, zanieczyszczenia wody, powietrza 

i gruntu, a także związanych ze składowaniem, gromadzeniem lub przetwarzaniem odpadów,  

c) lokalizacji obiektów i urządzeń, których uciążliwość wykracza poza teren, do którego właściciele lub 

użytkownicy posiadają tytuł prawny, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego,  

d) realizacji obiektów bez wyposażenia ich w niezbędną infrastrukturę techniczną;  

2) dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

w ramach określonych w planie przeznaczeń oraz funkcji i obiektów im towarzyszących.  

2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem ustala się stosowanie w celach grzewczych 

paliw ekologicznie czystych takich, jak: gaz, lekki olej opałowy, energia elektryczna, z dopuszczeniem innych 

technologii, pod warunkiem spełnienia poziomów emisji określonych przepisami odrębnymi.  

3. W zakresie ochrony przed hałasem wyznaczone w planie tereny kwalifikuje się jako tereny w strefie 

śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców z dopuszczalnym poziomem hałasu określonym 

w przepisach odrębnych.  

4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz ochrony środowiska przed odpadami: 

1) nakazuje się: 

a) przy realizacji robót ziemnych związanych z pracami budowlanymi, zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi 

organicznej, jej odpowiednie zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie, 

b) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w mieście; 

2) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt rodzimy, 

usuwany lub przemieszczany, w związku z realizacją przedsięwzięcia lub realizacją elementów 

zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem przepisów o ograniczeniu zmian naturalnego ukształtowania. 

5. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem – w przypadku realizacji obiektów związanych 

z obsługą komunikacyjną ustala się wymóg zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu, 

stosownie do lokalnych warunków hydrogeologicznych. 

6. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości krajobrazowych ustala się: 

1) zachowanie starodrzewu; 

2) ochronę pomnika przyrody ożywionej Taxus baccata – cis pospolity, oznaczonego graficznie na rysunku 

planu, dla którego obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych; 

3) zachowanie i utrzymanie istniejących skwerów, a także zieleni zlokalizowanej w granicach terenów 

publicznych;  

4) ograniczenie zmian naturalnego ukształtowania terenu.  

Rozdział 5. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 10. 1. Obszar objęty planem zlokalizowany jest na terenie: 

1) historycznego zespołu urbanistycznego miasta Zielona Góra, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr 75; 

2) obszaru ochrony reliktów archeologicznych. 

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się:  

a) ochronę i rewaloryzację charakterystycznego ukształtowania i rozplanowania układu urbanistycznego 

oraz wszystkich elementów wchodzących w skład układu, w szczególności ulic i placów, zieleni, zabudowy, 

małej architektury a także zachowanie i ochronę oraz przywracanie historycznych osi kompozycyjnych 

i widokowych,  

b) zapewnienie przez inwestora badań archeologicznych na etapie wyprzedzającym realizację inwestycji 

wymagającej prac ziemnych,  
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c) zachowanie historycznego podziału parcelacyjnego i wprowadzenie nowej zabudowy z jego 

uwzględnieniem,  

d) dostosowanie nowej, wymienianej i przebudowywanej zabudowy do sąsiadującej zabudowy historycznej 

w zakresie skali, bryły, ilości i wysokości kondygnacji, z dopuszczeniem technologii i rozwiązań 

współczesnych, opartych na wysokiej jakości estetycznej i technicznej materiałach budowlanych,  

e) uporządkowanie i zagospodarowanie wnętrz kwartałów, w tym wprowadzanie zieleni, utwardzenie 

nawierzchni,  

f) likwidację obiektów i elementów dysharmonizujących z charakterem otoczenia pod względem 

lokalizacji, formy, kubatury i funkcji,  

g) zharmonizowanie formy elementów małej architektury, nawierzchni, zewnętrznego oświetlenia ulic 

i budynków,  

h) oświetlanie terenów ciągów pieszych i placów wolnostojącymi lampami wielokloszowymi, natomiast 

wąskich ciągów pieszo - jezdnych kinkietami montowanymi do elewacji, w stylizowanych oprawach,  

i) stosowanie na nawierzchniach materiałów naturalnych, w szczególności granitu, cegły, kamienia, w tym 

zachowanie istniejących historycznych nawierzchni, lub ich przełożenie i wykorzystanie uzyskanego materiału 

w tym samym miejscu,  

j) maskowanie urządzeń telekomunikacyjnych poprzez dostosowanie ich lokalizacji i formy do krajobrazu 

i otoczenia;  

2) zakazuje się:  

a) prowadzenia działań mogących powodować degradację walorów historycznych i krajobrazowych 

obszaru,  

b) realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu zaburzających ład przestrzenny oraz powodujących 

obniżenie estetyki miejsca, odbiegających swoim charakterem, materiałami budowlanymi od otoczenia, 

c) wprowadzania dysharmonizujących, w tym tymczasowych obiektów budowlanych, w szczególności 

kontenerów, blaszanych garaży, przyczep, kiosków, 

d) lokalizacji zewnętrznych urządzeń technicznych, w szczególności: instalacji, rur gazowych, urządzeń 

klimatyzacyjnych, anten, itp. od strony przestrzeni publicznych KPX1, KPX3, ZP1, ul. Mikołaja Kopernika,  

ul. Ciesielskiej i w miejscach przebiegu osi widokowych; 

3) dopuszcza się: 

a) likwidację istniejących we wnętrzach kwartałów oficyn nieprzedstawiających wartości kulturowych, 

b) iluminacje stałe przestrzeni publicznych lub poszczególnych obiektów oraz iluminacje okolicznościowe, 

związane ze świętami lub imprezami, 

c) lokalizację na elewacjach budynków urządzeń technicznych od stron innych niż wymienione w pkt 2  

lit. d, o ile nie będą one naruszać układu kompozycyjnego i detalu architektonicznego tych budynków. 

§ 11. 1. Wskazuje się następujące obiekty ujęte w rejestrze zabytków: 

1) kościół parafialny pw. św. Jadwigi, Nr rej. 28;  

2) budynek, ul. Kościelna 1, Nr rej. 3113;  

3) budynek, ul. Kościelna 1a, Nr rej. 3113;  

4) dom, ul. Kościelna 2, Nr rej. 3114;  

5) dom, ul. Kościelna 4, Nr rej. 3119;  

6) dom, ul. Kościelna 5, Nr rej. L-136/A (d.3118);  

7) dom, ul. Kościelna 9, Nr rej. L-413/A (d.3120);  

8) dom, ul. Kościelna 11, Nr rej. 1796;  

9) budynek dawnej Szkoły Katolickiej, ul. Kościelna 13, Nr rej. 553;  
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10) kamienica, ul. Kupiecka 22, Nr rej. 1837;  

11) kamienica – budynek mieszkalno – usługowy, ul. Mariacka 2, Nr rej. 3011;  

12) budynek mieszkalno – usługowy, ul. Masarska 2, Nr rej. 1854;  

13) kamienica, ul. Masarska 3, Nr rej. 3100;  

14) kamienica, ul. Masarska 4, Nr rej. 1852;  

15) kamienica, ul. Masarska 5, Nr rej. 3099;  

16) kamienica, ul. Masarska 6, Nr rej. 1851;  

17) kamienica, ul. Masarska 8, Nr rej. L-286/A (d.1853);  

18) kamienica, ul. Masarska 9, Nr rej. 1795;  

19) kamienica, ul. Masarska 11, Nr rej. 3098;  

20) kamienica, ul. Masarska 13, Nr rej. 3097;  

21) budynek mieszkalny, ul. Mickiewicza 13, Nr rej. 3124;  

22) plebania, ul. Mickiewicza 14, Nr rej. 1858;  

23) ratusz, Stary Rynek 1, Nr rej. 29;  

24) kamienica, Stary Rynek 3, Nr rej. 3117;  

25) kamienica, Stary Rynek 4, Nr rej. 2565;  

26) kamienica, Stary Rynek 5, Nr rej. 2566;  

27) kamienica, Stary Rynek 6, Nr rej. L-82/A (d.2567);  

28) kamienica, Stary Rynek 7, Nr rej. 2568;  

29) kamienica, Stary Rynek 10, Nr rej. L-144/A (d.1790);  

30) kamienica, Stary Rynek 11, Nr rej. 3112;  

31) kamienica, Stary Rynek 13, Nr rej. 3096;  

32) budynek, ul. Żeromskiego 1, Nr rej. 2561;  

33) budynek, ul. Żeromskiego 2, Nr rej. L-154/A (d.2497);  

34) budynek, ul. Żeromskiego 13, Nr rej. 2562;  

35) budynek, ul. Żeromskiego 15, Nr rej. L-220/A (d.3334);  

36) budynek, ul. Żeromskiego 17, Nr rej. L-176/A (d.3333);  

37) budynek, ul. Żeromskiego 19, Nr rej. L-162/A (d.2496);  

38) budynek, ul. Żeromskiego 21, Nr rej. 1849;  

39) budynek, ul. Żeromskiego 23, Nr rej. 2495.  

