
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/320/13 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 7 czerwca 2013 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Zarzecze I 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012, poz. 647 z późń. zm.) oraz w związku z uchwałą nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Świdnicy 

z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Zarzecze I, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnica uchwalonego uchwałą  

nr XXXV/422/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 3 lipca 2009 r., uchwala się, co następuje: 

DZIAŁ I 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Zarzecze I, 

ograniczony od północnego wschodu ul. Kopernika, od południowego wschodu ul. Towarową i ul. Kasztano-

wą, od zachodu rzeką Bystrzycą, terenami wodonośnymi i ul. Bystrzycką.  

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1) załącznik nr 1 − rysunek planu w skali 1:1000;  

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 infrastruktu-

ry technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

§ 2. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie:  

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania;  

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;  

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;  

6) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej in-

tensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu 

do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do par-

kowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów;  
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7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na pod-

stawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powo-

dzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;  

8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;  

9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz za-

budowy;  

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;  

11) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;  

12) stawki procentowej na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

13) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;  

14) granic obszarów wymagających przekształceń;  

15) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8;  

16) granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;  

17) granic terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych;  

18) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych 

oraz granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;  

19) zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 

ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wy-

konane;  

20) minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych. 

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są następujące oznaczenia graficzne:  

1) granice obszaru objętego planem;  

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

3) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy;  

4) nieprzekraczalna linia zabudowy garażowej;  

5) granica strefy ochrony układu urbanistycznego i zabudowy;  

6) granica strefy ochrony krajobrazu, chroniąca sylwetę miasta;  

7) budynki wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazane do objęcia gminną ewidencją zabytków;  

8) granica strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych przy ul. Bokserskiej;  

9) obszar Zb szczególnego zagrożenia powodzią;  

10) obszar Zo wymagający ochrony przed zalaniem;  

11) pomniki przyrody ożywionej;  

12) obiekt kultury współczesnej;  

13) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 pełnią funkcję informacyjną lub stano-

wią propozycje zagospodarowania terenu.  

3. Symbol literowy oznaczenia przeznaczenia terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi określa prze-

znaczenie podstawowe.  

4. Rodzaj przeznaczenia uzupełniającego oraz warunki jego dopuszczenia, określono w treści uchwały. 

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć przekrycia płaskie o kącie nachylenia połaci dachu mniejszym 

od 12° oraz przekrycia krzywiznowe lub przestrzenne wielkogabarytowych obiektów przemysłowych 

i usługowych;  

2) dominancie − obiekt budowlany lub jego część, która koncentruje uwagę obserwatorów ze względu na wy-

sokość, wielkość, oświetlenie lub wyróżniającą formę architektoniczną;  

3) elewacji eksponowanej – należy przez to rozumieć elewacje budynków, które są widoczne z terenów two-

rzących system przestrzeni publicznych;  

4) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć obiekty, sieci, przyłącza i urządzenia związane 

z uzbrojeniem terenu (działki);  

5) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, które rozgrani-

czają tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linie zabudowy wyznaczone na rysunku 

planu, pokrywające się z linią rozgraniczającą teren lub cofnięte do wnętrza terenu, wzdłuż których są już 
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położone lub mogą być zlokalizowane zewnętrzne ściany budynków, z wyłączeniem wykuszy, balkonów, 

gzymsów, ryzalitów, elementów odwodnienia i stref wejściowych;  

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy garażowej – należy przez to rozumieć linie zabudowy wyznaczone na 

rysunku planu, które nie mogą być przekroczone przy usytuowaniu bryły budynku lub zespołów budynków 

garażowych;  

8) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu, 

pokrywające się z linią rozgraniczającą teren lub cofnięte do wnętrza terenu, wzdłuż których są już położo-

ne lub muszą być zlokalizowane zewnętrzne ściany budynków, z wyłączeniem wykuszy, balkonów, gzym-

sów, ryzalitów, zdobień elewacji, elementów odwodnienia i stref wejściowych;  

9) planie – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (tekst 

uchwały + rysunek planu);  

10) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny, zgodnie 

z przepisami odrębnymi;  

11) powierzchni zabudowy − należy przez to rozumieć powierzchnię liczoną po obrysie zewnętrznym ścian 

parteru budynku, bez uwzględniania obrysów schodów wejściowych, pochylni, tarasów i balkonów;  

12) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz pozostałymi 

przepisami;  

13) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć dostępne dla ogółu:  

a) tereny dróg w tym: ulice, place, skwery, ścieżki piesze i rowerowe,  

b) tereny zieleni urządzonej, w tym parki i zieleńce, a także działki lub części działek o przeznaczeniu innym 

niż wymienione w lit. a, służące do realizacji celów publicznych, wraz z przynależnym ich zagospodaro-

waniem w formie: dojść, dojazdów, dziedzińców, parkingów, zieleni towarzyszącej, ogrodów; 

14) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie w terenie wyznaczonym 

na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, które podczas realizacji planu powinno stać się dominującą 

formą wykorzystania ponad 50% powierzchni terenu. Jeżeli przeznaczenie podstawowe terenu obejmuje 

więcej niż jedno przeznaczenie, należy przez to rozumieć, że przeznaczenia podstawowe mogą być reali-

zowane w dowolnych proporcjach z zachowaniem ustalonych dla nich wymagań szczegółowych;  

15) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopusz-

czone do lokalizacji na danym terenie, traktowane, jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, okre-

ślane indywidualnie dla każdego terenu;  

16) przynależnym zagospodarowaniu terenu – należy przez to rozumieć, iż w granicach każdego terenu do-

puszcza się, odpowiednio do przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego:  

a) drogi wewnętrzne, place manewrowe, ciągi piesze, ciągi pieszo-jezdne, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowe-

rowe,  

b) parkingi i garaże,  

c) zieleń,  

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

e) budowle terenowe takie, jak: place zabaw, oczka wodne, urządzenia ogrodowe, podjazdy, schody, rampy, 

elementy reklamowe wolno stojące i związane z obiektami budowlanym,  

f) infrastrukturę techniczną wraz z zagwarantowaniem do niej dostępności komunikacyjnej, z zastrzeżeniem, że 

ww. elementy są bezpośrednio związane z przeznaczeniem terenu, funkcjonowaniem i obsługą obiektów 

usytuowanych na danym terenie, o ile z treści § 5 i zapisów szczegółowych rozdziału 11 uchwały 

nie wynika inaczej; 

17) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;  

18) strefa wewnętrznej obsługi komunikacji – należy przez to rozumieć obszar wydzielonych działek nie-

zbędny do obsługi istniejącej zabudowy;  

19) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego 

i uzupełniającego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem lite-

rowym oraz cyfrowym;  

20) usługach drobnych – należy przez to rozumieć usługi typu: zakład szewski, krawiecki, rymarski, fotogra-

ficzny, introligatorski, poligraficzny, jubilerski, fryzjerski, kosmetyczny, zegarmistrzowski, naprawy 

sprzętu agd, studia wizażu, solaria, gabinety masażu, itp.;  

21) usługach towarzyszących – należy przez to rozumieć lokale usługowe wbudowane w budynki wieloro-

dzinne lub jednorodzinne, obejmujące następujące działalności z zakresu: handel detaliczny, biura, usługi 

drobne, poradnie medyczne i pracownie medyczne, opieki nad dziećmi, pracownie artystyczne;  
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22) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający iloraz sumy powierzchni zabudo-

wy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej do powierzchni tej działki, ustalony 

w %;  

23) wskaźniku intensywności zabudowy działki – należy przez to rozumieć iloraz sumy powierzchni całko-

witej wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej do powierzchni tej działki;  

24) zabudowie substandardowej – należy przez to rozumieć typ zabudowy charakteryzujący się niskim lub 

złym stanem technicznym budynku lub niedostatecznym wyposażeniem w instalacje sanitarne;  

25) zieleni - należy przez to rozumieć powierzchnie zielone, zieleń wysoką i średnią oraz zieleń o charakterze 

izolacyjnym. 

§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o przeznaczeniu terenu określanym jako:  

1) ciąg pieszo-rowerowy – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację drogi lub jej części 

przeznaczone do wspólnego ruchu pieszych i rowerzystów wraz z przynależnym zagospodarowaniem 

w zakresie zieleni, małej architektury i infrastruktury technicznej;  

2) ciąg pieszo-jezdny − należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację drogi lub jej części 

przeznaczone do wspólnego ruchu pieszych i samochodów osobowych wraz z przynależnym zagospodaro-

waniem w zakresie parkingów, zieleni, miejsc na odpady komunalne, małej architektury i infrastruktury 

technicznej;  

3) drogi publiczne − należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację drogi zgodnie z definicją 

zawartą w przepisach odrębnych wraz z przynależnym zagospodarowaniem w zakresie ciągów pieszych 

i ścieżek rowerowych, parkingów, zieleni, miejsc na odpady komunalne, małej architektury i infrastruktury 

technicznej;  

4) drogi wewnętrzne – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację drogi nie zaliczone do 

żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do 

obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą wraz z przynależnym zago-

spodarowaniem w zakresie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, parkingów, zieleni, miejsc na odpady 

komunalne, małej architektury i infrastruktury technicznej;  

5) ogrody działkowe – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację i użytkowanie zgodne 

z definicją rodzinnych ogrodów działkowych zawartych w przepisach odrębnych wraz z przynależnym za-

gospodarowaniem w zakresie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, parkingów, zieleni, ogrodzeń, miejsc 

na odpady komunalne, małej architektury, zadaszeń, pergoli, budowli terenowych (podjazdów, schodów, 

placów zabaw, oczek wodnych) i infrastruktury technicznej;  

6) ścieżki rowerowe – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację drogi przeznaczonej do 

ruchu rowerowego wraz z przynależnym zagospodarowaniem w zakresie zieleni, małej architektury 

i infrastruktury technicznej;  

7) wody powierzchniowe śródlądowe – należy przez to rozumieć tereny, na których zlokalizowane są cieki 

i zbiorniki wodne wraz ze związanymi z nimi obszarami, służącymi do przeprowadzenia wód powierzch-

niowych, budowle hydrotechniczne, budynki służące gospodarce wodnej;  

8) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub zespołu takich budynków zgodnie z definicją zabudowy jedno-

rodzinnej zawartej w przepisach odrębnych wraz z przynależnym zagospodarowaniem w zakresie: garaży, 

parkingów, ciągów pieszych, zieleni, miejsc na odpady komunalne, ogrodzeń, małej architektury, zadaszeń, 

pergoli, tarasów, schodów, oczek wodnych, urządzeń ogrodowych i infrastruktury technicznej;  

9) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zawierającego więcej niż 2 mieszkania lub zespołu takich budyn-

ków, wraz z przynależnym zagospodarowaniem w zakresie: dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, 

ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, parkingów, zieleni, miejsc na odpady komunalne, ogrodzenia, ma-

łej architektury, zadaszeń, pergoli, tarasów, budowli terenowych (podjazdów, schodów, placów zabaw, 

oczek wodnych) i infrastruktury technicznej;  

10) zabudowa usługowa – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację budynku lub zespołu 

budynków, służących działalności z zakresu:  

a) działalności biurowej (obsługa działalności gospodarczej i zarządzania, poradnictwo oraz kancelarie fi-

nansowe i prawne, usługi finansowe – banki, usługi w zakresie ubezpieczenia, poczta, centrum konferen-

cyjne, itp.),  

b) handlu detalicznego, z wyjątkiem stacji paliw,  

c) handlu hurtowego,  
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d) gastronomii,  

e) usług drobnych związanych z obsługą mieszkańców i gospodarstw domowych,  

f) usług turystyki,  

g) sportu i rekreacji oraz odnowy biologicznej,  

h) usług informatycznych i łączności,  

i) wystawiennictwa i działalności targowej,  

j) projektowania i innych form pracy twórczej,  

k) kultury i rozrywki,  

l) nauki i edukacji,  

m) ochrony zdrowia (opieka zdrowotna),  

n) działalności kościołów,  

o) usług publicznych (sportu i rekreacji, kultury i rozrywki, opieki społecznej, ochrony zdrowia, oświaty 

i nauki, administracji publicznej, łączności, bezpieczeństwa publicznego),  

p) zamieszkania zbiorowego (np. hotele, motele, bursy szkolne, domy opieki),  

q) drobnej wytwórczości, dla której nie należy sporządzić raportu oddziaływania na środowisko,  

r) inne, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio, a mają charakter usługi,  

wraz z przynależnym zagospodarowaniem w zakresie: dróg wewnętrznych, placów manewrowych, 

ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, parkingów, zieleni, miejsc na odpady 

komunalne, ogrodzeń, małej architektury, zadaszeń, pergoli, tarasów, budowli terenowych (podjazdów, 

schodów, placów zabaw, oczek wodnych), elementów reklamowych i infrastruktury technicznej; 

11) zabudowa przemysłowa – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację budynku lub 

zespołu budynków i obiektów budowlanych, służących do prowadzenia działalności produkcyjnej, maga-

zynowej, składowej, rzemieślniczej, logistycznej, w tym związanej z prowadzeniem biznesu i usług, wraz 

z towarzyszącymi obiektami administracyjnymi, biurowymi, socjalnymi wraz z przynależnym zagospoda-

rowaniem w zakresie: dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych, parkingów, garaży, 

zieleni, miejsc na odpady komunalne, ogrodzeń, małej architektury, zadaszeń, budowli terenowych (pod-

jazdów, schodów, ramp), elementów reklamowych i infrastruktury technicznej;  

12) zabudowa usługowa wielkopowierzchniowa - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokali-

zację budynku lub zespołu budynków, służących do prowadzenia działalności handlowej o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000m2 wraz z przynależnym zagospodarowaniem w zakresie: dróg wewnętrznych, 

ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, parkingów i garaży, zieleni, miejsc na 

odpady komunalne, ogrodzeń, małej architektury, zadaszeń, pergoli, tarasów, budowli terenowych (pod-

jazdów, schodów, ramp), elementów reklamowych i infrastruktury technicznej;  

13) zabudowa obsługi produkcji w gospodarstwach ogrodniczych - należy przez to rozumieć tereny prze-

znaczone pod lokalizację budynku lub zespołów budynków, obejmujących swoją działalnością produkcję 

ogrodniczą oraz sprzedaż wyprodukowanego asortymentu ogrodniczego wraz z przynależnym zagospoda-

rowaniem w zakresie dróg wewnętrznych, placów manewrowych, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pie-

szych, parkingów, garaży, zieleni, miejsc na odpady komunalne, ogrodzeń, małej architektury, oczek wod-

nych, zadaszeń, budowli terenowych (podjazdów, schodów, ramp), elementów reklamowych 

i infrastruktury technicznej;  

14) zabudowa obsługi komunikacji - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację parkin-

gów ogólnodostępnych oraz obiektów budowlanych obejmujących swoją działalnością: sprzedaż, obsługę 

i naprawę pojazdów, obiekty dystrybucji detalicznej paliw i produktów naftowych, w tym stacje paliw 

wraz z przynależnym zagospodarowaniem w zakresie dróg wewnętrznych, placów manewrowych, ciągów 

pieszo-jezdnych, ciągów pieszych, parkingów, garaży, zieleni, miejsc na odpady komunalne, ogrodzeń, 

małej architektury, zadaszeń, tarasów, budowli terenowych (podjazdów, schodów, ramp), elementów re-

klamowych i infrastruktury technicznej;  

15) zabudowa garażowa – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację wolno stojącego 

budynku garażowego lub zespołu takich budynków oraz wbudowane garaże w obiekty o innym przezna-

czeniu wraz z przynależnym zagospodarowaniem w zakresie dróg wewnętrznych, placów manewrowych, 

ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych, zieleni, miejsc na odpady komunalne, ogrodzeń, małej architek-

tury, zadaszeń, budowli terenowych (podjazdów, schodów, ramp), elementów reklamowych 

i infrastruktury technicznej;  

16) zabudowa kolejowa – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów liniowych 

i kubaturowych związanych z obsługą kolei wraz z przynależnym zagospodarowaniem w zakresie dróg 
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wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych, parkingów, zieleni, miejsc na odpady komunal-

ne, ogrodzeń, małej architektury, zadaszeń, budowli terenowych (podjazdów, schodów, ramp), elementów 

reklamowych i infrastruktury technicznej;  

17) zabudowa elektroenergetyki - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację stacji trans-

formatorowych wraz z przynależnym zagospodarowaniem w zakresie ogrodzeń, zadaszeń, budowli tere-

nowych (podjazdów, schodów) i infrastruktury technicznej;  

18) zabudowa uzbrojenia technicznego - należy przez to rozumieć budowę obiektów, sieci, przyłączy 

i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z uzbrojeniem miasta;  

19) zieleń urządzona –należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację różnych form zieleni 

ukształtowanej jako zieleń parkowa, skwery, zieleń izolacyjna, przejścia piesze w zieleni wraz 

z przynależnym zagospodarowaniem w zakresie ogrodzeń, małej architektury, zadaszeń, pergoli, budowli 

terenowych (podjazdów, schodów, placów zabaw, oczek wodnych) i infrastruktury technicznej. 