2. O ile przepisy szczegółowe zawarte w rozdziale 12 nie stanowią inaczej, dla obiektów ujętych 

w rejestrze zabytków:  

1) nakazuje się:  

a) zachowanie lub przywrócenie historycznych form budynków, 

b) w przypadku działań na elewacji, utrzymanie lub przywrócenie historycznej formy elewacji, 

c) przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie nowej do historycznej formy obiektów, 

d) przy wymianie pokrycia dachów, zachowanie lub przywracanie historycznych materiałów pokrycia, 

e) w przypadku losowego zniszczenia obiektu, przy jego odbudowie – zachowanie linii zabudowy, 

wysokości, ilości kondygnacji, kształtu i spadku dachu, podziałów elewacji; 
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2) zakazuje się: 

a) podejmowania działań mających negatywny wpływ na wartości historyczne obiektów, 

b) lokalizowania, w szczególności od strony przestrzeni publicznych, elementów dekomponujących 

i mających negatywny wpływ na wartości obiektów, tj. instalacji, rur gazowych, urządzeń klimatyzacyjnych, 

anten, itp., 

c) ocieplania zewnętrznego budynków, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. d, 

d) stosowania stolarki z tworzyw sztucznych; 

3) dopuszcza się:  

a) wprowadzenie odmiennych niż historyczne funkcji budynków, zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, 

b) przebudowę parterów obiektów, w których nie została zachowana historyczna kompozycja tej 

kondygnacji, w tym wprowadzanie nowych form architektonicznych, zadaszeń stref wejściowych, pod 

warunkiem ich dostosowania do skali i wystroju budynku,  

c) dobudowę od strony wnętrz kwartałów wind, klatek schodowych oraz innych elementów technicznych, 

ułatwiających użytkowanie obiektów, pod warunkiem braku negatywnego wpływu na formę historyczną 

obiektów, 

d) ocieplanie szczytowych i tylnych ścian budynków, pod warunkiem braku negatywnego wpływu na 

wartości historyczne obiektów. 

§ 12. 1. Wskazuje się następujące obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków: 

1) dom (dawny hotel), ul. Kopernika 2, w części zaznaczonej na rysunku planu; 

2) kamienica, ul. Kopernika 10; 

3) dom (dawna wytwórnia spirytusu i winiaków Richarda May’a), ul. Kościelna 6; 

4) dom, ul. Kościelna 8; 

5) dom, ul. Krawiecka 2; 

6) kamienica, ul. Kupiecka 26; 

7) kamienica, ul. Masarska 1; 

8) kamienica, ul. Mickiewicza 5; 

9) kamienica, ul. Mickiewicza 7; 

10) kamienica, ul. Mickiewicza 11; 

11) kamienica, ul. Mickiewicza 12; 

12) kamienica, Stary Rynek 8; 

13) kamienica, Stary Rynek 9; 

14) kamienica, Stary Rynek 14; 

15) kamienica, Stary Rynek 15; 

16) budynek, ul. Żeromskiego 3; 

17) budynek, ul. Żeromskiego 5; 

18) budynek, ul. Żeromskiego 7; 

19) budynek, ul. Żeromskiego 11. 

2. O ile zapisy szczegółowe zawarte w rozdziale 12 nie stanowią inaczej, dla obiektów ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków:  

1) nakazuje się:  

a) zachowanie lub przywrócenie historycznych brył budynków,  
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b) przy wymianie stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej, dostosowanie nowej do historycznej formy 

obiektów,  

c) przy wymianie pokrycia dachów, zachowanie lub przywracanie historycznych materiałów pokrycia,  

d) w przypadku losowego zniszczenia obiektu, przy jego odbudowie - zachowanie wysokości, ilości 

kondygnacji oraz podziałów elewacji;  

2) zakazuje się:  

a) podejmowania działań mających negatywny wpływ na wartości historyczne obiektów,  

b) lokalizowania, w szczególności od strony przestrzeni publicznych, elementów dekomponujących 

i mających negatywny wpływ na wartości obiektów, tj. instalacji, rur gazowych, urządzeń klimatyzacyjnych, 

anten, itp.,  

c) zmiany wyglądu zewnętrznego elewacji, prowadzącej do utraty wartości historycznych i artystycznych 

obiektu,  

d) ocieplania zewnętrznego elewacji frontowych oraz innych elewacji posiadających historyczny detal 

architektoniczny lub historyczne dekoracje;  

3) dopuszcza się:  

a) wprowadzanie nowych form architektonicznych na elewacjach, w tym zadaszeń stref wejściowych, 

w wyniku przebudowy lub wykonania nowych wejść, pod warunkiem dostosowania ich do skali i wystroju 

budynku,  

b) dobudowę od strony wnętrz kwartałów wind, klatek schodowych oraz innych elementów technicznych, 

ułatwiających użytkowanie obiektów, pod warunkiem braku negatywnego wpływu na formę historyczną 

obiektów,  

c) realizację okien połaciowych, lukarn, wolich oczek oraz innych elementów doświetlających wnętrze 

ostatniej kondygnacji, pod warunkiem braku negatywnego wpływu na formę historyczną obiektów.  

3. Dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, które zostaną:  

1) skreślone z gminnej ewidencji zabytków - ustalenia ust. 2 nie obowiązują; 

2) wpisane do rejestru zabytków - obowiązują ustalenia §11. 

Rozdział 6. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 13. 1. Do przestrzeni publicznych w planie zalicza się tereny:  

1) ciągów pieszych i pieszo – jezdnych; 

2) zieleni urządzonej. 

2. Na terenach przestrzeni publicznych ustala się: 

1) obowiązek zapewnienia im ogólnodostępności; 

2) likwidację barier technicznych i architektonicznych poprzez stosowanie rozwiązań umożliwiających 

korzystanie z nich osobom z różnego typu niepełnosprawnością; 

3) realizację elementów użytkowych, w szczególności lamp oświetleniowych, nośników reklamowych, 

ławek, koszy na śmieci, posadzek na wydzielonych ciągach pieszych, w sposób nie utrudniający poruszania się 

osobom niewidomym oraz niedowidzącym. 

Rozdział 7. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

§ 14. 1. Ustala się następujące zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:  

1) każda powstająca w wyniku podziału działka stanowi odrębną nieruchomość, którą należy wydzielać 

zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi;  
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2) dla wszystkich powstałych w wyniku podziału samodzielnych działek budowlanych należy zapewnić 

dostęp do infrastruktury technicznej i do dróg, w tym publicznych ciągów pieszych i pieszo – jednych; 

3) należy uwzględnić istniejące i projektowane uzbrojenie techniczne, z zachowaniem pasów 

eksploatacyjnych, według zasad określonych przez dysponentów sieci; 

2. Nie określa się parametrów dotyczących: 

1) minimalnych powierzchni wydzielanych działek; 

2) minimalnych lub maksymalnych szerokości frontów działek; 

3) kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego. 

Rozdział 8. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy 

§ 15. Ustala się strefy techniczne dla istniejących i projektowanych sieci, niewyznaczone graficznie na 

rysunku planu, o szerokościach uzależnionych od średnicy i typu sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi 

i ustaleniami właściwego dysponenta, w granicach których:  

1) zakazuje się:  

a) lokalizacji obiektów kubaturowych,  

b) elementów reklamowych wymagających fundamentowania,  

c) trwałych nasadzeń;  

2) dopuszcza się realizację:  

a) komunikacji i infrastruktury technicznej,  

b) miejsc parkingowych,  

c) zieleni niskiej,  

d) elementów małej architektury nietrwale związanej z gruntem.  