DZIAŁ II 

Ustalenia dla całego obszaru planu 

Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania 

§ 6. 1. Obszar objęty planem dzieli się na tereny, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 

i oznaczone symbolami, dla których określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie podstawowe terenów ustala się w kolumnie 2 i 3 tabeli nr 1. Przeznaczenie uzupełniające 

określa się w kolumnie 4 tabeli nr 1.  

tabela nr 1 – przeznaczenie terenów: 

Lp. Symbol cyfrowy  

i literowy prze-

znaczenia  

terenu 

Nazwa przeznaczenia terenu Przeznaczenie uzupełniające 

1  2  3  4 

1.    1.MW  

4.MW 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  1) usługi towarzyszące  

2) istniejąca zabudowa garażowa  

3) projektowana zabudowa garażowa jako garaże 

wbudowane w budynki mieszkaniowe  

4)  zabudowa uzbrojenia technicznego 

2.    2.MW  

3.MW  

7.MW  
 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  1) usługi towarzyszące  

2) istniejąca zabudowa usługowa  

3) istniejąca zabudowa garażowa  

4) projektowana zabudowa garażowa jako garaże 

wbudowane w budynki mieszkaniowe  

5) zabudowa uzbrojenia technicznego 

3.    5.MW  

6.MW  

8.MW  

9.MW  

10.MW  

12.MW 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  1) usługi towarzyszące  

2) istniejąca zabudowa garażowa  

3) projektowana zabudowa garażowa jako garaże 

wbudowane w budynki mieszkaniowe  

4) zabudowa uzbrojenia technicznego 

4.    11.MW  

13.MW  

14.MW  

15.MW 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  1) usługi towarzyszące  

2) istniejąca zabudowa usługowa  

3) zabudowa garażowa w wyznaczonych grani-

cach nieprzekraczalnych linii zabudowy garażo-

wej,  

4) zabudowa uzbrojenia technicznego 

5.    16.MW zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  1) usługi towarzyszące  

2) istniejąca zabudowa usługowa  

3) projektowana zabudowa garażowa jako garaże 
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Lp. Symbol cyfrowy  

i literowy prze-

znaczenia  

terenu 

Nazwa przeznaczenia terenu Przeznaczenie uzupełniające 

1  2  3  4 

wbudowane w budynki mieszkaniowe  

4) zabudowa uzbrojenia technicznego 

6.    1.MN  

2.MN  

3.MN  

4.MN  

5.MN  

6.MN 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  1) usługi towarzyszące  

2) zabudowa uzbrojenia technicznego 

7.    1.MW/MN  
 

1. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-

na  

2. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-

na  

1) usługi towarzyszące  

2) projektowana zabudowa garażowa jako garaże 

wbudowane w budynki mieszkaniowe  

3) zabudowa uzbrojenia technicznego 

8.    1.MWU  

8.MWU  

14.MWU  

15.MWU 

1. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-

na  

2. Zabudowa usługowa  

1) usługi towarzyszące  

2) zabudowa garażowa jako garaże wbudowane 

w budynki mieszkaniowe  

i usługowe  

3) zabudowa uzbrojenia technicznego 

9.    2.MWU  

3.MWU  

5.MWU  

7.MWU  

10.MWU  
 

1. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-

na  

2. Zabudowa usługowa  

1) istniejąca zabudowa jednorodzinna,  

2) usługi towarzyszące  

3) zabudowa garażowa jako garaże wbudowane 

w budynki mieszkaniowe  

i usługowe  

4) zabudowa uzbrojenia technicznego 

10.  4.MWU 1. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-

na  

2. Zabudowa usługowa  

1) istniejąca zabudowa jednorodzinna,  

2) usługi towarzyszące  

3) zabudowa obsługi produkcji w gospodarstwach 

ogrodniczych  

4) zabudowa garażowa jako garaże wbudowane 

w budynki mieszkaniowe  

i usługowe  

5) zabudowa uzbrojenia technicznego 

11.  6.MWU 1. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-

na  

2. Zabudowa usługowa  

1) istniejąca zabudowa przemysłowa,  

2) usługi towarzyszące  

3) zabudowa garażowa jako garaże wbudowane 

w budynki mieszkaniowe  

i usługowe  

4) zabudowa uzbrojenia technicznego 

12.  9.MWU  
 

1. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-

na  

2. Zabudowa usługowa  

1) istniejąca zabudowa obsługi komunikacji,  

2) usługi towarzyszące  

3) zabudowa garażowa jako garaże wbudowane 

w budynki mieszkaniowe  

i usługowe  

4) zabudowa uzbrojenia technicznego. 

13.  11.MWU  

12.MWU  

13.MWU  
 

1. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-

na  

2. Zabudowa usługowa  

1) usługi towarzyszące  

2) zabudowa garażowa w wyznaczonych grani-

cach nieprzekraczalnych linii zabudowy garażo-

wej  

3) zabudowa garażowa jako garaże wbudowane 

w budynki mieszkaniowe  

i usługowe  

4) zabudowa uzbrojenia technicznego 

14.  1.MNU  1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzin- zabudowa uzbrojenia technicznego 
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Lp. Symbol cyfrowy  

i literowy prze-

znaczenia  

terenu 

Nazwa przeznaczenia terenu Przeznaczenie uzupełniające 

1  2  3  4 

2.MNU  

3.MNU  

4.MNU 

na  

2. Zabudowa usługowa  

15.  1.U  

3.U  

7.U  

9.U  

10.U  

11.U 

zabudowa usługowa  1) zabudowa garażowa jako garaże wbudowane 

w budynki usługowe  

2) zabudowa uzbrojenia technicznego 

16.  2.U zabudowa usługowa  1) zabudowa obsługi komunikacji w zakresie 

stacji paliw  

2) zabudowa garażowa jako garaże wbudowane 

w budynki usługowe  

3) zabudowa uzbrojenia technicznego 

17.  4.U  

8.U  

12.U 

zabudowa usługowa  1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wbu-

dowana w obiekty usługowe  

2) zabudowa garażowa jako garaże wbudowane 

w budynki usługowe  

3) zabudowa uzbrojenia technicznego 

18.  5.U zabudowa usługowa  1) istniejąca zabudowa obsługi komunikacji  

2) istniejąca zabudowa przemysłowa  

3) zabudowa garażowa jako garaże wbudowane 

w budynki usługowe  

4) zabudowa uzbrojenia technicznego 

19.  6.U zabudowa usługowa  1) zabudowa obsługi komunikacji z wyłączeniem 

stacji paliw  

2) zabudowa garażowa jako garaże wbudowane 

w budynki usługowe  

3) zabudowa uzbrojenia technicznego 

20.  1.UP  
 

1. zabudowa usługowa  

2. zabudowa przemysłowa  

1) zabudowa obsługi komunikacji z wyłączeniem 

stacji paliw  

2) zabudowa kolejowa – bocznice  

3) zabudowa garażowa jako garaże wbudowane 

w budynki usługowe  

4) zabudowa uzbrojenia technicznego 

21.  2.UP  

3.UP  

4.UP  

5.UP 

1. zabudowa usługowa  

2. zabudowa przemysłowa  

 

1) zabudowa obsługi komunikacji z wyłączeniem 

stacji paliw  

2) zabudowa garażowa jako garaże wbudowane 

w budynki usługowe  

3) zabudowa uzbrojenia technicznego 

22.  1.UC zabudowa usługowa, w tym zabudowa 

usługowa wielkopowierzchniowa  

1) istniejąca zabudowa przemysłowa  

2) zabudowa uzbrojenia technicznego 

23.  1.KK  

2.KK 

zabudowa kolejowa  zabudowa uzbrojenia technicznego 

24.  1.KKU 1. zabudowa kolejowa  

2. zabudowa usługowa  

1) zabudowa obsługi komunikacji z wyłączeniem 

stacji paliw  

2) zabudowa garażowa  

3) zabudowa uzbrojenia technicznego 

25.  1.ZP  

2.ZP  

3.ZP  
 

zieleń urządzona  1) ciągi pieszo-rowerowe  

2) zabudowa uzbrojenia technicznego 
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Lp. Symbol cyfrowy  

i literowy prze-

znaczenia  

terenu 

Nazwa przeznaczenia terenu Przeznaczenie uzupełniające 

1  2  3  4 

26.  4.ZP zieleń urządzona  zabudowa uzbrojenia technicznego 

27.  1.ZD/ZP 1. Ogrody działkowe  

2. Zieleń urządzona  

1) ciągi pieszo-rowerowe  

2) zabudowa uzbrojenia technicznego 

28.  1.KSg  

2.KSg 

zabudowa garażowa  zabudowa uzbrojenia technicznego 

29.  1.KS zabudowa obsługi komunikacji - parking  zabudowa uzbrojenia technicznego 

30.  1.KSU 1. Zabudowa obsługi komunikacji 

z wyłączeniem stacji paliw  

2. Zabudowa usługowa  

1) istniejąca zabudowa garażowa  

2) zabudowa uzbrojenia technicznego  

 

31.  1.E  

2.E  

3.E  

4.E  

5.E  

6.E  

7.E  

8.E 

zabudowa elektroenergetyki  zabudowa uzbrojenia technicznego 

32.  1.WS wody powierzchniowe śródlądowe  1) obiekty, budowle zgodnie z przepisami odręb-

nymi  

2) kładki piesze 

33.  1.KD-Z  

3.KD-Z 

drogi publiczne – drogi zbiorcze  1) zabudowa usługowa (handel) o powierzchni 

nie większej niż 10 m
2
 

2) zabudowa uzbrojenia technicznego 

34.  2.KD-Z(G) droga publiczna – droga zbiorcza  

(droga główna do czasu wybudowania 

obwodnicy ) 

1) zabudowa usługowa (handel) o powierzchni 

nie większej niż 10 m
2
  

2) zabudowa uzbrojenia technicznego 

35.  1.KD – L  

2.KD – L  

3.KD – L  

4.KD – L  

5.KD – L  

6.KD – L 

drogi publiczne – drogi lokalne  1) zabudowa usługowa o powierzchni 

nie większej niż 9 m
2
 

2) zabudowa uzbrojenia technicznego 

36.  1.KD – D  

2.KD – D  

3.KD – D  

4.KD – D  

5.KD – D  

6.KD – D 

drogi publiczne – drogi dojazdowe  zabudowa uzbrojenia technicznego 

37.  1.KDw  

2.KDw 

drogi wewnętrzne  zabudowa uzbrojenia technicznego 

38.  1.Kpj  

2.Kpj  

3.Kpj  

4.Kpj  

5.Kpj  

6.Kpj  

7.Kpj 

ciągi pieszo - jezdne  1) zabudowa uzbrojenia technicznego  

2) ścieżki rowerowe 

§ 7. Plan dopuszcza utrzymanie występujących w stanie istniejącym przeznaczeń terenów zainwestowa-

nych, odmiennych od ustaleń planu, przy spełnieniu następujących warunków:  
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1) ograniczone zostaną uciążliwości tych funkcji do wielkości wynikających z obowiązujących standardów 

jakości środowiska, jakie winny obowiązywać na terenach o użytkowaniu ustalonym w planie;  

2) ustala się zakaz rozbudowy i nadbudowy budynku lub jego części, związanego z innym przeznaczeniem niż 

wskazanym w planie. 

§ 8. Dla każdego z wyodrębnionych w planie terenów w tekście uchwały w rozdziale 10 i 11 ustala się: 

szczegółowe przeznaczenia, sposoby zagospodarowania i użytkowania (terenów, budynków i budowli), a także 

odpowiadające poszczególnym przeznaczeniom: nakazy, zakazy i dopuszczenia.  

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 9. 1. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się, że:  

1) ukształtowania lub rewaloryzacji wymagają:  

a) ciągi zabudowy lokalizowane wzdłuż dróg publicznych,  

b) układy przestrzenne zabudowy w zespołach mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych,  

c) kompozycje zieleni na terenach publicznych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie,  

d) tereny nadbrzeżne wzdłuż rzeki Bystrzycy; 

2) ochrony wymagają obiekty objęte wojewódzką ewidencją zabytków i wskazane do objęcia gminną ewiden-

cją zabytków, oznaczone na rysunku planu;  

3) ochrony wymagają układy zabudowy w granicach strefy ochrony układu urbanistycznego i zabudowy;  

4) ochrony wymagają formy zabudowy i zieleni wysokiej w granicach strefy ochrony krajobrazu. 

2. Na terenach objętych strefami ochrony układu urbanistycznego i zabudowy oraz ochrony krajobrazu na-

leży postępować zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 4.  

3. Dla prawidłowego kształtowania zabudowy w planie ustala się:  

1) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy oraz nieprzekraczalne linie zabudowy garażowej;  

2) dopuszczenia zgodnie z rysunkiem planu lokalizacji budynków na granicy terenu, działki od strony dróg 

publicznych, z zachowaniem przepisów odrębnych i ustaleń Działu III;  

3) dopuszczenie lokalizacji budynków na granicy terenu, w tym na granicy działki, z zachowaniem przepisów 

odrębnych oraz pozostałych ustaleń planu;  

4) nakaz stopniowej przebudowy lub wymiany zabudowy substandardowej, a także będącej w złym stanie 

technicznym, powodującej degradację otoczenia i obniżenie estetyki terenu;  

5) dopuszczenie lokalizacji nowej wolno stojącej lub w zabudowie szeregowej zabudowy garażowej wyłącznie 

w granicach nieprzekraczalnych linii zabudowy garażowej dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami: 11.MW, 13MW, 14.MW, 15.MW, 11.MWU, 13.MWU, z zachowaniem przepisów odrębnych oraz 

pozostałych ustaleń planu;  

6) zakaz lokalizacji nowych budynków gospodarczych w obszarach oznaczonych symbolami MW, MWU, za 

wyjątkiem istniejącej zabudowy jednorodzinnej. 

4. Ustala się zasady realizacji nowych budynków:  

1) nakaz stosowania na elewacjach okładzin i wykończeń takich jak: tynki, cegła, ceramiczne i kamienne mate-

riały licowe, drewno, okładziny metalowe i szkło;  

2) nakaz stosowania kolorystyki elewacji w odcieniach pastelowych, nie kontrastujących z otaczającą zabudo-

wą;  

3) nakaz stosowania na dachach o spadkach powyżej 20° pokrycia i wykończeń takich jak: dachówka, blachy 

dachówkowe z uwzględnieniem ich kolorystyki w odcieniach zgaszonej czerwieni, brązu i terakoty. Na 

wszystkich budynkach tworzących od strony przestrzeni publicznych ciąg zabudowy nakazuje się stosowa-

nie jednorodnego pokrycia dachu w zakresie materiału i kolorystyki. Nakaz nie dotyczy budynków produk-

cyjnych i magazynowych;  

4) nakaz stosowania dla elewacji eksponowanych detalu architektonicznego (np. balkony, logie, wykusze, 

okładziny elewacyjne, opaski okienne, itp.) i urozmaiconej formy dachu (np. naczółki, attyki, itp.);  

5) zakazuje się stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych;  

6) zakazuje się stosowania pokryć dachowych z blach trapezowych i falistych. Zakaz nie dotyczy budynków 

produkcyjnych i magazynowych. 

5. Ustala się zasady realizacji rozbudowy i przebudowy istniejących budynków:  

1) nakaz zachowania jednorodności architektonicznej całości budynku po rozbudowie lub przebudowie;  

2) obowiązują zasady określone w ust.4;  
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3) geometria dachu powinna nawiązywać do geometrii dachu budynku istniejącego z tolerancją spadku połaci 

do 10%;  

4) bez względu na geometrię dachu dopuszcza się rozbudowę zwieńczoną tarasem użytkowym powyżej rozbu-

dowy;  

5) dopuszcza się zachowanie wysokości i wskaźników intensywności zabudowy istniejącego budynku nawet, 

gdy przekracza ona wielkości wskazane w ustaleniach rozdziału 11;  

6) wskaźnik zabudowy zgodny z ustaleniami rozdziału 11. 

6. Ustala się zasady nadbudowy istniejących budynków:  

1) dopuszczalna wysokość: zgodna z ustaleniami rozdziału 11;  

2) zakaz nadbudowy istniejących budynków gospodarczych w obszarach oznaczonych symbolami MN, MNU, 

MW, MWU, bez zmiany przeznaczenia;  

3) geometria dachu: zgodna z ustaleniami rozdziału 11;  

4) wskaźniki intensywności zabudowy zgodne z ustaleniami rozdziału 11. 

7. Ustala się zasady budowy nowych ogrodzeń:  

1) odcinki wyodrębniających się ciągów ogrodzeń wzdłuż dróg winny się charakteryzować jednakową wysoko-

ścią lub wzajemnie dostosowanymi wysokościami ogrodzeń poszczególnych posesji oraz wspólnymi lub 

jednorodnymi cechami architektonicznego ukształtowania;  

2) wysokość od strony dróg publicznych – do 1,50 m dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej, chyba że usta-

lenia szczegółowe stanowią inaczej;  

3) wysokość od strony dróg publicznych – do 1,80 m dla zabudowy przemysłowej, chyba że ustalenia szczegó-

łowe stanowią inaczej;  

4) dopuszcza się zachowanie istniejących ogrodzeń (remontów, odtworzenia) nie spełniających po-wyższego 

kryterium. 