§ 16. W granicach całego obszaru objętego planem ustala się strefę występowania terenów o małej 

i średniej przydatności do celów budowlanych, dla której ustala się obowiązek poprzedzenia badaniami 

geotechnicznymi inwestycji polegających na realizacji nowych budynków lub rozbudowie istniejących, w celu 

określenia warunków ich posadowienia.  

Rozdział 9. 

Zasady modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 17. 1. W zakresie systemu komunikacji obszaru objętego planem:  

1) ustala się podstawową obsługę komunikacyjną poprzez:  

a) drogi publiczne zlokalizowane poza granicami planu, tj. ul. Ciesielską i ul. Mikołaja Kopernika,  

b) publiczne ciągi pieszo – jezdne, oznaczone na rysunku planu symbolami KPJ1 i KPJ2;  

2) dopuszcza obsługę komunikacyjną poprzez tereny ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami KPX1 – KPX3, wyłącznie dla nieruchomości bezpośrednio do nich przyległych. 

2. W zakresie systemu parkowania:  

1) nie ustala się wskaźnika ilości miejsc parkingowych dla poszczególnych terenów;  

2) w przypadku budowy miejsc parkingowych dla funkcji usługowych, ustala się lokalizację minimum 

1 miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej na każde 10 miejsc, przy czym obowiązek realizacji 

pierwszego miejsca następuje powyżej 10 stanowisk parkingowych;  

3) zakazuje się lokalizacji naziemnych miejsc postojowych na terenach ciągów pieszych i pieszo – 

jezdnych. 
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§ 18. 1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenów objętych planem: 

1) sieci infrastruktury technicznej należy w pierwszej kolejności prowadzić w liniach rozgraniczających 

ciągi piesze i pieszo - jezdne, natomiast w przypadku braku takiej możliwości dopuszcza się ich lokalizację na 

terenach innych, z uwzględnieniem umieszczenia docelowo wszystkich projektowanych sieci;  

2) ustala się zaopatrzenie w sieci infrastruktury technicznej, w zależności od potrzeb, na zasadach 

określonych przez dysponentów sieci oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) wzdłuż istniejących i projektowanych przebiegów sieci i przyłączy należy zachować odpowiednie strefy 

techniczne; 

4) przy projektowaniu nowych inwestycji należy unikać kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, 

a w przypadku jej wystąpienia, należy istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach 

odrębnych, po uzgodnieniu z właściwym dysponentem sieci; 

5) nakazuje się sytuowanie liniowych elementów infrastruktury technicznej pod ziemią; 

6) zakazuje się lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób uniemożliwiający 

realizację ustalonej w planie nowej zabudowy; 

7) dopuszcza się: 

a) zmianę przebiegu i parametrów obiektów i sieci infrastruktury technicznej, w tym także na terenie 

prywatnym, na zasadach określonych przez dysponentów oraz zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizację inwestycji infrastruktury technicznej, które wynikają z zapisów planu lub przepisów 

odrębnych, a nie wynikają z rysunku planu. 

2. W zakresie zapotrzebowania w wodę nakazuje się: 

1) zagwarantowanie pełnego pokrycia zapotrzebowania z istniejącej lub rozbudowywanej sieci 

wodociągowej; 

2) zapewnienie zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. W zakresie odprowadzania ścieków bytowych, komunalnych i gospodarczych ustala się odprowadzenie 

ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: 

1) nakazuje się: 

a) docelowe odprowadzanie ścieków do sieci deszczowej, 

b) odprowadzanie ścieków z parkingów wydzielonych, placów manewrowych, postojowych do kanalizacji 

deszczowej, po ich uprzednim podczyszczeniu z piasku, związków zawiesiny ogólnej i substancji 

ropopochodnych i po spełnieniu wymogów przepisów odrębnych, 

c) kształtowanie powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i drogi przed spływem 

wód opadowych; 

2) dopuszcza się: 

a) odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej, zgodnie z warunkami określonymi przez dysponenta 

sieci, 

b) budowę podziemnych zbiorników przetrzymujących oraz zastosowanie innych rozwiązań technicznych 

pozwalających na spowolnienie zrzutu wody do kanalizacji. 

5. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: 

1) nakazuje się:  

a) usuwanie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem segregacji odpadów komunalnych u źródła ich powstania, 

b) wyposażenie terenów ciągów pieszych i pieszo – jezdnych w urządzenia do gromadzenia odpadów, 

dostosowane do technologii ich wywozu i utylizacji; 
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2) dopuszcza się lokalizowanie miejsc gromadzenia odpadów zarówno w formie wolnostojących 

pojemników na odpady, z zapewnieniem segregacji i obsługi komunikacyjnej, jak i w wyodrębnionych 

pomieszczeniach w budynku. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się pokrycie zapotrzebowania z dystrybucyjnej sieci gazowej. 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się, w zależności od potrzeb i możliwości, dostawę ciepła dla 

celów grzewczych i bytowych oraz technologicznych z sieci ciepłowniczej, poprzez sukcesywną rozbudowę 

drugorzędnych sieci cieplnych na obszarze planu, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się wykorzystanie 

alternatywnych ekologicznych źródeł ciepła, w tym niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej. 

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) ustala się zasilanie terenów objętych planem z istniejącej sieci elektroenergetycznej, poprzez rozbudowę 

sieci niskiego i średniego napięcia; 

2) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych, pod warunkiem zapewnienia dojazdu do ich obsługi. 

9. W zakresie budowy sieci teletechnicznych i innych ustala się: 

1) zapewnienie dostępu do istniejących sieci teletechnicznych; 

2) dopuszczenie realizacji nowych sieci i obiektów telekomunikacyjnych, a także innych sieci takich, jak: 

sieci szerokopasmowe, internet, telewizja kablowa itp., zgodnie z przepisami odrębnymi.  

Rozdział 10. 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

§ 19. W obszarze objętym planem, do czasu realizacji przeznaczenia ustalonego w zapisach planu, 

dopuszcza się:  

1) utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu, tym także remont i przebudowę istniejącej 

zabudowy, z wyjątkiem zabudowy wskazanej na rysunku planu jako obiekty dysharmonizujące; 

2) lokalizację parkingów naziemnych; 

3) wykorzystanie terenu pod ciągi piesze, place publiczne, zieleń urządzoną, elementy małej architektury; 

4) realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy 

dla realizowanej inwestycji.  

Rozdział 11. 

Stawki procentowe 

§ 20. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości. 

Rozdział 12. 

Szczegółowe ustalenia oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenów 

§ 21. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem M/U1 , dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe:  

1) zabudowa mieszkaniowa; 

2) zabudowa mieszkaniowo – usługowa; 

3) zabudowa usługowa. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1: 

1) nakazuje się:  

a) zachowanie istniejącego we wnętrzu kwartału historycznego muru podkreślającego podział parcelacyjny 

pomiędzy kamienicami przy ul. Masarskiej 4, 6 oraz ul. Stary Rynek 4, 
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b) wspólne, kompleksowe zagospodarowanie wnętrza kwartału pomiędzy kamienicami o adresach ul. Stary 

Rynek 4, 5, 6, ul. Masarska 6, 8, ul. Kościelna 1a, z zachowaniem i wykorzystaniem pozostałości historycznych 

nawierzchni z kamienia polnego i kostki granitowej;  

2) zakazuje się realizacji funkcji mieszkaniowej w parterach budynków, z wyjątkiem położonych przy 

ul. Masarskiej;  

3) dopuszcza się:  

a) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku położonego przy ul. Stary Rynek 2, 

b) przebudowę i nadbudowę dobudówki położonej pomiędzy budynkami przy ul. Kościelnej 1 i 1a, 

c) przebudowę oraz zmianę gabarytów budynku położonego przy ul. Krawieckiej 4, 

d) budowę nowych obiektów w miejscu budynków, o których mowa w lit. a, b, c, 

e) zmianę sposobu użytkowania istniejących we wnętrzu kwartału obiektów gospodarczych na obiekty 

o funkcji użytkowej, 

f) realizację we wnętrzu kwartału pasaży usługowych z przeszklonym zadaszeniem. 

3. Dla obiektów ujętych w rejestrze lub gminnej ewidencji zabytków obowiązują ustalenia zapisane 

odpowiednio w § 11 i § 12, przy czym dopuszcza się:  

1) nadbudowę oficyny przy ul. Stary Rynek 3; 

2) nadbudowę o poddasze użytkowe części budynku przy ul. Masarskiej 8, posiadającej dach płaski. 

4. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 100%;   

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 0%; 

3) wysokość zabudowy dla: 

a) obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a, b, c – od 2 do 3 kondygnacji, 

b) oficyny przy ul. Stary Rynek 3 – 3 kondygnacje; 

4) w zakresie geometrii dachów dla: 

a) dobudówki położonej pomiędzy budynkami przy ul. Kościelnej 1 i 1a – dach płaski, 

b) budynków położonych przy ul. Stary Rynek 2 i ul. Krawieckiej 4 – dachy indywidualne, 

c) oficyny przy ul. Stary Rynek 3 – dach płaski, 

d) nadbudowywanej części budynku przy ul. Masarskiej 8 – dach dwuspadowy o wysokości, kącie 

nachylenia i pokryciu jak w pozostałej części budynku.  

§ 22. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem M/U2 , dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe: 

1) zabudowa mieszkaniowa; 

2) zabudowa mieszkaniowo – usługowa; 

3) zabudowa usługowa. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się: 

a) lokalizację nowej zabudowy pierzejowej od strony ul. Św. Jadwigi, z podkreśleniem w elewacjach 

historycznej parcelacji, o ile będzie ona możliwa do ustalenia, po przeprowadzonych badaniach 

archeologicznych lub konserwatorskich lub na podstawie materiałów archiwalnych,  

b) wykonanie, w dowolnym miejscu odcinka wskazanego na rysunku planu, wjazdu na teren, 

umożliwiającego dostęp do wnętrza kwartału oraz dostawy do przyległych budynków;  

2) zakazuje się:  
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a) zabudowy przestrzeni pomiędzy budynkami przy ul. Kościelnej 2  i 4  oraz pomiędzy budynkami przy 

ul. Adama Mickiewicza 11 i 13, z wyjątkiem realizacji wejść do budynków, wind, klatek schodowych, 

b) realizacji funkcji mieszkaniowej w parterach budynków, z wyjątkiem istniejących przy ul. Św. Jadwigi; 

3) dopuszcza się:  

a) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków przy ul. Św. Jadwigi, zlokalizowanych 

naprzeciwko terenu U3, z zachowaniem ich klinkierowej elewacji, 

b) przebudowę oraz zmianę kształtu dachu budynku położonego przy skrzyżowaniu ul. Adama 

Mickiewicza i ul. Św. Jadwigi, lub budowę w jego miejscu nowego obiektu, 

c) przebudowę pozostałych obiektów nieobjętych ochroną konserwatorską, 

d) zmianę sposobu użytkowania istniejących we wnętrzu kwartału obiektów gospodarczych na obiekty 

o funkcji użytkowej, 

e) realizację we wnętrzu kwartału pasaży usługowych z przeszklonym zadaszeniem. 

3. Dla obiektów ujętych w rejestrze lub gminnej ewidencji zabytków obowiązują ustalenia zapisane 

odpowiednio w § 11 i § 12. 

4. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 100%; 

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 0%; 

3) wysokość zabudowy dla budynków od strony ul. Św. Jadwigi oraz budynku położonego przy 

skrzyżowaniu ul. Adama Mickiewicza i ul. Św. Jadwigi – od 2 do 4 kondygnacji; 

4) w zakresie geometrii dachów – dachy indywidualne. 

§ 23. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem M/U3 , dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe: 

1) zabudowa mieszkaniowa; 

2) zabudowa mieszkaniowo – usługowa; 

3) zabudowa usługowa. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się: 

a) zachowanie istniejących przejść i przejazdów bramowych w miejscach wskazanych na rysunku planu, 

b) zapewnienie wjazdu do wnętrza kwartału, od strony wskazanej na rysunku planu, umożliwiającego 

dostęp do wnętrza kwartału zabudowy oraz dostawy do przyległych budynków; 

2) zakazuje się realizacji funkcji mieszkaniowej w parterach budynków od strony terenów publicznych; 

3) dopuszcza się:  

a) lokalizację nowych obiektów,  

b) przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejących budynków nieobjętych ochroną konserwatorską lub 

budowę w ich miejsce nowych obiektów,  

c) pozostawienie parterowej przybudówki zlokalizowanej poza liniami zabudowy na zapleczu budynku 

przy ul. Stefana Żeromskiego 23, a także jej przebudowę w istniejących gabarytach i nadanie formy 

architektonicznej harmonizującej z budynkiem zabytkowym,  

d) przebudowę, rozbudowę, zmianę kształtu dachu dobudówki na zapleczu budynku przy 

ul. Kupieckiej 22 i nadanie jej formy architektonicznej harmonizującej z zabytkową częścią obiektu,  

e) realizację parkingu podziemnego, w tym również obejmującego swym zasięgiem tereny sąsiednie, 

z wjazdem z terenu KPX2 lub KS,  

f) realizację we wnętrzu kwartału pasaży usługowych z przeszklonym zadaszeniem.  
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3. Dla obiektów ujętych w rejestrze lub gminnej ewidencji zabytków obowiązują ustalenia zapisane 

odpowiednio w § 11 i § 12, przy czym dla budynku przy ul. Adama Mickiewicza 12 dopuszcza się rozbudowę 

od strony zaplecza.  

4. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 100%; 

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 0%; 

3) wysokość zabudowy dla: 

a) budynków przylegających do obowiązującej linii zabudowy od strony ul. Adama Mickiewicza oraz 

budynku położonego na zapleczu ul. Stefana Żeromskiego 11a – od 2 do 3 kondygnacji, 

b) rozbudowywanej części budynku przy ul. Adama Mickiewicza 12 – o wysokości obiektu istniejącego, 

c) budynków na zapleczu ul. Stefana Żeromskiego 17, graniczących z terenami KPX2, ZP1 i UP3 

 – od 2 do 4 kondygnacji, 

d) obiektów zlokalizowanych pomiędzy budynkami przy ul. Stefana Żeromskiego 23 i ul. Kupieckiej 26 – 

od 3 do 5 kondygnacji od strony ul. Kupieckiej i do 2 kondygnacji od strony terenu KPX2, 

e) budynku przy ul. Kupieckiej 24: 

- od 2 do 3 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, w przypadku realizacji dachu spadzistego, 

- od 3 do 4 kondygnacji, w przypadku realizacji dachu płaskiego; 

4) w zakresie geometrii dachu dla: 

a) budynku przy ul. Adama Mickiewicza 12 – dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci od 30º do 50º, 

o kalenicy równoległej do ul. Adama Mickiewicza,  

b) pozostałych obiektów – rozwiązania indywidualne, w nawiązaniu do kształtu dachów zabudowy 

sąsiedniej.  

§ 24. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem M/U4 , dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe:  

1) zabudowa mieszkaniowa;  

2) zabudowa mieszkaniowo – usługowa;  

3) zabudowa usługowa.  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się zachowanie dostępu komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego na terenie UP4; 

2) dopuszcza się:  

a) pozostawienie istniejących obiektów gospodarczych, zlokalizowanych poza liniami zabudowy, a także 

ich przebudowę oraz zmianę kształtu dachu, w celu nadania jednolitej formy architektonicznej, harmonizującej 

z bezpośrednio sąsiadującymi budynkami zabytkowymi,  

b) realizację od strony terenu ZP1 ogrodzenia o wysokości do 1,5m. 

3. Dla obiektu ujętego w rejestrze zabytków obowiązują ustalenia zapisane w § 11. 

4. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 15%; 

2) w zakresie geometrii dachu dla przebudowywanych obiektów gospodarczych – dach płaski lub 

jednospadowy ze spadkiem w kierunku wnętrza nieruchomości.  