8. Ustala się zasady realizacji nowych wolno stojących nośników reklamowych i elementów informacji wi-

zualnej będących indywidualnymi budowlami:  

1) zakaz lokalizacji w granicach strefy ochrony układu urbanistycznego i zabudowy;  

2) zakaz lokalizacji w bezpośrednim otoczeniu budynków objętych gminną ewidencją zabytków, to jest 

w granicach działek budowlanych, na których budynki te są położone oraz w pasach terenów przyległych do 

tej działki, położonych w granicach dróg publicznych i wewnętrznych;  

3) dopuszcza się lokalizację w granicach linii rozgraniczających dróg publicznych, z zastrzeżeniem przepisów 

odrębnych i ustaleń szczegółowych. 

9. Ustala się zasady realizacji nowych nośników reklamowych i elementów informacji wizualnej zintegro-

wanych z budynkami i innymi budowlami:  

1) uwzględnienie w projektach nowych i przebudowywanych budynków, z dopuszczoną ustaleniami planu 

funkcją usługową, stałych miejsc i rozwiązań technicznych pod elementy reklam i informacji wizualnej, 

w tym pod znaki firmowe instytucji;  

2) dostosowanie gabarytów do skali budynku i dostępnych powierzchni pomiędzy otworami okiennymi 

i drzwiowymi, z zakazem przesłaniania dekoracji architektonicznych;  

3) zakaz przesłaniania całości lub przeważających powierzchni elewacji frontowych i bocznych budynków, od 

strony bezpośrednio przyległej do przestrzeni publicznych;  

4) dla budynków istniejących, zakaz sytuowania nośników reklamowych wymagających dodatkowej konstruk-

cji innej niż bezpośrednie mocowanie do elewacji;  

5) zakaz lokalizacji na budynkach zabudowy mieszkaniowej MN, nie dotyczy znaków firmowych, szyldów 

oraz informacji o prowadzonej działalności gospodarczej;  

6) dopuszczenie lokalizacji w poziomie parteru, zespolonych systemowych tablic informacyjnych 

o prowadzonych w budynkach formach działalności gospodarczej. 

10. Na terenach oznaczonych symbolami MN, MNU, MW, MWU, MN/MW nie dopuszcza się podświetle-

nia lub stosowanie reklam świetlnych.  

11. Ustalenia ust. 8, 9 i 10 nie obowiązują dla istniejących nośników reklamowych i informacyjnych, oraz 

tych, dla których do dnia wejścia w życie planu, wydano ostateczne decyzje lub przyjęto zgłoszenia. 

W przypadku ich przebudowy lub zmiany lokalizacji zaczynają obowiązywać odpowiednio ustalenia ust. 8, 9 

i 10.  

12. Szczegółowe ustalenia służące ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego określają przepisy zawarte 

w rozdziałach: 5 i 11 niniejszej uchwały. 

§ 10. Ustala się następujące zasady kształtowania nowych zespołów zieleni:  
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1) w obrębie linii rozgraniczających ulic publicznych, w zależności od parametrów drogi, formować jako:  

a) szpalery drzew, kształtowane w sposób regularny, z jednakowymi odległościami między drzewami, do-

stosowanymi do gatunku i pokroju drzewa,  

b) ciągi żywopłotów lub komponowane zgrupowania zieleni niskiej; 

2) na terenach zieleni urządzonej (oznaczonych symbolem 1.ZP, 2.ZP, 3.ZP, 1.ZD/ZP) kształtować w formie 

swobodnie komponowanych układów oraz układów regularnych (szpalerów) od strony ulic publicznych;  

3) na terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej kształtować:  

a) w formie układów pasmowych, usytuowanych po obrzeżach terenów (wzdłuż terenów wyznaczonych li-

niami rozgraniczającymi),  

b) w formie swobodnie komponowanych układów w miejscach reprezentacyjnych oraz niezainwestowa-

nych, w tym wewnątrz poszczególnych działek wydzielonych w terenie; 

4) w zespołach parkingowych kształtować w formie pojedynczych drzew i zgrupowań zieleni niskiej, usytuow-

anych w ciągach miejsc parkingowych lub w miejscach oddzielających poszczególne ciągi, przyjmując za-

sadę, że na każde 10 stanowisk parkingowych winny przypadać co najmniej 2 drzewa;  

5) roślinność gatunkowo zróżnicować ze względu na wysokość, walory ozdobne oraz zmienne właściwości 

w różnych porach roku. 

§ 11. Określa się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym toż-

same z granicami obszaru objętego planem.  

§ 12. 1. Określa się granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 

obszarów wymagających przekształceń tożsame z liniami rozgraniczającymi terenów: 2.MWU, 5.MWU, 

6.MWU, 7.MWU, 8.MWU, 3.MNU, 5.U, 1.UC, 1.UP, 4.UP, 1.KKU.  

2. W granicach obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej ustala się:  

1) stopniową przebudowę lub wymianę zabudowy na warunkach określonych w rozdziałach: 5 i 11 niniejszej 

uchwały;  

2) zakaz rozbudowy budynków substandardowych wskazanych na rysunku planu;  

3) rozbiórkę, przebudowę lub wymianę zabudowy substandardowej, powodującej degradację otoczenia 

i obniżenie estetyki terenu;  

4) stopniowe przekształcenia istniejących funkcji terenu kolidujących z przeznaczeniem ustalonym w planie;  

5) podniesienie standardu zagospodarowania terenu poprzez modernizację i przebudowę ciągów komunikacyj-

nych;  

6) wprowadzanie zieleni w formie pasów trawnikowych lub ozdobnych rabat kwiatowych, pojedynczych drzew 

lub alei, a także roślin donicowych;  

7) budowę, wymianę lub przebudowę sieci infrastruktury technicznej, z zakazem budowy nowych i rozbudowy 

napowietrznych linii elektroenergetycznych. 

§ 13. Określa się granicę terenu pod budowę obiektów handlowych wielkopowierzchniowych tożsamą 

z liniami rozgraniczającymi terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.UC.  

§ 14. Określa się granice terenów zamkniętych, tożsame z liniami rozgraniczającymi tereny oznaczone na 

rysunku planu symbolami 1.KK i 2.KK,1.KKU, 1.UP.  

Rozdział 3 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 15. 1. Dla wszystkich terenów położonych w obszarze planu obowiązują następujące ustalenia dotyczące 

ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) zakaz lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku poważnej awarii;  

2) zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;  

3) zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;  

4) zakazy, o których mowa w pkt 3 nie stosuje się dla terenów oznaczonych symbolami: U, KKU, KSU, UP 

i UC z zastrzeżeniem:  

a) dotrzymania wszelkich ograniczeń i wymogów wynikających z przepisów odrębnych,  

b) zakazu lokalizacji obiektów i urządzeń, których oddziaływanie na środowisko określone dopuszczalnymi 

poziomami emisji wykracza poza granice działki, do której inwestor posiada tytuł prawny; 

5) zakazy, o których mowa w pkt 3 nie dotyczą:  
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a) istniejących przeznaczeń zgodnych z ustaleniami planu, a także podlegających dopuszczonym przebu-

dowom lub zmianom technologicznym,  

b) realizacji linii kolejowych, dróg i parkingów oraz realizacji elementów uzbrojenia terenu i infrastruktury 

technicznej. 

2. Standardy ochrony środowiska, w tym standardy akustyczne dla poszczególnych terenów muszą spełniać 

wymagania zawarte w przepisach odrębnych.  

3. Ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych 

w przepisach odrębnych:  

1) dla terenów oznaczonych symbolami MW, MWU – jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego;  

2) dla terenów oznaczonych symbolami MN, MNU, MW/MN – jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej;  

3) dla terenów oznaczonych symbolami U, gdzie będą realizowane funkcje mieszkaniowe, zamieszkania zbio-

rowego – jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;  

4) dla terenów oznaczonych symbolem U, gdzie będą realizowane funkcje związane ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży – jak dla zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 

i młodzieży. 

4. Planowane inwestycje przemysłowe i usługowe na terenach oznaczonych symbolami: U, KKU, KSU, UP 

i UC mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Ostateczne rozstrzygnięcie dotyczące możliwo-

ści realizacji planowanego przedsięwzięcia wykaże procedura oceny oddziaływania na środowisko przeprowa-

dzona na zasadach określonych w przepisach odrębnych.  

5. Dla obiektów obsługi komunikacji i parkingów ustala się konieczność podczyszczania wód deszczo-

wych, zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

§ 16. 1. Dla wszystkich terenów położonych w obszarze planu nakazuje się zlokalizować powierzchnie zie-

lone – tereny biologicznie czynne, np. w formie trawników, skwerów, o minimalnej powierzchni ustalonej 

w rozdziale 11 niniejszej uchwały.  

2. Ustala się ochronę zieleni istniejącej o walorach kompozycyjnych, to jest zieleni stanowiącej charaktery-

styczne elementy krajobrazu kulturowego, takie jak: pojedyncze drzewa, aleje, szpalery, zieleńce, założenia 

zieleni.  

3. Dopuszcza się wycięcie lub przesadzenie drzew kolidujących z podstawowymi i dopuszczonym przezna-

czeniem terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

4. W granicach obszaru planu wskazuje się 4 drzewa będące pomnikami przyrody ożywionej, dla których 

ustala się ochronę zgodnie z przepisami odrębnymi. Tabela nr 2 zawiera wykaz i opis pomników przyrody 

ożywionej:  

tabela nr 2 – wykaz i opis pomników przyrody ożywionej 

Lp. LP wg uchwały 

nr XVI/152/95 

z dnia 28 lipca 1995 

gatunek drzewa obwód pnia lokalizacja 

1 2 3 4 5 

1. 54 Magnolia Soulannge 147 ul. Kliczkowska 27 

2. 58 Cis pospolity 250 Przedszkole przy  

ul. Okrężnej 30 3. 59 Dąb szypułkowy 375 

4. 80 Platan klonolistny 410 ul. Kliczkowska 2 

§ 17. Dla całego obszaru planu ustala się następujące zasady gospodarowania odpadami:  

1) na obszarze objętym planem dopuszcza się czasowe magazynowanie oraz odzysk odpadów, stosownie do 

przepisów odrębnych;  

2) lokalizację miejsc magazynowania oraz odzysku odpadów należy określać w oparciu o przepisy odrębne;  

3) w miejscach magazynowania odpadów należy uwzględniać możliwość ich segregacji;  

4) zakazuje się trwałego składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych, w tym 

odpadów niebezpiecznych. 
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Rozdział 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 18. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się te-

reny i wskazuje się obiekty budowlane objęte ochroną, takie jak:  

1) tereny w granicach strefy ochrony krajobrazu;  

2) tereny w granicach strefy ochrony układu urbanistycznego i zabudowy, takie jak:  

a) teren obejmujący swoimi granicami obszar planu w sąsiedztwie ulic: Kliczkowskiej, Francuskiej 

i Jodłowej, oznaczony na rysunku planu symbolami: 2.MW, 3.MW,9.MW, 1.KD-D i w części 2.KDL,  

b) teren obejmujący swoimi granicami obszar planu w sąsiedztwie ulicy Okrężnej, położony w części tere-

nów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 11.MWU, 12.MWU, 13.MWU, 6.KD-D i 5.Kpj,  

c) teren obejmujący swoimi granicami obszar planu w sąsiedztwie ulic: Dębowej, Okrężnej i Kopernika, 

położony na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 13.MW, 14.MW i 15.MW i część 

4.Kpj; 

3) obiekty zabytkowe ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazane do objęcia gminną ewidencją za-

bytków;  

4) pomnik kultury współczesnej zlokalizowany przy ul. Kopernika, na dz. nr 1. 

§ 19. 1. Dla terenów w granicach strefy ochrony krajobrazu określonej na rysunku planu ustala się:  

1) ochronę z mocy planu;  

2) nakaz utrzymania istniejącego ukształtowania terenu;  

3) nakaz utrzymania charakteru szaty roślinnej i układów zieleni wysokiej;  

4) nakaz kształtowania nowej zabudowy z dostosowaniem do charakteru istniejącej zabudowy, w zakresie wy-

sokości, gabarytów, zewnętrznych materiałów wykończeniowych, formy dachów, pokrycia dachu, kolory-

styki elewacji;  

5) zakaz wprowadzania elementów zagospodarowania dysharmonijnych z otoczeniem;  

6) zakaz budowy obiektów z dominantami architektonicznymi powyżej 15 m;  

7) zakaz budowy nowych napowietrznych linii infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenów w granicach strefy ochrony układu urbanistycznego i zabudowy określonej na rysunku pla-

nu, obejmującej swoimi granicami obszar planu w sąsiedztwie ulic: Kliczkowskiej, Francuskiej i Jodłowej, 

oznaczony na rysunku planu symbolami: 2.MW, 3.MW i 9.MW, 1.KD-D i w części 2.KDL, ustala się:  

1) ochronę z mocy planu;  

2) nakaz zachowania, odtworzenia i wyeksponowania elementów układu przestrzennego, tj. linii zabudowy 

i kompozycji wnętrz urbanistycznych oraz kompozycji zieleni;  

3) nakaz zachowania detali na elewacjach budynków: boni, opasek okiennych i drzwiowych, portali, gzym-

sów, zdobień, okuć, balustrad, itp.;  

4) nakaz zachowania jednolitego pokrycia dachu w zakresie rodzaju i koloru dachówki dla całego zespołu za-

budowy;  

5) nakaz odtworzenia zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej w zakresie materiału, wielkości i pierwotnego 

podziału skrzydła okiennego;  

6) nakaz kształtowania nowej zabudowy z dostosowaniem do charakteru istniejącej zabudowy i układów 

przestrzennych w zakresie skali, wysokości kalenicy, okapu, ilości kondygnacji, formy architektonicznej, 

użytych materiałów wykończeniowych elewacji oraz pokrycia i kształtu dachu;  

7) nakaz stosowania zasad zawartych w § 9 przy rozbudowie, przebudowie, remoncie i modernizacji istnieją-

cych budynków nie będących zabytkami;  

8) zakaz prowadzenia nowych napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych;  

9) zakaz budowy nowych budynków gospodarczych;  

10) zakaz podziału działki na mniejsze, powodujący ograniczenia w odtworzeniu obiektów ujętych 

w wojewódzkie ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gminną ewidencją zabytków. 

3. Dla terenów w granicach strefy ochrony układu urbanistycznego i zabudowy określonej na rysunku pla-

nu, obejmującej swoimi granicami obszar planu w sąsiedztwie ulicy Okrężnej, położony w części terenów 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: 11.MWU, 12.MWU, 13.MWU, 6.KD-D i 5.Kpj, ustala się:  

1) ochronę z mocy planu;  

2) nakaz zachowania, odtworzenia i wyeksponowania elementów historycznego układu przestrzennego, tj. li-

nii zabudowy i kompozycji wnętrz urbanistycznych oraz kompozycji zieleni, w tym przydomowych ogród-

ków od strony przestrzeni publicznych;  
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3) nakaz zachowania historycznych detali na elewacjach budynków: boni, opasek okiennych i drzwiowych, 

portali, gzymsów, zdobień, okuć, balustrad, itp.;  

4) nakaz zachowania kształtów dachów oraz jednolitego pokrycia dachu w zakresie rodzaju i koloru dachówki 

dla całego zespołu zabudowy tworzącego obiekt (np. ciąg budynków w zabudowie pierzejowej 

i bliźniaczej);  

5) nakaz zachowania jednolitej elewacji w zakresie faktury i kolorystyki tynku dla całego zespołu zabudowy 

tworzącego obiekt (np. ciąg budynków w zabudowie pierzejowej i bliźniaczej);  

6) nakaz odtworzenia zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej w zakresie materiału, wielkości i pierwotnego 

podziału skrzydła okiennego;  

7) nakaz kształtowania nowej zabudowy z dostosowaniem do charakteru istniejącej zabudowy i układów 

przestrzennych w zakresie skali, wysokości kalenicy, okapu, ilości kondygnacji, formy architektonicznej, 

użytych materiałów wykończeniowych elewacji oraz pokrycia i kształtu dachu;  

8) nakaz stosowania pastelowej, stonowanej kolorystyki elewacji, w odcieniach żółci i beżu;  

9) nakaz stosowania zasad zawartych w § 9 przy rozbudowie, przebudowie, remoncie i modernizacji istnieją-

cych budynków nie będących zabytkami;  

10) zakaz prowadzenia nowych napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych;  

11) zakaz budowy nowych budynków gospodarczych;  

12) zakaz podziału działki na mniejsze, powodujący ograniczenia w odtworzeniu obiektów ujętych 

w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gminną ewidencją zabytków. 

4. Dla terenów w granicach strefy ochrony układu urbanistycznego i zabudowy określonej na rysunku pla-

nu, obejmującej swoimi granicami obszar planu w sąsiedztwie ulic: Dębowej, Okrężnej i Kopernika, położony 

na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 13.MW, 14.MW i 15.MW i część 4.Kpj, ustala się:  

1) ochronę z mocy planu;  

2) nakaz zachowania, odtworzenia i wyeksponowania elementów historycznego układu przestrzennego, tj. li-

nii zabudowy i kompozycji wnętrz urbanistycznych oraz kompozycji zieleni;  

3) nakaz zachowania przydomowych ogródków od strony przestrzeni publicznych;  

4) nakaz odtworzenia niskich drewnianych ogrodzeń wokół przydomowych ogródków od strony ulic publicz-

nych;  

5) nakaz zachowania detali na elewacjach budynków: boni, opasek okiennych i drzwiowych, portali, gzym-

sów, zdobień, okuć, balustrad, itp.;  

6) nakaz zachowania kształtów dachów oraz jednolitego pokrycia dachu w zakresie rodzaju i koloru dachówki 

dla całego zespołu zabudowy tworzącego obiekt (np. ciąg budynków w zabudowie pierzejowej 

i bliźniaczej);  

7) nakaz zachowania jednolitej elewacji w zakresie faktury i kolorystyki tynku dla całego zespołu zabudowy 

tworzącego obiekt (np. ciąg budynków w zabudowie pierzejowej i bliźniaczej);  

8) nakaz odtworzenia zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej w zakresie materiału, wielkości i pierwotnego 

podziału skrzydła okiennego;  

9) nakaz stosowania zasad zawartych w § 9 przy rozbudowie, przebudowie, remoncie i modernizacji istnieją-

cych budynków nie będących zabytkami;  

10) nakaz kształtowania nowej zabudowy z dostosowaniem do charakteru istniejącej zabudowy i układów 

przestrzennych w zakresie skali, wysokości kalenicy, okapu, ilości kondygnacji, formy architektonicznej, 

użytych materiałów wykończeniowych elewacji oraz pokrycia i kształtu dachu;  

11) zakaz prowadzenia nowych napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych;  

12) zakaz budowy nowych budynków gospodarczych. 

5. W planie wskazuje się listę obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do ob-

jęcia gminną ewidencją zabytków:  
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tabela nr 3 – lista obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia 

gminną ewidencją zabytków 

Lp. miejscowość rodzaj 

obiektu 

obiekt / zespół ulica nr 

1.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Bystrzycka  2 

2.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Bystrzycka  3 

3.  Świdnica  przemysłowe  budynek administracyjny(na terenie Zakł. 

Przem.Wełn. "Siwela", ul. Westerpaltte 72) 

Bystrzycka  9 

4.  Świdnica  przemysłowe  hala fabryczna (Iglotech) Bystrzycka  5 - 5a 

5.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Jodłowa  15/17/19 

6.  Świdnica  zespół  zespół dworca kolejowego - Świdnica Przed-

mieście  

Jodłowa  

6a  Świdnica  dworzec  dworzec kolejowy - Świdnica Przedmieście  Jodłowa  33 

6b  Świdnica  dworzec  wiata peronowa  Jodłowa  

6c  Świdnica  dworzec  dom mieszkalny  Jodłowa  35 

6d  Świdnica  dworzec  dom mieszkalny  Jodłowa  37 

6e  Świdnica  dworzec  rozdzielnia kolejowa  Westerplatte  

6f  Świdnica  przemysłowe  budynek dawnej parowozowni wachlarzowej  Jodłowa dz. 

30/15 

 

7.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Kliczkowska  7 

8.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Kliczkowska  20 

9.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Kliczkowska  21 

10.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Kliczkowska  23 

11.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Kliczkowska  25 

12.  Świdnica  budynek 

gospodarczy  

oficyna gospodarcza  Kliczkowska  25 

13.  Świdnica  ogrodzenie  ogrodzenie z bramą  Kliczkowska  25 

14.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Okrężna  5 

15.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Okrężna  7 

16.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Okrężna  8 

17.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Okrężna  9 

18.  Świdnica  altana  altana ogrodowa  Okrężna  18 

19.  Świdnica  ogrodzenie  ogrodzenie  Okrężna - Jo-

dłowa  

18 

20.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Okrężna  24 
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Lp. miejscowość rodzaj 

obiektu 

obiekt / zespół ulica nr 

21.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny, ob. Przedszkole nr 3  Okrężna  30 

22.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Okrężna  34 

23.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Okrężna  46-48 

24.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Okrężna  50-52 

25.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Okrężna  54 

26.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Okrężna  56 - 58 

27.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Okrężna  60-62-64 

28.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Westerplatte  36 

29.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Westerplatte  46 

30.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Westerplatte  50 

31.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Westerplatte  52 

32.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Westerplatte  54 

33.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny  Westerplatte  55 

34.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

oficyna mieszkalno-gospodarcza  Westerplatte  55 

35.  Świdnica  dom miesz-

kalny  

dom mieszkalny, ob. Automobilklub  Westerplatte  55c 

36.  Świdnica  przemysłowe  budynek administracyjno-socjalny w zespole 

DZ Mag  

Westerplatte  53 

37.  Świdnica  przemysłowe  budynek pras hydraulicznych I w zespole DZ 

Mag  

Westerplatte  53 

38.  Świdnica  przemysłowe  budynek suszarni pieców w zespole DZ Mag  Westerplatte  53 

39.  Świdnica  przemysłowe  budynek przemysłowy (Zoapis) Westerplatte  68 

40.  Świdnica  przemysłowe  budynek administracyjny (Zoapis) Westerplatte  68 

41.  Świdnica  przemysłowe  budynek mieszkalny z przychodnią zdrowia  Westerplatte  53  

dz nr 

61/9 

6. Dla obiektów zabytkowych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gmin-

ną ewidencją zabytków, ustala się:  

1) ochronę z mocy planu;  

2) w przypadku rozbudowy, przebudowy i remontów obowiązuje:  

a) nakaz nawiązania do pierwotnego kształtu i charakteru zabudowy,  

b) nakaz odtworzenia zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej w zakresie materiału, wielkości 

i pierwotnego podziału skrzydła okiennego,  
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c) nakaz zachowania historycznych detali na elewacjach budynków: boni, opasek okiennych i drzwiowych, 

portali, gzymsów, zdobień, okuć, balustrad, itp.,  

d) nakaz zachowania jednolitego pokrycia dachu w zakresie rodzaju i koloru dachówki dla całego obiektu,  

e) nakaz zachowania jednolitej elewacji w zakresie faktury i kolorystyki tynku dla całego obiektu,  

f) nakaz utrzymania w dobrym stanie technicznym i estetycznym,  

g) zakaz nadbudowy,  

h) zakaz przebudowy ingerującej w kształt i detal dachu,  

i) zakaz docieplania zewnętrznego budynku zmieniającego charakter istniejących elewacji, w tym: zmiany 

proporcji otworów okiennych i drzwiowych, gzymsów, nadproży, elementów dekoracyjnych lub docie-

plania ścian z cegły licowej lub kamienia. 

7. Dla obiektu kultury współczesnej określonego symbolem na rysunku planu ustala się:  

1) ochronę z mocy planu;  

2) nakaz zachowania formy i kolorystyki;  

3) nakaz utrzymania w dobrym stanie technicznym i estetycznym;  

4) zakaz lokalizowania w otoczeniu obiektu obiektów budowlanych, elementów małej architektury, tablic re-

klamowych, które mogą go zasłaniać. 

Rozdział 5 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 20. 1. Ustala się, że do ogólnodostępnych przestrzeni publicznych należą tereny:  

1) dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: KD-Z, KD-L i KD-D;  

2) dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDw;  

3) tereny ciągów pieszo – jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolem Kpj;  

4) tereny zieleni urządzonej oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP. 

2. W granicach wyżej wymienionych przestrzeni publicznych ustala się:  

1) dopuszczenie parterowej zabudowy usługowej o powierzchni całkowitej do 10 m
2
, z wyłączeniem terenów 

oznaczonych symbolami ZP i Kpj, z uwzględnieniem pozostałych ustaleń planu;  

2) dopuszczenie realizacji elementów małej architektury związanej z wyposażeniem terenów publicznych;  

3) dopuszczenie realizacji nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej na warunkach określonych 

w rozdziale 2 w § 9 ust. 8 i 9;  

4) utrzymanie istniejących i lokalizację nowych elementów zabudowy uzbrojenia technicznego na warunkach 

określonych w rozdziale 9;  

5) utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej i niskiej;  

6) nakaz realizacji nowej zieleni, nie kolidującej z podstawowym przeznaczeniem terenów dróg zgodnie 

z zasadami określonymi w rozdziale 2 w §10, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych. 

3. Zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej na terenach oznaczo-

nych symbolami: 1.ZP, 2.ZP, 3.ZP.  

4. Dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych, nośników informacji wizualnej i obiektów malej ar-

chitektury w miejscach, zapewniających:  

1) właściwą ekspozycję obiektów budowlanych;  

2) bezpieczeństwo pieszych i ruchu pojazdów;  

3) spełnienie przepisów odrębnych. 

5. Wzdłuż linii rozgraniczających dróg publicznych dopuszcza się lokalizację ogrodzenia przy zachowaniu 

warunków określonych w § 9 ust. 7 i ustaleń szczegółowych rodziału11.  

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zostały ustalone na rysunku 

planu poprzez wyznaczenie linii rozgraniczających dla przeznaczeń wymienionych w ust. 1, w granicach któ-

rych przestrzeń publiczna będzie kształtowana zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami zawartymi w rozdziałach 

2 i 11. 
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Rozdział 6 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych  

na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego  

zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych 

§ 21. 1. Na rysunku planu określa się granicę strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych z utworów 

trzeciorzędowych przy ul. Bokserskiej w Świdnicy podlegającej ochronie na postawie przepisów prawa wod-

nego.  

2. W granicach ww. strefy stosuje się nakazy i zakazy zgodnie rozporządzeniem nr 7/2009 Dyrektora Re-

gionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia 

strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych przy ul. Bokserskiej w Świdnicy, po-

wiat świdnicki, województwo dolnośląskie, w oparciu o przepisy odrębne. 

§ 22. 1. Na rysunku planu określa się obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, wyznaczone na 

podstawie Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bystrzycy:  

1) obszar Zb szczególnego zagrożenia powodzią;  

2) obszar Zo wymagający ochrony przed zalaniem. 

2. W granicach obszaru oznaczonego symbolem Zb stosuje się nakazy i zakazy zgodnie z przepisami od-

rębnymi.  

3. Dla obszaru oznaczonego symbolem Zo, należy zastosować działania inżyniersko-budowlane zabezpie-

czające przed niebezpieczeństwem powodzi. 

§ 23. W obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze.  

§ 24. W obszarze objętym planem nie występuje zagrożenie osuwania się mas ziemnych.  

Rozdział 7 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 25. 1. Ustala się zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości:  

1) zakaz tworzenia nowych działek obejmujących tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospo-

darowania;  

2) podział nieruchomości winien uwzględniać wskaźniki zagospodarowania działki. 

2. Minimalny front nowej działki nie może być mniejszy niż:  

1) 16 m − pod zabudowę mieszkaniową wolno stojącą dla terenów oznaczonych symbolami: MN, MNU, MW, 

MWU;  

2) 12 m − pod zabudowę mieszkaniową bliźniaczą dla terenów oznaczonych symbolami: MN, MNU, MW, 

MWU;  

3) 6 m − pod zabudowę mieszkaniową szeregową dla terenów oznaczonych symbolami: MN, MNU, MW, 

MWU;  

4) 5 m − pod zabudowę usługową dla terenów oznaczonych symbolami: 1.MWU, 2.MWU, 14.MWU, 

15.MWU, MNU;  

5) 10 m − pod zabudowę usługową dla terenów oznaczonych symbolami: 3.MWU, 4.MWU, 5.MWU, 6.MWU, 

7.MWU, 8.MWU, 9.MWU, 10.MWU, 11.MWU, 12.MWU, 13.MWU, U, 1.KKU, 1.KSU;  

6) 25 m − pod zabudowę dla terenów oznaczonych symbolami: UC, UP. 

3. Kąt położenia wydzielanych granic nowych działek w stosunku do pasa drogowego, do którego przylega 

front działki: od 70° do 110°.  

4. Minimalna powierzchnia działek:  

1) 600 m
2
 − dla zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej na terenie oznaczonym symbolem MN, MNU;  

2) 450 m
2
 − dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej na terenie oznaczonym symbolem MN, MNU;  

3) 250 m
2
 − dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej na terenie oznaczonym symbolem MN, MNU;  

4) 50 m
2
 − dla zabudowy usługowej na terenach oznaczonych symbolami: 4.MWU,5.MWU, 7.MWU, 

10.MWU, 14.MWU,15.MWU, MNU;  

5) 250 m
2
 − dla zabudowy usługowej na terenach oznaczonch symbolami: 1.MWU, 2.MWU, 3.MWU, 

6.MWU, 8.MWU, 9.MWU, 11.MWU, 12.MWU,13.MWU, U, 1.KKU,1.KSU;  

6) 1000 m
2
 − dla zabudowy na terenach oznaczony symbolami: UP, UC. 

5. Zakazuje się wydzielenia nowej działki z istniejącą zabudową nie spełniającej warunków ust. 2 i 4.  

6. Warunki wydzielenia drogi wewnętrznej:  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 19 – Poz. 4470



1) minimalna szerokość w granicach linii rozgraniczających – 10,0 m;  

2) wyznaczenie drogi wewnętrznej nie mającej dwustronnego połączenia z układem dróg publicznych wymaga 

wyznaczenia placu do zawracania pojazdów o wielkości wskazanej w przepisach odrębnych. 

7. Dla działek objętych strefą ochrony układu urbanistycznego i zabudowy określoną w rozdziale 4 należy 

prowadzić scalenia i podziały przy uwzględnieniu zasad ochrony określonych w tym rozdziale.  

8. Zakaz wydzielania nowych działek pod zabudowę gospodarczą.  

9. Dopuszcza się wydzielenia nowych działek pod zabudowę garażową wyłącznie w terenie wyznaczonym 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy garażowej oraz terenach oznaczonych symbolami KSg.  

10. Pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach 

uwzględniających przepisy odrębne.  

11. Nie ustala się granic obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości. 

Rozdział 8 

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

budowy 

§ 26. 1. Ustala się ograniczenia w użytkowaniu:  

1) terenów w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią;  

2) terenów w granicach obszaru wymagającego ochrony przed zalaniem;  

3) terenów w granicach pośredniej ochrony ujęć wód podziemnych przy ul. Bokserskiej;  

4) terenów w sąsiedztwie linii kolejowych. 

2. Rodzaj i zakres ograniczeń, w tym zakaz zabudowy dla ww. obszarów wynika z przepisów odrębnych. 

§ 27. Na terenach oznaczonych symbolami 1.MW i 1.MWU, zlokalizowanych w obszarze Zo wymagają-

cym ochrony przed zalaniem, dopuszcza się nową zabudowę po zrealizowaniu budowli przeciwpowodziowych 

likwidujących zagrożenie powodzią.  

§ 28. Na terenach w sąsiedztwie linii kolejowych, w odległości 10 m od granic działki i 20 m od osi skraj-

nego toru ustala się:  

1) zakaz lokalizacji nowych budynków i budowli nie związanych z obsługą kolei;  

2) zakaz nasadzeń drzew i krzewów;  

3) dopuszcza się lokalizację elementów ochrony akustycznej i zasłon odśnieżnych. 

Rozdział 9 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 29. 1. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu III nie stanowią inaczej, ustala się następujące za-

sady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy powadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg i innych tere-

nów publicznych, tak, aby nie ograniczyć możliwości wykorzystania terenu w sposób określony w planie;  

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt.1, dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej moż-

liwości realizacji tego ustalenia;  

3) dopuszcza się trwałą adaptację wszystkich istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu nie kolidujących 

z zainwestowaniem przesądzonym niniejszym planem;  

4) dopuszcza się budowę nowych sieci i przyłączy;  

5) dopuszcza się wymianę i remonty istniejących sieci infrastruktury technicznej, a także zmiany ich przebie-

gów. 

2. W zakresie urządzeń infrastruktury technicznej wodociągowej, określa się zasady:  

1) dostawę wody z komunalnej sieci wodociągowej;  

2) rozbudowę sieci wodociągowych;  

3) obowiązek instalowania hydrantów nadziemnych na sieci wodociągowej o średnicy nominalnej 

nie mniejszej niż DN 250, wg przepisów odrębnych. 

3. W zakresie urządzeń infrastruktury do odprowadzenia i oczyszczania ścieków komunalnych, określa się 

zasady:  

1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych poprzez zbiorowy system odprowadzenia ścieków;  

2) dla nowych obiektów odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza się realizacji 

zbiorników bezodpływowych;  
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3) konieczność podczyszczenia ścieków wytwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

przed odprowadzeniem ich do kanalizacji, jeżeli nie będą odpowiadały ustalonym normom jakościowym. 

4. W zakresie urządzeń infrastruktury technicznej odprowadzenia wód opadowych, określa się zasady:  

1) niezanieczyszczonych - systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiornika, którym jest rzeka Bystrzyca;  

2) zanieczyszczonych – systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiornika, którym jest rzeka Bystrzyca, 

poprzez urządzenia umożliwiające ich podczyszczenie, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych w celu ich zagospodarowania do celów socjalnych lub go-

spodarczych. 