§ 25. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem M/U5 , dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe:  

1) zabudowa mieszkaniowa;  
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2) zabudowa mieszkaniowo – usługowa;  

3) zabudowa usługowa.  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się:  

a) realizację przejazdu łączącego tereny KPJ1 i KPJ2, w tym również w formie przejścia i przejazdu 

bramowego, w przypadku lokalizacji nowej zabudowy pomiędzy budynkami przy ul. Kościelnej 5 i 7, 

b) wyeksponowanie historycznego muru na granicy z terenem ZP2;  

2) dopuszcza się:  

a) lokalizację nowych obiektów,  

b) przebudowę, rozbudowę, nadbudowę budynku położonego pomiędzy kamienicami przy ul. Masarskiej  

5 i 9, 

c) przebudowę nieobjętego gminną ewidencją zbytków zachodniego skrzydła budynku przy 

ul. Kopernika 2,  

d) przebudowę, rozbudowę, nadbudowę nieobjętego gminną ewidencją zbytków wschodniego skrzydła 

budynku przy ul. Kopernika 2,  

e) nadbudowę oficyny na zapleczu budynku przy ul. Kościelnej 9, zlokalizowanej na granicy z terenami 

UP4 i ZP2,  

f) realizację parkingu podziemnego, w tym również obejmującego swym zasięgiem teren KPJ2, z wjazdem 

od strony ul. Mikołaja Kopernika,  

g) realizację we wnętrzu kwartału pasaży usługowych z przeszklonym zadaszeniem. 

3. Dla obiektów ujętych w rejestrze lub gminnej ewidencji zabytków obowiązują ustalenia zapisane 

odpowiednio w § 11 i § 12, przy czym dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków przy 

ul. Masarskiej 11, z zachowaniem stylu i charakteru zabytkowej substancji.  

4. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 100%;  

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 0%; 

3) wysokość zabudowy dla:  

a) wschodniego skrzydła budynku przy ul. Kopernika 2 – od 3 do 4 kondygnacji, 

b) budynków przy ul. Masarskiej 11 – od 2 do 3 kondygnacji, 

c) pozostałych obiektów – od 2 do 4 kondygnacji;  

4) w zakresie geometrii dachu dla:  

a) nowych i nadbudowywanych budynków przy ul. Kościelnej – dachy płaskie, 

b) budynku położonego pomiędzy kamienicami przy ul. Masarskiej 5 i 9 – dach dwuspadowy o kącie 

nachylenia połaci od 30º do 50º i kalenicy prostopadłej do ul. Masarskiej,  

c) budynków przy ul. Masarskiej 11 - dach spadzisty o kącie nachylenia połaci od 30º do 50º od strony 

ul. Masarskiej, od strony zaplecza – dach indywidualny,  

d) pozostałych budynków – dachy indywidualne.  

§ 26. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem U1 , dla którego ustala się 

przeznaczenie:  

1) podstawowe: zabudowa usługowa;  

2) uzupełniające: lokale mieszkalne.  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1:  
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1) nakazuje się zapewnienie wjazdu do wnętrza kwartału, od strony wskazanej na rysunku planu;  

2) zakazuje się realizacji lokali mieszkalnych w parterach budynków;  

3) dopuszcza się:  

a) przebudowę, nadbudowę nieobjętej ochroną konserwatorską części budynku przy ul. Stefana 

Żeromskiego 2,  

b) realizację we wnętrzu kwartału pasaży usługowych z przeszklonym zadaszeniem.  

3. Dla obiektów ujętych w rejestrze lub gminnej ewidencji zabytków obowiązują ustalenia zapisane 

odpowiednio w §11 i §12, przy czym dopuszcza się:  

1) przebudowę budynków przy ul. Adama Mickiewicza 5 i 7 oraz budynku przy ul. Stary Rynek 14 – 15; 

2) rozbudowę od zaplecza budynków przy ul. Adama Mickiewicza 5 i 7, maksymalnie na głębokość 

budynku przy ul. Mariackiej 2; 

3) rozbudowę od zaplecza budynku ul. Stary Rynek 14 – 15, maksymalnie na głębokość budynku przy  

ul. Stary Rynek 13. 

4. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 100%; 

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 0%; 

3) wysokość zabudowy dla: 

a) nieobjętej ochroną konserwatorską części budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 2 – do wysokości 

zabytkowej części budynku, 

b) rozbudowywanych części budynków przy ul. Adama Mickiewicza 5 i 7 oraz przy ul. Stary Rynek  

14 – 15 – do wysokości obiektów istniejących;  

4) w zakresie geometrii dachu – dachy płaskie lub o kształcie i nachyleniu połaci jak w budynkach 

rozbudowywanych.  

§ 27. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem U2 , dla którego ustala się 

przeznaczenie:  

1) podstawowe: zabudowa usługowa, z wyjątkiem handlu;  

2) uzupełniające: handel, lokale mieszkalne.  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1:  

1) zakazuje się:  

a) realizacji lokali mieszkalnych w parterze budynku,  

b) lokalizacji wejścia do obiektu od strony terenu KPX3;  

2) dopuszcza się przebudowę oraz zmianę kształtu dachu istniejącego budynku lub budowę w jego miejscu 

nowego obiektu.  

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 100%;  

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 0%; 

3) wysokość zabudowy – od 2 do 3 kondygnacji, ale nie wyższa niż 12,0m; 

4) w zakresie geometrii dachu – dach dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci od 30º do 50º. 

§ 28. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem U3 , dla którego ustala się 

przeznaczenie:  

1) podstawowe: zabudowa usługowa, z wyjątkiem handlu;  

2) uzupełniające: handel, lokale mieszkalne.  
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2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się:  

a) pozostawienie wjazdu na teren w dowolnym miejscu odcinka wskazanego na rysunku planu,  

b) zachowanie i wyeksponowanie w elewacji muru ceglanego od strony terenu KPX3;  

2) zakazuje się:  

a) realizacji lokali mieszkalnych w parterach budynków,  

b) obsługi w zakresie dostaw od strony terenu KPX3;  

3) dopuszcza się:  

a) przebudowę, rozbudowę, nadbudowę budynków nieobjętych ochroną konserwatorską, 

b) budowę nowych obiektów,  

c) wyburzenie budynku pomiędzy budynkami przy ul. Kościelnej 6 i 8, 

d) realizację we wnętrzu kwartału pasaży usługowych z przeszklonym zadaszeniem.  

3. Dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków obowiązują ustalenia zapisane w §12, przy czym 

dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku przy ul. Kościelnej 6, z zachowaniem stylu 

i charakteru zabytkowej substancji.  

4. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 100%; 

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 0%; 

3) wysokość zabudowy – od 2 do 3 kondygnacji, ale nie wyższa niż 12,0m; 

4) w zakresie geometrii dachu:  

a) dla budynków od strony KPX3 dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci od 30º do 50º i kalenicy 

równoległej do terenu KPX3,kryte dachówką ceramiczną,  

b) dla budynku przy ul. Kościelnej 6 – dach dwuspadowy o nachyleniu połaci od 30º do 50º i kalenicy 

równoległej do przyległych ciągów pieszo – jezdnych, kryty dachówką ceramiczną,  

c) dla pozostałych obiektów – dachy indywidualne. 

§ 29. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem UP1 , dla którego ustala się 

przeznaczenie: 

1) podstawowe: zabudowa usług publicznych z zakresu administracji; 

2) uzupełniające: usługi z zakresu turystyki, gastronomii. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zabudowanym w całości obiektem ujętym w rejestrze zabytków, 

obowiązują ustalenia zapisane w §11. 

§ 30. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem UP2, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług publicznych z zakresu kultu religijnego. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zabudowanym w całości obiektem ujętym w rejestrze zabytków, 

obowiązują ustalenia zapisane w §11. 

§ 31. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem UP3, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług publicznych z zakresu kultu religijnego, administracji, lokale 

mieszkalne. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) zakazuje się: 

a) rozbudowy, nadbudowy istniejących przybudówek do zabytkowej części plebanii, 
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b) lokalizacji nowych obiektów przylegających do zabytkowej części plebanii i sytuowanych w odległości 

mniejszej niż 4,0m od niej;  

2) dopuszcza się:  

a) budowę nowych obiektów,  

b) przebudowę istniejących garaży i obiektów gospodarczych.  