5. W zakresie urządzeń infrastruktury technicznej zaopatrzenia w gaz określa się zasady:  

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;  

2) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę dystrybucyjnej sieci gazowej zgodnie z przepisami odręb-

nymi;  

3) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych 

gazociągów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6. W zakresie urządzeń infrastruktury technicznej elektroenergetyki określa się zasady:  

1) zasilanie w energię elektryczną przewidziano z istniejących sieci z możliwością ich rozbudowy;  

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci elektroenergetycznych oraz stacji transformatoro-

wych, budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową 

stacji transformatorowych;  

3) wymaga się prowadzenia przebudowywanych i nowych linii średniego oraz niskiego napięcia wyłącznie pod 

powierzchnią terenu;  

4) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych 

sieci elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

7. W zakresie urządzeń infrastruktury technicznej gospodarki cieplnej: gospodarka cieplna powinna zostać 

oparta na indywidualnych kotłowniach pracujących na paliwie gazowym, ropopochodnych albo wykorzystują-

cych energię elektryczną lub słoneczną oraz „pompy ciepła”, lub w oparciu o istniejące sieci c.o. przedsię-

biorstw energetyki cieplnej.  

8. W zakresie urządzeń infrastruktury technicznej telekomunikacji określa się zasady:  

1) utrzymanie stanu istniejącego i możliwość rozbudowy systemu telekomunikacyjnego;  

2) sieci teletechniczne należy prowadzić pod powierzchnią terenu;  

3) możliwość lokalizacji nowych stacji i urządzeń nadawczych, stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji 

radiowych i centrali telekomunikacyjnych w miejscach nie eksponowanych, z uwzględnieniem wszystkich 

wymogów lokalizacyjnych i formalno-prawnych związanych z ich realizacją;  

4) dopuszczenie lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii komórkowych na działkach i obiektach, na któ-

rych w dniu wejścia w życie planu urządzenia takie się już znajdowały;  

5) zachowanie wszystkich wymogów lokalizacyjnych i formalno-prawnych związanych z ich realizacją;  

6) realizowane jako instalacje radiokomunikacyjne wraz z konstrukcją wsporczą nie mogą przekroczyć wyso-

kości ustalonej dla poszczególnych terenów. 

Rozdział 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 30. 1. Główny układ dróg publicznych obsługujących obszar planu tworzą: drogi zbiorcze: 1.KD-Z, 

2.KD-Z(G) i 3.KD-Z, drogi lokalne: 1÷6.KD-L, drogi dojazdowe: 1÷6.KD-D oraz droga zbiorcza w ciągu ul. 

Kopernika i ul. Towarowej. Ulice Kopernika i Towarowa znajdują się poza granicami opracowania.  

2. Droga oznaczona symbolem 2.KD-Z(G) docelowo będzie stanowić drogę zbiorczą. Do czasu wybudo-

wania obwodnicy miasta Świdnicy pozostaje drogą główną.  

3. Obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów odbywać się będzie istniejącymi i projektowanymi 

wjazdami, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

4. Przebudowywane i nowe elementy układu komunikacyjnego służące pieszym oraz dojścia do obiektów 

usługowych należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

5. W przekroju poszczególnych dróg ustala się następujące elementy zagospodarowania:  

1) jezdnia;  

2) chodnik, co najmniej po jednej stronie. 

6. W przekroju poszczególnych dróg dopuszcza się następujące elementy zagospodarowania:  

1) ścieżki rowerowe;  
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2) zatoki postojowe;  

3) parkingi;  

4) zabudowę uzbrojenia technicznego;  

5) odpowiednie zagospodarowanie określone w rozdziale 2 w § 9 i § 10 oraz rozdziale 5. 

7. Minimalna szerokość nowych dróg lokalnych w granicach linii rozgraniczających – 15 m.  

8. Minimalna szerokość nowych dróg dojazdowych w granicach linii rozgraniczających – 10 m. 

§ 31. 1. Uzupełniający układ dróg obsługujących obszar planu tworzą wyznaczone w planie drogi we-

wnętrzne 1.KDW, 2.KDW oraz drogi wewnętrzne dopuszczone do realizacji w poszczególnych terenach.  

2. Minimalna szerokość nowych dróg wewnętrznych w granicach linii rozgraniczających – 10 m.  

3. Dla terenów oznaczonych symbolami 6.MWU i 5.U dopuszcza się obsługę komunikacyjną przez drogi 

wewnętrzne, których parametry nie spełniają warunków określonych w ust. 2.  

4. Wyznaczenie drogi wewnętrznej nie mającej dwustronnego połączenia z układem dróg publicznych wy-

maga wyznaczenia placu do zawracania pojazdów o wielkości wskazanej w przepisach odrębnych. 

§ 32. 1. Ustala się dla następujące sposoby realizacji parkingów:  

1) dla nowej zabudowy ustala się minimalną ilość miejsc parkingowych na działce budowlanej wg wskaźni-

ków określonych w tabeli nr 4, która zawiera: wykaz kategorii obiektów na działkach, ilości miejsc parkin-

gowych i jednostek odniesienia:  

tabela nr 4 – miejsca parkingowe: 

Lp. kategoria obiektu ilość miejsc parkingowych 

1  2  3 

1.  mieszkaniowa jednorodzinna  2 mp/ 1 mieszkanie (miejsca parkingowe mogą stanowić ga-

raże) 

2.  mieszkaniowa wielorodzinna  1,5 mp/1 mieszkanie 

3.  biura i administracja  1mp/50m
2
 pow. użytkowej 

4.  hotele  1mp/2-4 miejsc noclegowych 

5.  restauracje, kawiarnie  1mp/30m
2
 pow. użytkowej 

6.  obiekty handlowe wielkopowierzchnio-

we  

1mp/25m
2
 pow. użytkowej 

7.  przemysłowa  1mp/100 m
2
 pow. użytkowej obiektów przemysłowych  

lub 1mp/ 4 osoby zatrudnione 

8.  pozostała usługowa  1mp/50 m
2
 pow. użytkowej obiektów usługowych 

2) dla działek z istniejącą zabudową potrzeby parkingowe winny być zaspokojone w ich granicach, zgodnie ze 

wskaźnikami wg tabeli nr 4 z dopuszczeniem bilansowania wzdłuż ulic gminnych i wewnętrznych;  

3) bilansowanie wzdłuż ulic gminnych i wewnętrznych dotyczy działek z istniejącą zabudową, która podlegać 

będzie przebudowie lub rozbudowie;  

4) realizacja miejsc parkingowych w obszarze planu w formie napowierzchniowych parkingów lub wbudowa-

nych garaży w budynki mieszkaniowe i usługowe;  

5) dopuszcza się budowę samodzielnych, nadziemnych, wielopoziomowych parkingów na terenach oznaczo-

nych symbolami UC, UP, KSU, KKU;  

6) dopuszcza się realizację podziemnych wolno stojących garaży i parkingów. 

DZIAŁ III 

Ustalenia szczegółowe dla terenów wyznaczonych w obszarze planu 

Rozdział 11 

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną 

intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, oraz linie zabudowy i gabaryty 

obiektów. Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych 

§ 33. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 1.MW:  
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1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,6.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dach dwuspadowy kopertowy w kolorze ceglastym;  

3) kąt nachylenia połaci: od 35° do 45°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 25 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

jak również w kształcie litery L i U;  

6) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

7) nakaz integracji zieleni z terenami wzdłuż rzeki poprzez rozwiązania urbanistyczne tworzące przestrzenie 

publiczne otwarte na bulwar rzeki Bystrzycy;  

8) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony ulic publicznych 

i wewnętrznych;  

9) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) zakaz nadbudowy;  

2) dla obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gminną ewidencją za-

bytków obowiązują ustalenia rozdziału 4;  

3) dla pozostałych budynków obowiązują ustalenia rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 120 cm.  

8. Teren znajduje się w obszarze Zo, dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 6 i 8.  

9. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla którego obowiązują ustalenia rozdziału 4.  

10. Część terenu znajduje się w pasie technologicznym dla prawidłowej eksploatacji linii 110 kV, dla któ-

rego należy stosować ustalenia § 29 ust. 6.  

11. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 34. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 2.MW:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 14, z zastrzeżeniem aby nie przekroczyć wysokości najwyższego istniejącego 

budynku na terenie 2.MW;  

2) geometria dachu: dach dwuspadowy kopertowy w kolorze ceglastym;  

3) kąt nachylenia połaci: od 40° do 45°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej 

i obowiązującej linii zabudowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 25 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

jak również w kształcie litery L i U;  

6) nakaz zachowania symetrycznego układu zabudowy mieszkaniowej w stosunku do nowej zabudowy terenu 

oznaczonego symbolem 3.MW;  

7) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony ulic publicznych 

i wewnętrznych;  

8) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) zakaz nadbudowy;  

2) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  
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8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu i strefie ochrony układu urbanistycznego i zabudowy, dla 

której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 4.  

9. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 35. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 3.MW:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 14, z zastrzeżeniem, aby nie przekroczyć wysokości najwyższego istniejącego 

budynku na terenie 3.MW;  

2) geometria dachu: dach dwuspadowy kopertowy w kolorze ceglastym;  

3) kąt nachylenia połaci: od 40° do 45°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej 

i obowiązującej linii zabudowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 25 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

jak również w kształcie litery L i U;  

6) nakaz zachowania symetrycznego układu zabudowy mieszkaniowej w stosunku do nowej zabudowy terenu 

oznaczonego symbolem 2.MW;  

7) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony dróg publicznych 

i wewnętrznych;  

8) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) zakaz nadbudowy;  

2) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu i strefie ochrony układu urbanistycznego i zabudowy, dla 

której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 4.  

9. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 36. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 4.MW:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 14, z zastrzeżeniem aby nie przekroczyć wysokości najwyższego istniejącego 

budynku na terenie oznaczonym symbolem 4.MW;  

2) geometria dachu: dach wielospadowy, nawiązujący do charakteru dachów zabudowy istniejącej na terenie 

oznaczonym symbolem 4.MW;  

3) kąt nachylenia połaci: od 40° do 45°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 25 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

jak również w kształcie litery L;  

6) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony dróg publicznych 

i wewnętrznych;  

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 14;  

2) geometria dachu: dopuszcza się nadbudowę budynków z dachami płaskim dachem dwu lub wielospadowym;  

3) kąt nachylenia połaci: od 30° do 45°;  
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4) dla obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gminną ewidencją za-

bytków obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 4;  

5) dla pozostałych budynków obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

9. Część terenu znajduje się w pasie technologicznym dla prawidłowej eksploatacji linii 110kV, dla którego 

obowiązują odpowiednie ustalenia §29 ust.6.  

10. Teren znajduje się w strefie Zo, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 6.  

11. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 37. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 5.MW:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: [%]: 60.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 20.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) kąt nachylenia połaci: od 40° do 45°;  

3) układ głównej kalenicy: równoległy do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

4) geometria dachu: dach wielospadowy lub mansardowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 22 m;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) zakaz nadbudowy;  

2) dla obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gminną ewidencją za-

bytków obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 4;  

3) dla pozostałych budynków obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

9. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 38. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 6.MW:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 40.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12, z zastrzeżeniem aby nie przekroczyć wysokości najwyższego istniejącego 

budynku na terenie oznaczonym symbolem 6.MW;  

2) kąt nachylenia połaci: od 40° do 45°;  

3) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy;  

4) geometria dachu: dach mansardowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 15 m;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) zakaz nadbudowy;  

2) dla obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gminną ewidencją za-

bytków obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 4;  

3) dla pozostałych budynków obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 180 cm.  

8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

9. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 
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§ 39. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 7.MW:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy[%]: 50.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12, z zastrzeżeniem aby nie przekroczyć wysokości najwyższego istniejącego 

budynku na terenie oznaczonym symbolem 7.MW;  

2) geometria dachu: dach dwuspadowy, nawiązujący do charakteru dachów zabudowy istniejącej,  

3) kąt nachylenia połaci: od 40° do 45°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 20 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

jak również w kształcie litery L;  

6) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony dróg publicznych;  

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) zakaz nadbudowy;  

2) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

9. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 40. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 8.MW:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,5.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) nowa zabudowa lokalizowana w wyznaczonych granicach obowiązujących linii zabudowy;  

2) maksymalna wysokość [m]: 15, z zastrzeżeniem aby nie przekroczyć wysokości najwyższego istniejącego 

budynku na terenie oznaczonym symbolem 8.MW;  

3) geometria dachu: dach kopertowy, nawiązujący do charakteru dachów zabudowy istniejącej;  

4) kąt nachylenia połaci: od 40° do 45°;  

5) układ głównej kalenicy: równoległy i prostopadły do wyznaczonej w terenie obowiązującej linii zabudowy;  

6) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 20 m;  

7) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony dróg publicznych 

i wewnętrznych;  

8) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) geometria dachu: dopuszcza się nadbudowę dachem kopertowym istniejących budynków z dachami płaski-

mi;  

2) kąt nachylenia połaci: od 40° do 45°;  

3) zakaz nadbudowy istniejącej zabudowy z dachami kopertowymi;  

4) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń.  

8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

9. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 41. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 9.MW:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy: [%]: 50.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.  
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5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) zakaz lokalizacji nowej zabudowy;  

2) w przypadku wymiany zabudowy nakaz odtworzenia zewnętrznej bryły budynku, w zakresie wysokości, 

gabarytów i kształtu dachu;  

3) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) dla obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gminną ewidencją za-

bytków obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 4;  

2) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu i strefie ochrony układu urbanistycznego i zabudowy, dla 

której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 4.  

9. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 42. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 10.MW:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 15, z zastrzeżeniem aby nie przekroczyć wysokości najwyższego istniejącego 

budynku na terenie oznaczonym symbolem 10.MW;  

2) geometria dachu: dach kopertowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 40° do 45°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonych linii rozgraniczających teren,  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 25 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

jak również w kształcie litery L;  

6) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony dróg publicznych 

i wewnętrznych;  

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 15;  

2) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 43. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 11.MW:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy:  

1) dla przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego [%]: 35;  

2) dla przeznaczenia uzupełniającego w zakresie zabudowy garażowej zlokalizowanej w granicach nieprzekra-

czalnych linii zabudowy garażowej [%]: 100. 

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 15, z zastrzeżeniem aby nie przekroczyć wysokości najwyższego istniejącego 

budynku na terenie oznaczonym symbolem 11.MW;  

2) geometria dachu: dach dwuspadowy, kopertowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 40° do 45°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy i prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudo-

wy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 20 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

jak również w kształcie litery L;  
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6) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony dróg publicznych 

i wewnętrznych;  

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) zakaz nadbudowy;  

2) zakaz ingerencji w kształt dachu;  

3) nakaz zachowania istniejącej kolorystyki elewacji (szary tynk);  

4) nakaz zachowania jednolitego pokrycia dachu (dachówka karpiówka czerwona) dla całego zespołu zabudo-

wy tworzącego obiekt (zabudowa pierzejowa);  

5) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zasady kształtowania zabudowy garażowej:  

1) nakaz lokalizowania nowej zabudowy garażowej w wyznaczonych granicach nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy garażowej;  

2) nakaz uporządkowania zabudowy garażowej w zakresie detalu i wykończenia:  

a) dachy płaskie,  

b) wysokość – 3 m,  

c) bramy wjazdowe uchylne w kolorze brązowym,  

d) tynki gładkie w kolorach pastelowych,  

e) zakaz budowy garaży kontenerowych, blaszanych. 

8. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

9. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 44. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 12.MW:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 40.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 35° do 45°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 20 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

jak również w kształcie litery L;  

6) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony dróg publicznych 

i wewnętrznych;  

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 12;  

2) geometria dachu: dopuszcza się nadbudowę budynków z dachami płaskim dachem dwu lub wielospadowym;  

3) kąt nachylenia połaci dachu wielospadowego: od 35° do 45°;  

4) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 45. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 13.MW:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy:  

1) dla przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego [%]: 35;  

2) dla przeznaczenia uzupełniającego w zakresie zabudowy garażowej zlokalizowanej w granicach nieprzekra-

czalnych linii zabudowy garażowej [%]: 100. 

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  
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1) zakaz lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej;  

2) w przypadku wymiany zabudowy nakaz odtworzenia zewnętrznej bryły budynku, w zakresie wysokości, 

gabarytów i kształtu dachu;  

3) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) zakaz nadbudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej;  

2) zakaz ingerencji w kształt dachu;  

3) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zasady kształtowania zabudowy garażowej:  

1) nakaz lokalizowania nowej zabudowy garażowej w wyznaczonych granicach nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy garażowej;  

2) nakaz uporządkowania zabudowy garażowej w zakresie detalu i wykończenia:  

a) dachy płaskie,  

b) wysokość – 3 m,  

c) bramy wjazdowe uchylne w kolorze brązowym,  

d) tynki gładkie w kolorach pastelowych,  

e) zakaz budowy garaży kontenerowych, blaszanych. 