3. Dla obiektu ujętego w rejestrze zabytków obowiązują ustalenia zapisane w § 11. 

4. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 70%; 

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 10%; 

3) wysokość nowej zabudowy – od 2 do 3 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe; 

4) w zakresie geometrii dachu – dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci od 30º do 50º i kalenicy 

równoległej do ul. Adama Mickiewicza, kryty dachówką ceramiczną.  

§ 32. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem UP4 , dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe - zabudowa usług publicznych z zakresu kultu religijnego, administracji, 

zamieszkanie zbiorowe.  

2. Dla obiektów ujętych w rejestrze zabytków obowiązują ustalenia zapisane w § 11.  

§ 33. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZP1, dla których ustala się 

przeznaczenie: 

1) podstawowe: zieleń urządzona; 

2) uzupełniające: ciągi piesze, ścieżki rowerowe. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się: 

a) zachowanie głównych kierunków ciągów pieszych, tj. od ul. Ciesielskiej w stronę ul. Adama 

Mickiewicza i w stronę ul. Kościelnej,  

b) w przypadku ustalenia lokalizacji przebiegu murów miejskich, zaznaczenie ich w nawierzchni od strony 

terenu KPX3, w formie murku, małej architektury, zieleni, itp.; 

2) zakazuje się lokalizacji: 

a) obiektów budowlanych, w tym tymczasowych, 

b) parkingów, 

c) nośników reklamowych, 

d) naziemnych urządzeń infrastruktury technicznej; 

3) dopuszcza się: 

a) w przypadku odkrycia przebiegu śladów murów miejskich, korektę linii rozgraniczających tereny od 

strony terenu KPX3, zgodnie z odkrytymi śladami, 

b) utrzymanie i gospodarowanie terenami w granicach dotychczasowych, do czasu zmiany przebiegu linii 

rozgraniczających, o których mowa w lit. a, 

c) lokalizację elementów małej architektury, oświetlenia, 

d) ogradzanie fragmentów terenów w szczególności żywopłotami, pergolami, murkami o wysokości do 

0,5m. 

§ 34. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZP2, dla którego ustala się 

przeznaczenie: 

1) podstawowe: zieleń urządzona; 
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2) uzupełniające: place zabaw i rekreacji. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się wyeksponowanie historycznego muru na granicy z terenem M/U5; 

2) zakazuje się lokalizacji: 

a) obiektów budowlanych, w tym tymczasowych, 

b) miejsc parkingowych, 

c) nośników reklamowych; 

3) dopuszcza się: 

a) lokalizację urządzeń rekreacyjnych i sportowych, 

b) lokalizację ogródków gastronomicznych dla obsługi lokali gastronomicznych w budynkach bezpośrednio 

przylegających do terenu ZP2, w pasie 6,0m od tych budynków, 

c) możliwość grodzenia terenu w formie kutego ogrodzenia. 

§ 35. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem E , dla których ustala się 

przeznaczenie podstawowe - stacje transformatorowe oraz inne urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1: 

1) nakazuje się:  

a) zapewnienie dojazdu do terenów poprzez publiczne ciągi piesze lub pieszo – jezdne, 

b) dostosowanie architektonicznej formy obiektów do zabytkowego charakteru otoczenia, 

c) aby uciążliwości dla środowiska wywołane przez obiekt i urządzenia nie wykraczały poza granice terenu, 

na którym są zlokalizowane i tym samym nie powodowały konieczności ustanowienia strefy ograniczonego 

użytkowania; 

2) dopuszcza się, w przypadku likwidacji istniejących stacji transformatorowych, zmianę przeznaczenia 

terenu poprzez włączenie nieruchomości do terenów sąsiednich i przyjęcie ustaleń do nich przypisanych. 

§ 36. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem KPJ1 , dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe – publiczny ciąg pieszo – jezdny. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się: 

a) utrzymanie minimalnej szerokość ciągu zgodnie z rysunkiem planu, 

b) stosowanie nawierzchni z kostki lub płyt granitowych; 

2) dopuszcza się zmianę przeznaczenia na tereny publicznych ciągów pieszych, z zastosowaniem ustaleń 

jak dla terenu KPX2. 

§ 37. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem KPJ2 , dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe – publiczny ciąg pieszo – jezdny. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się utrzymanie minimalnej szerokość ciągu zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się: 

a) zmianę przeznaczenia na tereny publicznych ciągów pieszych, z zastosowaniem ustaleń jak dla terenu 

KPX2, 

b) realizację parkingu podziemnego, w tym również obejmującego swym zasięgiem teren M/U5. 

§ 38. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem KPX1, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe - publiczny ciąg pieszy. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 
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1) nakazuje się realizację nawierzchni kamiennych, z możliwością zastosowania na fragmentach posadzki 

innych materiałów naturalnych dla zaznaczenia historycznych elementów zagospodarowania, w szczególności 

przebiegu murów miejskich, ulic, chodników; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację małej architektury, zieleni, pod warunkiem braku ingerencji w zabytkową przestrzeń rynku, 

b) lokalizację miejsc zabaw i rekreacji, pod warunkiem nietrwałego związania urządzeń z gruntem lub 

wykonania ich jedynie w nawierzchni, 

c) obsługę komunikacyjną nieruchomości przyległych, 

d) realizację imprez masowych, 

e) lokalizację tymczasowych urządzeń i obiektów związanych z czasowymi imprezami kulturalnymi 

i rozrywkowymi, wystawami, jarmarkami, 

f) lokalizację obiektów związanych z informacją turystyczną i promocją miasta, 

g) lokalizację stałych stoisk handlowych – kwiaciarni w formie parterowych obiektów wolnostojących lub 

przylegających do budynku ratusza od strony północno – wschodniej, wybudowanych z materiałów 

naturalnych, stali, szkła, 

h) w przypadku zniszczenia istniejącej zieleni wysokiej, nasadzenia w jej miejscu nowych drzew z gatunku 

liściastych, dorastających maksymalnie do wysokości 15,0m. 

§ 39. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem KPX2 , dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe – publiczny ciąg pieszy. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się realizację nawierzchni granitowych, z możliwością zastosowania na fragmentach posadzki 

innych materiałów naturalnych dla zaznaczenia historycznych elementów zagospodarowania, w szczególności 

przebiegu murów miejskich, ulic, chodników; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację małej architektury miejsc zabaw i rekreacji, 

b) obsługę komunikacyjną nieruchomości przyległych, 

c) realizację parkingu podziemnego, w tym również obejmującego swym zasięgiem tereny sąsiednie M/U3, 

KS, 

d) lokalizację tymczasowych urządzeń i obiektów związanych z czasowymi imprezami kulturalnymi 

i rozrywkowymi, wystawami, jarmarkami, 

e) lokalizację obiektów związanych z informacją turystyczną i promocją miasta. 

§ 40. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem KPX3 , dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe – publiczny ciąg pieszy. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się: 

a) realizację nawierzchni granitowych, z możliwością zastosowania na fragmentach posadzki innych 

materiałów naturalnych dla zaznaczenia historycznych elementów zagospodarowania, w szczególności 

przebiegu murów miejskich, 

b) w przypadku ustalenia lokalizacji przebiegu murów miejskich, zaznaczenie ich śladu w nawierzchni, 

w formie murku, małej architektury, zieleni, itp.; 

2) dopuszcza się: 

a) w przypadku odkrycia przebiegu śladów murów miejskich, korektę linii rozgraniczającej teren od strony 

terenów ZP1, zgodnie z odkrytymi śladami, 

b) obsługę komunikacyjną nieruchomości przyległych, 
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c) lokalizację małej architektury, zieleni niskiej, 

d) realizację imprez masowych. 

§ 41. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem KS, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe – parking. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 

2) zakazuje się realizacji ogrodzenia o wysokości powyżej 0,7m; 

3) dopuszcza się: 

a) realizację parkingu podziemnego, w tym również obejmującego swym zasięgiem tereny sąsiednie M/U3, 

KPX2, 

b) realizację parterowego obiektu kubaturowego o maksymalnej powierzchni zabudowy 5,0m
2
, służącego 

wyłącznie do obsługi parkingu, 

c) zmianę przeznaczenia na teren zieleni urządzonej, z przyjęciem ustaleń jak dla terenu ZP1.  

Rozdział 13. 

Przepisy końcowe 

§ 42. W granicach obszaru objętego niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia uchwały Nr LXIV/792/10 Rady 

Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 49, poz. 702). 

§ 43. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 

§ 44. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego oraz podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Zielona Góra. 

Wiceprzewodniczący Rady 

Jacek Budziński 

_______________________________________ 
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012r. poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013r. 

poz. 21 i poz. 405. 
2) 

Uchwała zmieniona uchwałą Nr III/19/10 z 21 grudnia 2010r. 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr LIII.445.2013 

Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 27 sierpnia 2013r. 
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Załącznik Nr 2 

 do uchwały Nr LIII.445.2013 

Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 27 sierpnia 2013r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 1 dla obszaru ograniczonego: 

od północy - ul. Adama Mickiewicza, ul. Stefana Żeromskiego i ul. Kupiecką, od wschodu - ul. Mikołaja 

Kopernika, od południa - ul. Krawiecką, od zachodu - ul. Stary Rynek i ul. Mariacką 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012r., poz. 647 – tekst jednolity z późn. zm.) rozstrzyga się uwagi wniesione do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 1, wyłożonego 

trzykrotnie do publicznego wglądu, tj. w dniach od 15 marca do 6 kwietnia 2012r., od 25 października do 

16 listopada 2012r. oraz od 15 kwietnia do 10 maja 2013r. 

Po pierwszym wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, na podstawie art. 17 pkt 11 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wpłynęła do Prezydenta 

Miasta Zielona Góra jedna uwaga, która została rozpatrzona negatywnie. Po drugim wyłożeniu wpłynęły trzy 

uwagi, z których jedną uwzględniono, a pozostałe odrzucono. Po trzecim wyłożeniu również wpłynęły trzy 

uwagi, w tym dwie ponowione, które w poprzednim wyłożeniu odrzucono. Trzecia z uwag została 

uwzględniona. 

W stosunku do negatywnie rozpatrzonych uwag przyjęto następujące stanowisko: 

Uwaga Nr 1 

Data wpływu uwagi: 20 kwietnia 2012r. 

Składający uwagę: Zdzisław Tymczyszyn. 

Treść uwagi:  

wniosek o dopuszczenie realizacji podcienia w linii zabudowy w parterze budynku nowej części hotelu 

Śródmiejskiego, zlokalizowanego na działce Nr 322/5, obręb 19 przy ul. Żeromskiego 23, w celu realizacji 

podjazdu dla niepełnosprawnych. 

Rozstrzygnięcie: uwagi nie uwzględnia się. 

Uzasadnienie: 

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 1 teren 

działki Nr 322/5, obręb 19, zlokalizowanej przy ul. Żeromskiego 23 został przeznaczony pod zabudowę 

mieszkaniowo – usługową, oznaczoną na rysunku planu symbolem M/U3. Dla terenu tego została 

wyznaczona obowiązująca linia zabudowy, zgodnie z historycznym układem zabudowy, tj. na przedłużeniu 

sąsiednich budynków. W pierwotnej wersji projektu planu, która została przekazana do uzgadniania  

i opiniowania, został zawarty jednoznaczny zapis, że na omawianej nieruchomości dopuszcza się 

wykonanie podcienia w parterze obiektu realizowanego pomiędzy historyczną częścią hotelu przy  

ul. Stefana Żeromskiego 23 a kamienicą przy ul. Kupieckiej 26. Z takim ustaleniem nie zgodził się 

Wojewódzki Konserwator Zabytków i w piśmie uzgadniającym projekt planu nakazał je zlikwidować. 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym konserwator zabytków jest organem 

obligatoryjnie uzgadniającym projekt planu miejscowego, a zatem nie można pominąć jego zastrzeżeń.  

W związku z tym zapis o możliwości wykonania podcienia na wskazanej nieruchomości został 

zlikwidowany. Wprowadzenie ustaleń, które w wyniku uzgadnia projektu planu zostały usunięte, nie jest 

zatem możliwe. 

Uwaga Nr 2 

Data wpływu uwagi: 29 listopada 2012 r. oraz 23 maja 2013r. 

Składający uwagę: Parafia rzymsko katolicka p.w. Św. Jadwigi, z siedz. 65-053 Zielona Góra, ul. Mickiewicza 

14. 
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Treść uwagi:  

wniosek o dopuszczenie zabudowy budynkiem o funkcji mieszkaniowo – usługowej na działce Nr 336, 

obręb 19, ul. Kopernika. 

Rozstrzygnięcie: uwagi nie uwzględnia się. 

Uzasadnienie: 

Parafia, będąca użytkownikiem wieczystym działki Nr 336 przy ul. Kopernika, wniosła o przeznaczenie tej 

nieruchomości pod zabudowę mieszkaniowo – usługową wraz z miejscami parkingowymi, z zachowaniem 

istniejącego pomnika przyrody oraz historycznego muru w głębi działki.  

Nieruchomość, której dotyczy uwaga, zgodnie z projektem planu przeznaczona jest pod teren zieleni 

urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem ZP2, dla którego zakazuje się m.in. lokalizacji obiektów 

budowlanych, a także miejsc parkingowych. Takie przeznaczenie było proponowane od początku prac nad 

planem i było wskazane w projekcie zarówno na etapie jego uzgadniania i opiniowania przez odpowiednie 

organy i instytucje, w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak również podczas wszystkich 

trzech wyłożeń do publicznego wglądu. Po pierwszym wyłożeniu nie zgłoszono do omawianego terenu 

żadnych zastrzeżeń. Uwaga odnośnie zmiany proponowanego przeznaczenia działki Nr 336 przy  

ul. Kopernika pojawiła się dopiero po drugim wyłożeniu projektu do publicznego wglądu oraz ponowiona 

została po trzecim.  

Przeznaczenie działki Nr 336 przy ul. Kopernika na teren zieleni urządzonej wynika zarówno  

z dotychczasowego zagospodarowania tej nieruchomości, jak również z ustaleń obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra, uchwalonego 

uchwałą Nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 49, 

poz. 702). Omawiany teren, wraz ze skwerem przy kościele p.w. Św. Jadwigi, stanowi jedną z niewielu 

enklaw zieleni w tym rejonie miasta. 

Uwaga Nr 3 

Data wpływu uwagi: 29 listopada 2012r. oraz 24 maja 2013r. 

Składający uwagę: Wadim i Agnieszka Tyszkiewicz. 

Treść uwagi 1):  

wniosek o dopuszczenie budowy na granicy działki Nr 322/2, obręb 19, przy ul. Adama Mickiewicza  

i umożliwienie rozbudowy istniejącego na działce Nr 321/5 budynku mieszkaniowo – biurowego zgodnie  

z uzyskanymi we wcześniejszych latach decyzjami administracyjnymi. 

Rozstrzygnięcie: uwagi nie uwzględnia się w zakresie umożliwienia rozbudowy istniejącego budynku 

mieszkaniowo – biurowego zgodnie z uzyskanymi we wcześniejszych latach decyzjami administracyjnymi, 

natomiast nie rozstrzyga się w zakresie budowy na granicy działki, ponieważ nie jest to sprzeczne z ustaleniami 

planu. 

Uzasadnienie: 

Składający uwagę, będący współużytkownikami wieczystymi działki Nr 322/2, obręb 19, położonej przy 

ul. Adama Mickiewicza, po drugim wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu wnieśli  

o umożliwienie rozbudowy na granicy posesji istniejącego budynku mieszkaniowo – biurowego, 

zlokalizowanego na działce Nr 321/5. Po trzecim wyłożeniu ponowili uwagę uzasadniając dodatkowo swój 

wniosek uzyskanymi we wcześniejszych latach uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę ww. inwestycji.  

Działka Nr 322/2 w części przylegającej do budynku położonego na działce 321/5, stanowiącego własność 

składającego uwagę, wskazana została w projekcie planu jako teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej, 

oznaczony symbolem M/U3. Pozostałą część omawianej działki przeznaczono pod teren publicznej zieleni 

urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem ZP1.  