8. Nakaz zachowania ogródków przydomowych od strony ul. Dębowej, wraz z ujednoliconym ogrodze-

niem, dla którego ustala się następujące zasady budowy i przebudowy:  

1) wysokość 80 – 90 cm;  

2) podmurówka i słupy wykonane metodą tradycyjną, otynkowane lub murowane z cegły klinkierowej;  

3) słupy w rzucie poziomym 25x25 [cm];  

4) maksymalny rozstaw słupów – 2,5 m;  

5) wypełnienie miedzy słupami wykonane z drewnianych pionowych elementów umieszczonych 

w drewnianych ramach;  

6) zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych. 

9. Teren znajduje się w strefie ochrony układu urbanistycznego i zabudowy, dla której obowiązują odpo-

wiednie ustalenia rozdziału 4.  

10. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 46. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 14.MW:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy:  

1) dla przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego [%]: 35;  

2) dla przeznaczenia uzupełniającego w zakresie zabudowy garażowej zlokalizowanej w granicach nieprzekra-

czalnych linii zabudowy garażowej [%]: 100. 

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) zakaz lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej;  

2) w przypadku wymiany zabudowy nakaz odtworzenia zewnętrznej bryły budynku w zakresie wysokości, 

gabarytów i kształtu dachu;  

3) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) zakaz nadbudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej;  

2) zakaz ingerencji w kształt dachu;  

3) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zasady kształtowania zabudowy garażowej:  

1) nakaz lokalizowania nowej zabudowy garażowej w wyznaczonych granicach nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy garażowej;  

2) nakaz uporządkowania zabudowy garażowej w zakresie detalu i wykończenia:  

a) wykonane w technologii murowanej,  

b) dachy płaskie,  

c) wysokość – 3 m,  

d) bramy wjazdowe uchylne w kolorze brązowym,  

e) tynki gładkie w kolorach pastelowych,  
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f) zakaz budowy garaży kontenerowych, blaszanych. 

8. Nakaz zachowania ogródków przydomowych od strony ul. Dębowej wraz z ujednoliconym ogrodzeniem, 

dla którego ustala się następujące zasady budowy i przebudowy:  

1) wysokość 80 – 90 cm;  

2) podmurówka i słupy wykonane metodą tradycyjną, otynkowane lub murowane z cegły klinkierowej;  

3) maksymalny rozstaw słupów – 2,5 m;  

4) słupy w rzucie poziomym 25x25 [cm];  

5) wypełnienie między słupami wykonane z drewnianych pionowych elementów umieszczonych 

w drewnianych ramach;  

6) zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych. 

9. Teren znajduje się w strefie ochrony układu urbanistycznego i zabudowy, dla której obowiązują odpo-

wiednie ustalenia rozdziału 4.  

10. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 47. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 15.MW:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy:  

1) dla przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego [%]: 35;  

2) dla przeznaczenia uzupełniającego w zakresie zabudowy garażowej zlokalizowanej w granicach nieprzekra-

czalnych linii zabudowy garażowej [%]: 100. 

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) zakaz lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej;  

2) w przypadku wymiany zabudowy zlokalizowanej przy ul. Okrężnej nakaz odtworzenia zewnętrznej bryły 

budynku w zakresie wysokości, gabarytów i kształtu dachu;  

3) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) zakaz nadbudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej;  

2) zakaz ingerencji w kształt dachu zabudowy zlokalizowanej przy ul. Okrężnej;  

3) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zasady kształtowania zabudowy garażowej:  

1) nakaz lokalizowania nowej zabudowy garażowej w wyznaczonych granicach nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy garażowej;  

2) nakaz uporządkowania zabudowy garażowej w zakresie detalu i wykończenia:  

a) wykonane w technologii murowanej,  

b) dachy płaskie,  

c) wysokość – 3 m,  

d) bramy wjazdowe uchylne w kolorze brązowym,  

e) tynki gładkie w kolorach pastelowych,  

f) zakaz budowy garaży kontenerowych, blaszanych. 

8. Nakaz zachowania ogródków przydomowych od strony ul. Okrężnej wraz z ujednoliconym ogrodze-

niem, dla którego ustala się następujące zasady budowy i przebudowy:  

1) wysokość 80 – 90 cm;  

2) podmurówka i słupy wykonane metodą tradycyjną, otynkowane lub murowane z cegły klinkierowej;  

3) maksymalny rozstaw słupów – 2,5 m;  

4) słupy w rzucie poziomym 25x25 [cm];  

5) wypełnienie między słupami wykonane z drewnianych pionowych elementów umieszczonych 

w drewnianych ramach;  

6) zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych. 

9. Teren znajduje się w strefie ochrony układu urbanistycznego i zabudowy, dla której obowiązują odpo-

wiednie ustalenia rozdziału 4.  

10. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 48. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 16.MW:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  
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2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 35.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dach płaski;  

3) układ głównych ścian zewnętrznych budynku równoległy i prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprze-

kraczalnej linii zabudowy;  

4) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 20 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową;  

5) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynków jako eksponowanych;  

6) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony dróg publicznych 

i wewnętrznych;  

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) zakaz nadbudowy;  

2) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 120 cm.  

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 49. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 1.MN:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 25.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 35° do 45°;  

4) układ głównej kalenicy: prostopadły lub równoległy do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 12 m;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dopuszcza się nadbudowę budynków z dachami płaskim dachem dwu lub wielospadowym;  

3) kąt nachylenia połaci dachu dwu lub wielospadowego: od 35° do 45°;  

4) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 12 m;  

5) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm od strony ul. Okrężnej.  

8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

9. Część terenu znajduje się w pasie technologicznym dla prawidłowej eksploatacji linii 110kV, dla którego 

obowiązują odpowiednie ustalenia § 29 ust.6.  

10. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 50. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 2.MN:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 40.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 35° do 45°;  
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4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej linii rozgraniczającej teren 2.MN 

z ulicą Jodłową;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 12 m;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu dwu lub wielospadowego: od 35° do 45°;  

4) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 12 m;  

5) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm od strony ul. Okrężnej i Jodłowej.  

8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

9. Część terenu znajduje się w pasie technologicznym dla prawidłowej eksploatacji linii 110kV, dla którego 

obowiązują odpowiednie ustalenia § 29 ust.6.  

10. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 51. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 3.MN:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 25.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 35° do 40°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 12m;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dopuszcza się zmianę dachu płaskiego na dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu dwu lub wielospadowego: od 35° do 45°;  

4) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 12 m;  

5) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 52. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 4.MN:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 40.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 35° do 45°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 12 m;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dopuszcza się zmianę dachu płaskiego na dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu dwu lub wielospadowego: od 35° do 45°;  

4) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 13 m;  
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5) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 53. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 5.MN:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 40.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 35° do 45°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej - 12m;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dopuszcza się zmianę dachu płaskiego na dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu dwu lub wielospadowego: od 35° do 45°;  

4) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 13 m;  

5) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 54. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 6.MN:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dach wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 35° do 45°;  

4) układ głównej kalenicy: dowolny;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 12 m;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) zakaz nadbudowy;  

2) geometria dachu: bez zmian;  

3) kąt nachylenia połaci: bez zmian;  

4) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 12 m;  

5) dla obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gminną ewidencją za-

bytków obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 4;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

8. Część terenu znajduje się w strefie wyłączonej spod zabudowy ze względu na sąsiedztwo terenów kole-

jowych, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 8.  

9. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 55. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 1.MW/MN:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  
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2) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 35° do 45°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 12 m;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 35° do 45°;  

4) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 56. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 1.MWU:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 0,8.  

3. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 0,4.  

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 1,5.  

5. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 1,2.  

6. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej [%]: 30.  

7. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej [%]: 15.  

8. Powyższe wskaźniki dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej należy przyjąć jak dla zabudowy miesz-

kaniowej.  

9. Zasady kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dach wielospadowy lub kopertowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 35° do 45°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej - 20 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

jak również w kształcie litery L i U;  

6) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

7) nakaz integracji zieleni osiedlowej z terenami wzdłuż rzeki poprzez rozwiązania urbanistyczne tworzące 

przestrzenie publiczne otwarte na bulwar rzeki Bystrzycy;  

8) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony dróg publicznych 

i wewnętrznych;  

9) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

10. Zasady kształtowania nowej zabudowy usługowej:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu – dach płaski z attyką lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia dachu: od 6° do 45°;  

4) układ kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej - 30 m;  

6) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

7) nakaz integracji zieleni z terenami wzdłuż rzeki poprzez rozwiązania urbanistyczne tworzące przestrzenie 

publiczne otwarte na bulwar rzeki Bystrzycy;  

8) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

11. Zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowo – usługowej należy przyjąć jak dla zabudowy mieszka-

niowej.  

12. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 120 cm.  

13. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

14. W obszarze terenu znajduje się pomnik przyrody, dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia roz-

działu 3.  

15. Część terenu znajduje się w obszarze Zo, dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 6 i 8.  
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16. Część terenu znajduje się w pasie technologicznym dla prawidłowej eksploatacji linii 110kV, dla które-

go obowiązują odpowiednie ustalenia § 29 ust.6.  

17. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 57. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 2.MWU:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 0,6.  

3. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 0,2.  

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 2,0.  

5. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 1,2.  

6. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej [%]: 30.  

7. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej [%]: 10.  

8. Powyższe wskaźniki dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej należy przyjąć jak dla zabudowy miesz-

kaniowej.  

9. Zasady kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej:  

1) maksymalna wysokość [m]: 14;  

2) geometria dachu: dach wielospadowy lub kopertowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 35° do 45°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 20 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

jak również w kształcie litery L i U;  

6) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

7) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony dróg publicznych 

i wewnętrznych;  

8) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

10. Zasady kształtowania nowej zabudowy usługowej:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dach płaski z attyką obwodową lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia dachu: od 6° do 45°;  

4) układ kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 20 m;  

6) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku od strony ulic publicznych jako elewacji eksponowanych;  

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

11. Zasady kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowo – usługowej należy przyjąć jak dla zabudowy 

mieszkaniowej.  

12. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dopuszcza się przebudowę dachu płaskiego na dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu dwu lub wielospadowego: od 35° do 45°;  

4) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 20 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

jak również w kształcie litery L i U;  

5) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku od strony ulic publicznych jako elewacji eksponowanych;  

6) dla obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gminną ewidencją za-

bytków obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 4;  

7) nakaz stosowania ustaleń rozdziału 2. 

13. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 120 cm.  

14. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

15. Teren znajduje się w granicach obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 

dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 2 § 12.  

16. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 58. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 3.MWU:  
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1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 0,2.  

3. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 0,2.  

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 1,5.  

5. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 1,2.  

6. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej [%]: 30.  

7. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej [%]: 20.  

8. Powyższe wskaźniki dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej należy przyjąć jak dla zabudowy miesz-

kaniowej.  

9. Zasady kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dach wielospadowy lub kopertowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 35° do 45°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej - 20m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

jak również w kształcie litery L i U;  

6) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

7) nakaz integracji zieleni z terenami wzdłuż rzeki poprzez rozwiązania urbanistyczne tworzące przestrzenie 

publiczne otwarte na bulwar rzeki Bystrzycy;  

8) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony dróg publicznych 

i wewnętrznych;  

9) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

10. Zasady kształtowania nowej zabudowy usługowej:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu – dach płaski z attyką obwodową lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia dachu: od 6° do 45°;  

4) układ kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej - 30m;  

6) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

7) nakaz integracji zieleni z terenami wzdłuż rzeki poprzez rozwiązania urbanistyczne tworzące przestrzenie 

publiczne otwarte na bulwar rzeki Bystrzycy;  

8) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

11. Zasady kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowo – usługowej należy przyjąć jak dla zabudowy 

mieszkaniowej.  

12. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dopuszcza się przebudowę dachu płaskiego na dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu dwu lub wielospadowego: od 35° do 45°;  

4) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 20 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

jak również w kształcie litery L i U;  

5) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

13. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 120 cm.  

14. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

15. Część terenu znajduje się w pasie technologicznym dla prawidłowej eksploatacji linii 110kV, dla które-

go obowiązują odpowiednie ustalenia § 29 ust.6.  

16. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 59. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 4.MWU:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 0,2.  

3. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 0,2.  
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4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 1,5.  

5. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 1,0.  

6. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej [%]: 30.  

7. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej [%]: 20.  

8. Powyższe wskaźniki dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej należy przyjąć jak dla zabudowy miesz-

kaniowej.  

9. Zasady kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dach wielospadowy lub kopertowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 35° do 45°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 20 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

jak również w kształcie litery L i U;  

6) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

7) nakaz integracji zieleni z terenami wzdłuż rzeki poprzez rozwiązania urbanistyczne tworzące przestrzenie 

publiczne otwarte na bulwar rzeki Bystrzycy;  

8) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony dróg publicznych 

i wewnętrznych;  

9) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

10. Zasady kształtowania nowej zabudowy usługowej:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dach płaski z attyką obwodową lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia dachu: od 6° do 45°;  

4) układ kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 30 m;  

6) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

7) nakaz integracji zieleni z terenami wzdłuż rzeki poprzez rozwiązania urbanistyczne tworzące przestrzenie 

publiczne otwarte na bulwar rzeki Bystrzycy;  

8) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

11. Zasady kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowo – usługowej należy przyjąć jak dla zabudowy 

mieszkaniowej.  

12. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dopuszcza się przebudowę dachu płaskiego na dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu dwu lub wielospadowego: do 45°;  

4) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 20 m;  

5) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

13. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 120 cm.  

14. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdzia-

łu 4.  

15. Część terenu znajduje się w pasie technologicznym dla prawidłowej eksploatacji linii 110kV, dla które-

go obowiązują odpowiednie ustalenia § 29 ust.6.  

16. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 60. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 5.MWU:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 0,4.  

3. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 0,2.  

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 1,6.  

5. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 1,0.  

6. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej [%]: 30.  

7. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej [%]: 10.  
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8. Powyższe wskaźniki dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej należy przyjąć jak dla zabudowy miesz-

kaniowej.  

9. Zasady kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dach płaski lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 6° do 45°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 20 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

jak również w kształcie litery L i U;  

6) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony dróg publicznych 

i wewnętrznych;  

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

10. Zasady kształtowania nowej zabudowy usługowej:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu – dach płaski z attyka obwodową lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia dachu wielospadowego: od 27° do 45°;  

4) układ kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 30 m;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

11. Zasady kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowo – usługowej należy przyjąć jak dla zabudowy 

mieszkaniowej.  

12. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: bez zmian lub dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci: do 45°;  

4) dla obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gminną ewidencją za-

bytków obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 4;  

5) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

13. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 120 cm.  

14. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

15. Część terenu znajduje się w pasie technologicznym dla prawidłowej eksploatacji linii 110kV, dla które-

go obowiązują odpowiednie ustalenia § 29 ust.6.  

16. Teren znajduje się w granicach obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 

dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 2 § 12.  

17. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 61. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 6.MWU:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 80.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 0,4.  

3. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 0,4.  

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 3,0.  

5. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 4,0.  

6. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej [%]: od 3 do 10.  

7. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej [%]: 3.  

8. Powyższe wskaźniki dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej należy przyjąć jak dla zabudowy usługo-

wej.  

9. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 15;  

2) geometria dachu: dach płaski lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu wielospadowego: od 27° do 45°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy;  
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5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 20 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

jak również w kształcie litery L i U;  

6) nakaz traktowania elewacji budynków zlokalizowanych wzdłuż ulic publicznych i stref wewnętrznej obsługi 

komunikacji jako eksponowanych;  

7) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony dróg publicznych 

i wewnętrznych;  

8) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

10. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) zakaz nadbudowy budynków wyższych niż 12 m;  

2) geometria dachu: dach płaski lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu wielospadowego: od 27° do 45°;  

4) dla obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gminną ewidencją za-

bytków obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 4;  

5) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

11. Określa się strefę wewnętrznej obsługi komunikacyjnej, w której obowiązuje zakaz lokalizacji zabudo-

wy.  

12. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 120 cm od strony dróg publicznych.  

13. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdzia-

łu 4.  

14. Teren znajduje się w granicach obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 

dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 2 § 12.  

15. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 62. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 7.MWU:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 50.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 0,5.  

3. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 0,4.  

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 1,5.  

5. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 1,0.  

6. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej [%]: 25.  

7. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej [%]: 10.  

8. Powyższe wskaźniki dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej należy przyjąć jak dla zabudowy miesz-

kaniowej.  

9. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu wielospadowego: od 35° do 40°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 20 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

jak również w kształcie litery L i U;  

6) nakaz traktowania elewacji budynków zlokalizowanych wzdłuż ulic publicznych i stref wewnętrznej obsługi 

komunikacji jako eksponowanych;  

7) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony dróg publicznych 

i wewnętrznych;  

8) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

10. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) zakaz nadbudowy budynków zlokalizowanych wzdłuż ulicy Westerplatte i wyższych niż 10 m;  

2) maksymalna wysokość pozostałych budynków [m]: 10;  

3) geometria dachu: dopuszcza się przebudowę dachu płaskiego na dach dwu lub wielospadowy;  

4) kąt nachylenia połaci dachu wielospadowego: od 35° do 40°;  

5) dla obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gminną ewidencją za-

bytków nakaz stosowania ustaleń rozdziału 4;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 
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11. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 90 cm od strony ulicy Westerplatte.  

12. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdzia-

łu 4.  

13. Teren znajduje się w granicach obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 

dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 2 § 12.  

14. Teren znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych, dla którego należy stosować 

odpowiednie ustalenia rozdziału 6.  

15. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 63. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 8.MWU:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 0,6.  

3. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 0,4.  

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 2,0.  

5. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 1,5.  

6. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej [%]: 30.  

7. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej [%]: 10.  

8. Powyższe wskaźniki dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej należy przyjąć jak dla zabudowy miesz-

kaniowej.  

9. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 15;  

2) wysokością nawiązać do istniejącej zabudowy pierzejowej zlokalizowanej przy ul. Bystrzyckiej;  

3) geometria dachu: dach płaski z attyką;  

4) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 25 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową;  

5) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynków jako eksponowanych;  

6) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony dróg publicznych 

i wewnętrznych;  

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

10. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) zakaz nadbudowy, budynków zlokalizowanych wzdłuż ulicy Westerplatte i ul. Bystrzyckiej;  

2) geometria dachu: bez zmian;  

3) dla budynków ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gminną ewidencją 

zabytków nakaz stosowania ustaleń rozdziału 4;  

4) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

11. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 120 cm.  

12. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

13. Teren znajduje się w granicach obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 

dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 2 § 12.  

14. Teren znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych, dla której należy stosować 

odpowiednie ustalenia rozdziału 6.  

15. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 64. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 9.MWU w obrębie wydzielonej działki:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 0,5.  

3. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 0,2.  

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 1,5.  

5. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 1,5.  

6. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej [%]: 30.  

7. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej [%]: 10.  

8. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dach płaski z attyką;  
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3) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 20m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

jak również w kształcie litery L i U;  

4) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynków jako eksponowanych;  

5) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony dróg publicznych 

i wewnętrznych;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

9. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

10. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 120 cm.  

11. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

12. Część terenu znajduje się w strefie wyłączonej spod zabudowy ze względu na sąsiedztwo terenów kole-

jowych, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 8.  

13. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 65. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 10.MWU:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]:50.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 0,5.  

3. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 0,2.  

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 1,2.  

5. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 1,0.  

6. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej [%]: 30.  

7. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej [%]: 10.  

8. Powyższe wskaźniki dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej należy przyjąć jak dla zabudowy miesz-

kaniowej.  

9. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dach wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu wielospadowego: od 40° do 45°;  

4) pokrycie dachu: dachówka ceramiczna w kolorze naturalnej terakoty;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej - 23 m;  

6) nakaz traktowania elewacji budynków zlokalizowanych wzdłuż ulic publicznych i stref wewnętrznej obsługi 

komunikacji jako eksponowanych;  

7) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony dróg publicznych 

i wewnętrznych;  

8) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

10. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość zabudowy – bez zmian;  

2) dla obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gminną ewidencją za-

bytków obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 4;  

3) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

11. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 120 cm od strony ul. Jodłowej.  

12. Zakaz lokalizacji nowych budynków gospodarczych.  

13. Zakaz lokalizacji nowych miejsc postojowych i garaży dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t.  

14. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

15. Część terenu znajduje się w pasie technologicznym dla prawidłowej eksploatacji linii 110kV, dla które-

go obowiązują odpowiednie ustalenia § 29 ust.6.  

16. Część terenu znajduje się w strefie wyłączonej spod zabudowy ze względu na sąsiedztwo terenów kole-

jowych, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 8.  

17. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 66. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 11.MWU:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]:  
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1) dla przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego [%]: 35;  

2) dla przeznaczenia uzupełniającego w zakresie zabudowy garażowej [%]: 100. 

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 0,6.  

3. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 0,2.  

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 1,5.  

5. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 1,0.  

6. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej [%]: 30.  

7. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej [%]: 10.  

8. Powyższe wskaźniki dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej należy przyjąć jak dla zabudowy miesz-

kaniowej.  

9. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu: od 40° do 45°;  

4) układ kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

5) pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub betonowa w kolorze naturalnej terakoty;  

6) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej - 20 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

lub w kształcie litery L i U;  

7) nakaz traktowania elewacji budynków zlokalizowanych wzdłuż ulic publicznych i stref wewnętrznej obsłu-

gi komunikacji jako eksponowanych;  

8) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony dróg publicznych 

i wewnętrznych;  

9) bryłą i detalem zabudowy nawiązać do zabudowy w terenie oznaczonym symbolem 11.MWU;  

10) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

10. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) zakaz rozbudowy i nadbudowy budynków ujętych w strefie ochrony układu urbanistycznego i zabudowy;  

2) zakaz przebudowy części wejściowych do budynku od strony ul. Okrężnej;  

3) dla obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gminną ewidencją za-

bytków obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 4;  

4) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

11. Zasady kształtowania zabudowy garażowej:  

1) nakaz lokalizowania nowej zabudowy garażowej w wyznaczonych granicach nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy garażowej;  

2) nakaz uporządkowania zabudowy garażowej w zakresie detalu i wykończenia:  

a) dachy płaskie,  

b) wysokość – 3m,  

c) bramy wjazdowe uchylne w kolorze brązowym,  

d) tynki gładkie w kolorach pastelowych,  

e) zakaz budowy garaży kontenerowych, blaszanych,  

f) nakaz obsługi komunikacyjnej garaży zlokalizowanych na działkach nr 218 ÷ 226 od strony działki nr 

158, zakaz obsługi od strony drogi oznaczonej symbolem 6.KD-D, nakaz budowy ściany pełnej wzdłuż 

drogi 6.KD-D. 

12. Nakaz budowy i odtworzeń ogrodzeń od strony ul. Okrężnej na następujących zasadach:  

1) wysokość: 110 – 120 cm;  

2) podmurówka i słupy wykonane metodą tradycyjną, otynkowane lub murowane z cegły klinkierowej;  

3) słupy w rzucie poziomym 30x30 [cm], z tolerancją 5 cm, zwieńczone od góry betonowym daszkiem 

o podstawie szerszej o 10 cm od słupka;  

4) maksymalny rozstaw słupów – 2,5 m;  

5) wypełnienie między słupami wykonane z drewnianych pionowych desek;  

6) zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych. 

13. Cześć terenu znajduje się w strefie ochrony układu urbanistycznego i zabudowy, dla której obowiązują 

odpowiednie ustalenia rozdziału 4.  

14. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 67. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 12.MWU:  
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1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 0,6.  

3. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 0,2.  

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 1,5.  

5. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 1,0.  

6. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej [%]: 30.  

7. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej [%]: 10.  

8. Powyższe wskaźniki dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej należy przyjąć jak dla zabudowy miesz-

kaniowej.  

9. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu: od 40° do 45°;  

4) układ kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

5) pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub betonowa w kolorze naturalnej terakoty;  

6) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej - 20 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

lub w kształcie litery L i U;  

7) nakaz traktowania elewacji budynków zlokalizowanych wzdłuż ulic publicznych i stref wewnętrznej obsłu-

gi komunikacji jako eksponowanych;  

8) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony dróg publicznych 

i wewnętrznych;  

9) bryłą i detalem zabudowy nawiązać do zabudowy w terenie oznaczonym symbolem 12.MWU,  

10) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

10. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) zakaz rozbudowy budynków ujętych w strefie ochrony układu urbanistycznego i zabudowy;  

2) zakaz przebudowy części wejściowych do budynku od strony ul. Okrężnej;  

3) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

11. Nakaz budowy i odtworzeń ogrodzeń od strony ul. Okrężnej na następujących zasadach:  

1) wysokość: 110 – 120 cm;  

2) podmurówka i słupy wykonane metodą tradycyjną, otynkowane lub murowane z cegły klinkierowej;  

3) słupy w rzucie poziomym 30x30 [cm], z tolerancją 5 cm, zwieńczone od góry betonowym daszkiem 

o podstawie szerszej o 10 cm od słupka;  

4) maksymalny rozstaw słupów – 2,5 m;  

5) wypełnienie między słupami wykonane z drewnianych pionowych desek;  

6) zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych. 

12. Część terenu znajduje się w strefie ochrony układu urbanistycznego i zabudowy, dla której obowiązują 

odpowiednie ustalenia rozdziału 4.  

13. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 68. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 13.MWU:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]:  

1) dla przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego [%]: 35;  

2) dla przeznaczenia uzupełniającego w zakresie zabudowy garażowej [%]: 100. 

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 0,6.  

3. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 0,2.  

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 1,5.  

5. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 1,0.  

6. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej [%]: 30.  

7. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej [%]: 10.  

8. Powyższe wskaźniki dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej należy przyjąć jak dla zabudowy miesz-

kaniowej.  

9. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu: od 40° do 45°;  
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4) układ kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

5) pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub betonowa w kolorze naturalnej terakoty;  

6) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 20 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

lub w kształcie litery L i U;  

7) nakaz traktowania elewacji budynków zlokalizowanych wzdłuż ulic publicznych i stref wewnętrznej obsłu-

gi komunikacji jako eksponowanych;  

8) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony dróg publicznych 

i wewnętrznych;  

9) bryłą i detalem zabudowy nawiązać do zabudowy w terenie oznaczonym symbolem 12.MWU;  

10) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

10. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) zakaz rozbudowy budynków ujętych w strefie ochrony układu urbanistycznego i zabudowy;  

2) w przypadku wymiany zabudowy nakaz odtworzenia zewnętrznej bryły budynku, w zakresie wysokości 

i gabarytów;  

3) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

11. Zasady kształtowania zabudowy garażowej:  

1) nakaz lokalizowania nowej zabudowy garażowej w wyznaczonych granicach nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy garażowej;  

2) nakaz uporządkowania zabudowy garażowej w zakresie detalu i wykończenia:  

a) wykonane w technologii murowanej,  

b) dachy płaskie,  

c) wysokość – 3 m,  

d) bramy wjazdowe uchylne w kolorze brązowym,  

e) tynki gładkie w kolorach pastelowych,  

f) zakaz budowy garaży kontenerowych, blaszanych. 

12. Cześć terenu znajduje się w strefie ochrony układu urbanistycznego i zabudowy, dla której obowiązują 

odpowiednie ustalenia rozdziału 4.  

13. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 120 cm od strony ul. Okrężnej.  

14. Część terenu znajduje się w strefie wyłączonej spod zabudowy ze względu na sąsiedztwo terenów kole-

jowych, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 8.  

15. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 69. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 14.MWU:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 0,6.  

3. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 0,1.  

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 1,5.  

5. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 1,0.  

6. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej [%]: 35.  

7. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej [%]: 10.  

8. Powyższe wskaźniki dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej należy przyjąć jak dla zabudowy miesz-

kaniowej.  

9. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) nakaz traktowania wszystkich elewacji jako eksponowanych;  

3) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej - 20m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

lub w kształcie litery L i U;  

4) ściany budynku równoległe do nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony ul. Kopernika lub zorientowane 

jak budynki istniejące na terenie oznaczonym symbolem 14.MWU;  

5) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

10. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) zakaz nadbudowy;  

2) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

11. Ustalenia szczegółowe dla zabudowy usługowej na dz. nr 51/11:  
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1) maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 80;  

2) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4;  

3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0;  

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 5;  

5) maksymalna wysokość [m]: 8;  

6) nakaz traktowania wszystkich elewacji jako eksponowanych;  

7) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej - 4m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

lub w kształcie litery L i U. 

12. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

13. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 70. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 15.MWU:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 0,6.  

3. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 0,2.  

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 1,6.  

5. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 1,6.  

6. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej [%]: 30.  

7. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej [%]: 10.  

8. Powyższe wskaźniki dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej należy przyjąć jak dla zabudowy miesz-

kaniowej.  

9. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 14;  

2) geometria dachu: dach wielospadowy z naczółkami lub kopertowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu: od 40° do 45°;  

4) układ kalenicy: równoległy do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabudowy, z możliwością za-

łamania w kształcie litery L lub U;  

5) pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub betonowa w kolorze naturalnej terakoty;  

6) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej - 20 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

lub w kształcie litery L i U;  

7) nakaz traktowania elewacji od strony przestrzeni publicznych budynków jako eksponowanych;  

8) nakaz stosowania pełnych wypełnień balustrad balkonów i lodżii od strony dróg publicznych 

i wewnętrznych;  

9) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

10. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

11. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 71. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 1.MNU:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 0,4.  

3. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 0,2.  

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 0,8.  

5. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 0,8.  

6. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej [%]: 30.  

7. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej [%]: 10.  

8. Powyższe wskaźniki dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej należy przyjąć jak dla zabudowy miesz-

kaniowej.  

9. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 8;  

2) dachy płaskie;  

3) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 15 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę bliźniaczą 

lub szeregową;  

4) nakaz traktowania elewacji budynku od strony dróg publicznych jako elewacji eksponowanych;  
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5) ściany frontowe budynku równoległe do nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony ul. Jodłowej;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

10. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) dopuszcza się nadbudowę zabudowy bliźniaczej i szeregowej pod warunkiem, że dotyczy wszystkich bu-

dynków;  

2) maksymalna wysokość [m]: 10;  

3) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

11. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

12. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

13. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 72. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 2.MNU:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 40.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 0,2.  

3. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 0,2.  

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 0,6.  

5. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 0,6.  

6. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej [%]: 30.  

7. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej [%]: 10.  

8. Powyższe wskaźniki dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej należy przyjąć jak dla zabudowy miesz-

kaniowej.  

9. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 25 m;  

3) geometria dachu: dach płaski, dwu lub wielospadowy;  

4) kąt nachylenia połaci dachu dwu lub wielospadowego: od 30° do 40°;  

5) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do linii rozgraniczających z terenem oznaczonym sym-

bolem 5.U;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

10. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

11. Część terenu znajduje się w pasie technologicznym dla prawidłowej eksploatacji linii 110kV, dla które-

go obowiązują odpowiednie ustalenia § 29 ust.6.  

12. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

13. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 73. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 3.MNU:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 40.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 0,2.  

3. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 0,2.  

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej: 0,8.  

5. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy usługowej: 0,6.  

6. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej [%]: 30.  

7. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej [%]: 10.  

8. Powyższe wskaźniki dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej należy przyjąć jak dla zabudowy miesz-

kaniowej.  

9. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 15 m;  

3) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy;  

4) kąt nachylenia połaci: od 35° do 45°;  

5) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do ścian istniejących budynków na terenie oznaczonym 

symbolem 3.MNU;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

10. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  
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1) zakaz nadbudowy budynków wyższych niż 10 m;  

2) geometria dachu: dopuszcza się przebudowę dachu płaskiego na dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu dwu lub wielospadowego: od 35° do 45°;  

4) dla obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gminną ewidencją za-

bytków obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 4;  

5) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

11. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

12. Teren znajduje się w granicach obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 

dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 2 § 12.  

13. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

14. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 74. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 4.MNU:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 60.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 25.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 15 m;  

3) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy;  

4) kąt nachylenia połaci: od 35° do 45°;  

5) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do ścian istniejących budynków na terenie oznaczonym 

symbolem 4.MNU;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy w zakresie:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dopuszcza się przebudowę dachu płaskiego na dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu dwu lub wielospadowego: od 35° do 45°;  

4) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 75. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 1.U:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 40.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 15.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 35m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową;  

3) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy;  

4) kąt nachylenia połaci: od 30° do 45°;  

5) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

6) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dopuszcza się przebudowę dachu płaskiego na dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu dwu lub wielospadowego: od 35° do 45°;  

4) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm od strony ul. Kopernika.  

8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  
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9. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 76. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 2.U:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 20.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 35 m;  

3) geometria dachu: dach płaski, dwu lub wielospadowy;  

4) kąt nachylenia połaci dachu dwu lub wielospadowego: od 20° do 45°;  

5) maksymalna wysokość pylonów reklamowych: 14 m;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 77. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 3.U:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 30.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 35.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 30 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc kompleks zabudowy;  

3) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy;  

4) kąt nachylenia połaci: od 30° do 45°;  

5) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do kalenicy istniejącego budynku na terenie oznaczo-

nym symbolem 3.U;  

6) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12 m;  

2) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu: od 30° do 45°;  

4) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

5) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Nakaz integracji zieleni z terenami wzdłuż rzeki poprzez rozwiązania urbanistyczne tworzące przestrze-

nie publiczne otwarte na bulwar rzeki Bystrzycy.  

8. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

9. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

10. Część terenu znajduje się w obszarze Zo wymagającym ochrony przed zalaniem, dla którego obowiązu-

ją odpowiednie ustalenia rozdziałów 6 i 8.  

11. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 78. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 4.U:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 40.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 15.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  
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2) gabaryty pojedynczego budynku lub zespołu budynków wyrażone maksymalną szerokością elewacji fronto-

wej – 75 m;  

3) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy;  

4) kąt nachylenia połaci: od 10° do 35°;  

5) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy;  

6) nakaz traktowania elewacji budynku wzdłuż dróg publicznych jako elewacji eksponowanych;  

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dopuszcza się przebudowę dachu płaskiego na dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia dachu dwu lub wielospadowego: od 10° do 35°;  

4) dla obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gminną ewidencją za-

bytków obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 4;  

5) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 180 cm.  