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra, uchwalonym uchwałą Nr LXIV/792/10 Rady Miasta 

Zielona Góra z dnia 30 marca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 49, poz. 702) działka Nr 322/2, w części 

przeznaczonej pod zabudowę, ma takie samo przeznaczenie jak w sporządzanym projekcie planu 

Śródmieście 1. Różnice pomiędzy ustaleniami obu tych dokumentów są nieznaczne. W obowiązującym 
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planie teren ten wyznaczony jest przez obowiązującą linię zabudowy, natomiast w projekcie jest to linia 

nieprzekraczalna. Różnice dotyczą również wysokości zabudowy. Obowiązujący plan dopuszcza zabudowę 

od 2 do 5 kondygnacji i 21,0m wysokości, z możliwością zwiększenia ilości kondygnacji o 2 w przypadku 

lokalizacji budynku mieszkaniowo – usługowego. W projekcie planu Śródmieście 1 wysokość ta została 

ustalona na 2 do 4 kondygnacji.  

Wnoszący uwagę, powołując się na uzyskane w latach wcześniejszych uzgodnienia i decyzje, w tym  

o pozwoleniu na budowę, proszą o wprowadzenie zapisów, które umożliwiłyby im rozbudowę budynku 

mieszkalno – usługowego zlokalizowanego na działce 321/5 przy ul. Żeromskiego 17, polegającą na 

dobudowie parterowego wiatrołapu do tego budynku, realizacji parkingu, małej architektury i ogrodzenia 

posesji. Należy podkreślić, że uzgodnienia i decyzje przywołane w uzasadnieniu uwagi wydawane były na 

podstawie przepisów prawnych, które obecnie nie obowiązują. Od 10 lat nie obowiązuje również 

miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry, uchwalony 

uchwałą Nr XIII/142/91 rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 24 maja 1991r., ogłoszoną w Dz. Urz. 

Woj. Ziel. Nr 14 poz. 155 z dnia 31 grudnia 1991r., który stanowił podstawę do wydania decyzji  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wnioskowaną inwestycję.  

Mając na uwadze ustalenia zarówno obowiązującego planu miejscowego, jak i sporządzanego projektu 

planu Śródmieście 1 należy stwierdzić, że ustalenia obu tych dokumentów uniemożliwiają realizację 

inwestycji wnioskowanej przez składających uwagę. Dopuszczają one wprawdzie rozbudowę budynku przy 

ul. Żeromskiego 17 w wyznaczonych liniach zabudowy, ale nie pozwalają na realizację parterowych 

obiektów, które zaburzają ład przestrzenny i nie korespondują z obiektami zabytkowymi. Zakazana jest 

również realizacja miejsc postojowych i grodzenie nieruchomości w ramach terenu zieleni urządzonej ZP1. 

Należy jednak podkreślić, że ustalenia planu miejscowego dotyczą wyłącznie nowych inwestycji, a nie tych 

które uzyskały pozwolenie na budowę. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, żeby właściciele kontynuowali 

inwestycję rozpoczętą na podstawie prawomocnych decyzji.  

Sporządzony projekt planu w zakresie działki Nr 322/2 w dużej mierze sankcjonuje rozwiązania przyjęte  

w uchwalonym przed trzema laty miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nie ma zatem 

uzasadnienia do przyjęcia złożonej uwagi. 

Treść uwagi 2):  

wniosek o zmianę ustaleń dla części działki Nr 322/2, obręb 19, ul. Adama Mickiewicza określonej jako 

teren zieleni urządzonej oznaczonej na rysunku planu symbolem ZP1 na ustalenia takie jak dla zieleni  

o symbolu ZP2, z dopuszczeniem utwardzenia terenu w ok. 50%, realizacji kilku miejsc postojowych, 

lokalizacji małej architektury i ażurowego ogrodzenia do wysokości 1,5m. 

Rozstrzygnięcie: uwagi nie uwzględnia się w zakresie zmiany ustaleń, w tym utwardzenia terenu w ok. 50% 

oraz realizacji miejsc postojowych i ogrodzenia całego terenu, natomiast nie rozstrzyga się w zakresie 

lokalizacji małej architektury, ponieważ nie jest to sprzeczne z ustaleniami planu. 

Uzasadnienie: 

Składający uwagę, po drugim i trzecim wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, wnieśli o zmianę 

ustaleń dla części działki Nr 322/2, obręb 19, przeznaczonej w projekcie planu pod teren zieleni urządzonej, 

oznaczony na rysunku planu symbolem ZP1 na ustalenia takie jak dla zieleni o symbolu ZP2,  

z dopuszczeniem utwardzenia terenu w ok. 50%, realizacji kilku miejsc postojowych dla mieszkańców  

i użytkowników budynku przylegającego do przedmiotowej działki, a także lokalizacji małej architektury, 

w tym trwale związanej z gruntem i ażurowego ogrodzenia do wysokości 1,5m.  

Część nieruchomości, której dotyczy uwaga, zgodnie z projektem planu przeznaczona jest pod teren 

publicznej zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem ZP1. W ramach tego terenu zakazuje 

się lokalizacji parkingów oraz dopuszcza się ogradzanie jedynie fragmentów terenu, w szczególności  

w formie żywopłotów, pergoli, murków do 0,5m wysokości.  

Pierwotnie działka Nr 322/2 przy ul. Adama Mickiewicza w całości wskazana była jako teren zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej. Takie przeznaczenie było przedstawione w projekcie planu zarówno na etapie 

jego uzgadniania i opiniowania przez odpowiednie organy i instytucje, w tym Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, jak również podczas pierwszego włożenia projektu do publicznego wglądu, które 

odbyło się w dniach od 15 marca do 6 kwietnia 2012r. Ponieważ wówczas nikt nie zgłaszał żadnych 

zastrzeżeń do tego terenu, projekt został przygotowany do uchwalenia na sesji Rady Miasta w dniu  
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26 czerwca 2012 r. Uchwalenie to jednak nie nastąpiło, ponieważ projekt wzbudził kontrowersje wśród 

radnych. W kolejnych dniach wpłynęły do Urzędu Miasta trzy wnioski o zmianę ustaleń projektu planu  

w zakresie omawianego terenu, złożone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jednego z radnych 

miasta i proboszcza Parafii rzymsko katolickiej p.w. Św. Jadwigi. W złożonych pismach podniesiono 

kwestię historycznego przeznaczenia omawianego terenu na ogród przy plebanii oraz pojawiła się 

propozycja przywrócenia dla tego terenu przeznaczenia ustalonego w obowiązującym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra, uchwalonego uchwałą  

Nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 49,  

poz. 702). W związku z tym projekt został zmieniony w zakresie przeznaczenia części działki Nr 322/2 na 

teren publicznej zieleni urządzonej zamiast terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej i ponownie 

uzgodniony przez Konserwatora Zabytków. 

Ostateczne przeznaczenie części działki Nr 322/2, zlokalizowanej przy ul. Adama Mickiewicza, na teren 

publicznej zieleni urządzonej wynika zatem ze złożonych petycji, a także z ustaleń obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra. Przyjęto zatem, 

że omawiany teren wraz z istniejącym skwerem przy kościele p.w. Św. Jadwigi, będzie stanowił enklawę 

zieleni, wolną od zabudowy i innego zainwestowania, podkreślając walory kulturowe otwartej przestrzeni 

wokół Konkatedry. 
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Załącznik Nr 3 

 do uchwały Nr LIII.445.2013 

Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 27 sierpnia 2013r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – 

Śródmieście 1 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr z 2012 r. poz. 647 - tekst jednolity z późn. zm.) określa się następujący sposób realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych miasta oraz zasady ich finansowania. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, 

zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 – tekst 

jednolity), obejmują budowę dróg publicznych wraz z ich oświetleniem i powiązanych z nimi sieci 

wodociągowych i kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, jak: 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną, 

b) zaopatrzenie w energię cieplną, 

c) zaopatrzenie w gaz, 

podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują 

przedsiębiorstwa energetyczne. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne miasta, finansowane 

z jego budżetu, obejmują wykonanie oświetlenia dróg, tych których miasto jest zarządcą, czyli dróg miejskich. 

2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczonych do zadań własnych miasta, 

zapisanych w planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), przy czym: 

a) limity wydatków budżetowych określone w Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta Zielona Góra są 

ujęte każdorazowo w budżecie miasta na dany rok, 

b) istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (w zakresie budowy 

ulic oraz uzbrojenia pozostającego w gestii miasta) i/lub współfinansowania tych inwestycji z zainteresowanym 

inwestorem. 
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