8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

9. Część terenu znajduje się w strefie wyłączonej spod zabudowy ze względu na sąsiedztwo terenów kole-

jowych, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 8.  

10. Teren znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych, dla której należy stosować 

odpowiednie ustalenia rozdziału 6.  

11. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 79. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 5.U:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 100.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 3,0.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 1.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 30 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

jak również w kształcie litery L i U;  

3) geometria dachu: dach płaski, dwu lub wielospadowy;  

4) kąt nachylenia połaci dachu dwuspadowego: od 15° do 35°;  

5) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy 

lub kalenicy istniejących budynków na terenie oznaczonym symbolem 5.U;  

6) nakaz traktowania elewacji budynku od strony dróg publicznych i dróg wewnętrznych jako elewacji ekspo-

nowanych;  

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12 m;  

2) geometria dachu: dopuszcza się przebudowę dachu płaskiego na dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia nowych połaci dachu: od 10° do 35°;  

4) dla obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gminną ewidencją za-

bytków nakaz stosowania ustaleń rozdziału 4;  

5) nakaz traktowania elewacji budynku od strony dróg publicznych i dróg wewnętrznych jako elewacji ekspo-

nowanych;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy stacji paliw:  

1) maksymalna wysokość [m]: 6;  

2) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 15 m;  

3) geometria dachu: dach płaski;  

4) dopuszcza się całkowitą przebudowę na warunkach określonych w pkt 1-3;  

5) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

8. Określa się strefę wewnętrznej obsługi komunikacji, dla której obowiązują następujące ustalenia:  
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1) dopuszcza się lokalizację istniejącej zabudowy stacji paliw w granicach wyznaczonych na rysunku planu, 

pod warunkiem, że zostanie zapewniona dostępność komunikacyjna dla wszystkich sąsiednich posesji;  

2) zakaz lokalizowania nowej zabudowy, innej niż wymieniona w pkt 1. 

9. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 180 cm.  

10. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

11. W obszarze terenu znajduje się pomnik przyrody, dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia roz-

działu 3.  

12. Teren znajduje się w granicach obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 

dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 2 § 12.  

13. Część terenu znajduje się w pasie technologicznym dla prawidłowej eksploatacji linii 110kV, dla które-

go obowiązują odpowiednie ustalenia § 29 ust.6.  

14. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 80. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 6.U:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 20.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dach płaski z attyka obwodową lub dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 20° do 35°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej w terenie nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 30 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ścianami szczytowymi i tworzyć zabudowę pierzejową lub 

w kształcie litery L i U;  

6) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

7. Część terenu znajduje się w strefie wyłączonej spod zabudowy ze względu na sąsiedztwo terenów kole-

jowych, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 8.  

8. Część terenu znajduje się w pasie technologicznym dla prawidłowej eksploatacji linii 110kV, dla którego 

obowiązują odpowiednie ustalenia § 29 ust.6.  

9. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

10. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 81. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 7.U:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 40.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 20.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 10° do 40°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy 

lub kalenicy istniejących budynków na terenie oznaczonym symbolem 7.U;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 20 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ścianami szczytowymi i tworzyć zabudowę pierzejową lub 

w kształcie litery L i U;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  
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2) geometria dachu: dopuszcza się przebudowę dachu płaskiego na dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu dwu lub wielospadowego: od 10° do 40°;  

4) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

5) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

9. Część terenu znajduje się w strefie wyłączonej spod zabudowy ze względu na sąsiedztwo terenów kole-

jowych, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 8.  

10. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 82. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 8.U:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dach wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 27° do 33°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy 

lub kalenicy istniejących budynków na terenie oznaczonym symbolem 8.U;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 20 m;  

6) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) dla obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gminną ewidencją za-

bytków obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 4;  

2) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

3) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

9. W obszarze terenu znajdują się dwa pomniki przyrody, dla których obowiązują odpowiednie ustalenia 

rozdziału 3.  

10. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 83. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 9.U:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 45.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 20.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dach wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 27° do 40°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy do wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 22 m;  

6) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dopuszcza się zmianę dachu płaskiego na dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu dwu lub wielospadowego: od 27° do 40°;  

4) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

5) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 
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7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

9. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 84. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 10.U:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 20.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dach płaski;  

3) układ ścian budynku: równoległy lub prostopadły do wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy;  

4) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 75 m;  

5) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

3) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

9. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 85. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 11.U:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 40.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 20.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dach płaski;  

3) układ ścian budynku: równoległy lub prostopadły do linii rozgraniczających teren oznaczony symbolem 

6.Kpj;  

4) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 48 m;  

5) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dach płaski;  

3) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

4) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 86. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 12.U:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 20.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dach płaski, dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 27° do 45°;  

4) układ ścian budynku: równoległy lub prostopadły do wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy;  
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5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 30 m;  

6) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dach płaski;  

3) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

4) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 87. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 1.UP:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 35.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 20.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dach płaski lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 6° do 35°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy do wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 85 m;  

6) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dopuszcza się zmianę dachu płaskiego na dach dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu dwu lub wielospadowego: od 20° do 35°;  

4) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

5) dla obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gminną ewidencją za-

bytków nakaz stosowania ustaleń rozdziału 4;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 180 cm.  

8. Teren znajduje się w granicach obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, dla 

którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 2 § 12.  

9. Część terenu znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia 

rozdziału 4.  

10. Część terenu znajduje się w pasie technologicznym dla prawidłowej eksploatacji linii 110kV, dla które-

go obowiązują odpowiednie ustalenia § 29 ust.6.  

11. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 88. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 2.UP:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 50.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 10.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dach płaski lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 20° do 45°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 50 m;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 10;  

2) geometria dachu: dopuszcza się zmianę dachu płaskiego na dach dwu lub wielospadowy;  
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3) kąt nachylenia połaci dachu dwu lub wielospadowego: od 20° do 45°;  

4) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Część terenu znajduje się w strefie wyłączonej spod zabudowy ze względu na sąsiedztwo terenów kole-

jowych, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 8.  

8. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 180 cm.  

9. Część terenu znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia 

rozdziału 4.  

10. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 89. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 3.UP:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 60.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 10.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12, z zastrzeżeniem aby nie przekroczyć wysokości najwyższego istniejącego 

budynku na terenie oznaczonym symbolem 3.UP;  

2) geometria dachu: dach płaski;  

3) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 75 m;  

4) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

5) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) dla obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gminną ewidencją za-

bytków obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 4;  

2) nakaz traktowania wszystkich elewacji budynku jako elewacji eksponowanych;  

3) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 180 cm.  

8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

9. Teren znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych, dla której należy stosować od-

powiednie ustalenia rozdziału 6.  

10. Część terenu znajduje się w strefie wyłączonej spod zabudowy ze względu na sąsiedztwo terenów kole-

jowych, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 8.  

11. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 90. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 4.UP:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 60.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 10.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dach płaski lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 6° do 35°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy 

lub kalenic budynków istniejących;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 130 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć i tworzy różne układy zabudowy wzajemnie prostopadłe lub 

równoległe;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość budynków [m]: 12;  

2) dla obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazanych do objęcia gminną ewidencją za-

bytków obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 4;  

3) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 180 cm.  
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8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

9. Teren znajduje się w granicach obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, dla 

którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 2 §12.  

10. Teren znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych, dla której należy stosować 

odpowiednie ustalenia rozdziału 6.  

11. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 91. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 5.UP:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 80.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 5.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dach płaski lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci: od 6° do 35°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 100 m, 

z zastrzeżeniem, że budynki mogą się łączyć ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabudowę pierzejową 

jak również w kształcie litery L i U;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 180 cm.  

7. Część terenu znajduje się w strefie wyłączonej spod zabudowy ze względu na sąsiedztwo terenów kole-

jowych, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 8.  

8. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 92. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 1.UC:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 60.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 10.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 14;  

2) geometria dachu: dach płaski lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu wielospadowego: od 20° do 35°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy 

lub kalenic budynków istniejących;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 85 m;  

6) maksymalna wysokość pylonów reklamowych: 14 m;  

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość budynków [m]: 14;  

2) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 180 cm.  

8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

9. Część terenu znajduje się w strefie wyłączonej spod zabudowy ze względu na sąsiedztwo terenów kole-

jowych, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 8.  

10. Teren znajduje się w granicach obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 

dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 2 § 12.  

11. Teren znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych, dla której należy stosować 

odpowiednie ustalenia rozdziału 6.  

12. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 93. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 1.KKU:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 40.  
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2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 20.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 12;  

2) geometria dachu: dach płaski lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu wielospadowego: od 20° do 35°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do wyznaczonej linii rozgraniczającej teren oznaczony 

symbolem 2.KK;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 85 m;  

6) maksymalna wysokość pylonów reklamowych: 14 m;  

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość budynków [m]: 12;  

2) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 180 cm.  

8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

9. Teren znajduje się w granicach obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, dla 

którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 2 § 12.  

10. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 94. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 1.ZD/ZP zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i 

II.  

§ 95. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 1.KSg:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 100.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 0.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość [m]: 3;  

2) geometria dachu: dach płaski;  

3) maksymalne gabaryty pojedynczego budynku w rzucie poziomym – 3,5x7[m];  

4) bramy wjazdowe uchylne w kolorze brązowym;  

5) tynki gładkie w kolorach pastelowych;  

6) zakaz budowy garaży kontenerowych, blaszanych;  

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) nakaz uporządkowania zabudowy garażowej w zakresie detalu i wykończenia:  

a) dachy płaskie,  

b) wysokość – 3 m,  

c) bramy wjazdowe uchylne w kolorze brązowym,  

d) tynki gładkie w kolorach pastelowych,  

e) zakaz budowy garaży kontenerowych, blaszanych; 

2) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń.  

8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

9. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 96. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 2.KSg:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 100.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:1,0.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 0.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  
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1) maksymalna wysokość [m]: 3;  

2) geometria dachu: dach płaski;  

3) maksymalne gabaryty pojedynczego budynku w rzucie poziomym – 3,5x7[m];  

4) bramy wjazdowe uchylne w kolorze brązowym;  

5) tynki gładkie w kolorach pastelowych;  

6) zakaz budowy garaży kontenerowych, blaszanych;  

7) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) nakaz uporządkowania zabudowy garażowej w zakresie detalu i wykończenia:  

a) dachy płaskie,  

b) wysokość – 3 m,  

c) bramy wjazdowe uchylne w kolorze brązowym,  

d) tynki gładkie w kolorach pastelowych,  

e) zakaz budowy garaży kontenerowych, blaszanych; 

2) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń.  

8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla której mają zastosowanie ustalenia rozdziału 4.  

9. Część terenu znajduje się w pasie technologicznym dla prawidłowej eksploatacji linii 110kV, dla którego 

obowiązują odpowiednie ustalenia § 29 ust.6 .  

10. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 97. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 1.KS:  

1. Zakaz zabudowy kubaturowej.  

2. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 5.  

3. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 98. Ustalenia szczegółowe dla terenu o symbolu 1.KSU:  

1. Maksymalny wskaźnik zabudowy [%]: 50.  

2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1.  

3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0.  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 5 (z wyłączeniem zabudowy garażowej).  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość:  

- dla zabudowy obsługi komunikacji i usług - 12 m,  

- dla zabudowy garażowej jednopoziomowej – 3 m,  

- dla zabudowy garażowej wielopoziomowej - 12 m; 

2) geometria dachu: dach płaski, dwu lub wielospadowy;  

3) kąt nachylenia połaci dachu dwu lub wielospadowego: od 27° do 35°;  

4) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do ścian zewnętrznych budynków istniejących na tere-

nie 1.KSU;  

5) gabaryty pojedynczego budynku wyrażone maksymalną szerokością elewacji frontowej – 50 m;  

6) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

6. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy:  

1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 10;  

2) nakaz uporządkowania zabudowy garażowej w zakresie detalu i wykończenia:  

a) wysokość – 3m,  

b) dachy płaskie lub dla całego kompleksu dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci od 20° do 35°,  

c) dach kompleksu garaży pokryty dachówką w kolorze naturalnej terakoty lub brązu,  

d) bramy wjazdowe uchylne w kolorze brązowym,  

e) tynki gładkie w kolorach pastelowych,  

f) zakaz budowy garaży kontenerowych, blaszanych. 

3) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami rozdziału 2. 

7. Zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i wyższych niż 150 cm.  

8. Teren znajduje się w strefie ochrony krajobrazu, dla którego obowiązują odpowiednie ustalenia rozdziału 

4.  

9. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 
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§ 99. Ustalenia szczegółowe dla terenów o symbolu 1.E, 2.E, 3.E, 4.E, 5.E, 6.E, 7.E, 8.E :  

1. Zabudowa w oparciu o przepisy odrębne.  

2. Pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi ustaleniami działu I i II. 

§ 100. W przypadku przekroczenia wskaźników zagospodarowania dla już zabudowanej działki, ustala się 

zakaz rozbudowy z dopuszczeniem odtworzenia zabudowy. Odtworzenie zabudowy nie dotyczy powtórzenia 

bryły budynku, a wyłącznie powierzchni zabudowy.  

§ 101. W przypadku realizacji kondygnacji zlokalizowanych poniżej poziomu terenu, wskaźnik intensyw-

ności zabudowy może zostać powiększony odpowiednio do wielkości powierzchni całkowitej tej kondygnacji.  

§ 102. Nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy dla poszczególnych terenów należy przyjąć zgod-

nie z rysunkiem planu. Dla obszarów, na których brak graficznych oznaczeń linii zabudowy, należy stosować 

odległości od granic działek i linii rozgraniczających zgodnie z przepisami odrębnymi.  

§ 103. Powierzchnia nowej działki budowlanej nie może być mniejsza niż:  

1) 550 m
2
 - dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej wolno stojącej na terenach oznaczonych 

symbolami: MN, MNU, MW, MWU;  

2) 400 m
2
 - dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej bliźniaczej na terenach oznaczonych 

symbolami: MN, MNU;  

3) 200 m
2
 - dla zabudowy szeregowej mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej na terenach oznaczonych 

symbolami: MN, MNU;  

4) 50 m
2
 - dla zabudowy usługowej na terenach oznaczonych symbolami: 4.MWU, 5.MWU, 7.MWU, 

10.MWU, 14.MWU, MNU;  

5) 250 m
2
 - dla zabudowy usługowej na terenach oznaczonych symbolami: 1.MWU, 2.MWU, 3.MWU, 

6.MWU, 8.MWU, 9.MWU, 11.MWU, 12.MWU, 13.MWU, 15.MWU, U, 1.KKU,1.KSU;  

6) 1000 m
2
 - dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami: UP, UC. 

Rozdział 12 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

§ 104. Nie ustala się tymczasowego zagospodarowania terenu w obszarze planu.  

DZIAŁ IV 

Ustalenia końcowe 

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%.  

§ 106. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.  

§ 107. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świdnicy: 

J. Gadzińska 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/ 

/320/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/ 

/320/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 

7 czerwca 2013 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla obszaru Świdnicy – Zarzecze I  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2012 r., poz. 624 z późn. zm.) Rada Miejska w Świdnicy po rozpatrzeniu uwag złożonych do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Zarzecze I, posta-

nowiła:  

1. Nie uwzględnia się uwag złożonych przez KAMMAR Sp. JAWNA Zbigniew Kamocki, pismem z dnia 

10.01.2013r., dotyczących zmiany zapisów dla terenu 2.MWU w zakresie:  

a) ustaleń szczegółowych:  

- zwiększenia wskaźnika zabudowy z 35% na 45%.  

Uzasadnienie: Uwaga nieuwzględniona, ponieważ dla jednostki 2.MWU przyjęto wskaźnik uśred-

niony, zastosowany dla wszystkich jednostek z nowoprojektowaną zabudową o symbolu MW i MWU 

na poziomie 35%. Wskaźnik ten również uwzględnia współczynnik zabudowy na sąsiednich posesjach 

(2.MW i 11.MW) ukształtowanych historycznie.  

Przyjęcie takiego wskaźnika pozwoli na utrzymanie większego obszaru biologicznie czynnego 

i zapewni odpowiednie standardy właściwe dla zabudowy mieszkaniowej położonej poza ścisłym cen-

trum miasta (odpowiednia ilość zieleni rekreacyjnej, placów zabaw, parkingów); 

- zwiększenia maksymalnej wysokości zabudowy z 12 m na 15,50 m.  

Uzasadnienie: Po dokonaniu ponownej analizy zapisów dotyczących maksymalnej wysokości za-

budowy zwiększono ten parametr dla terenu 2.MWU do 14m. Uwaga nieuwzględniona w zakresie 

15,50m, ponieważ wysokość ta znacznie przewyższałaby wysokość istniejących zabudowań 

w bezpośrednim sąsiedztwie i negatywnie wpływałaby na kształtowany ład przestrzenny przedmioto-

wego obszaru; 

- zmiany kąta nachylenia dachu w przedziale 2˚ do 45˚.  

Uzasadnienie: Uwaga nieuwzględniona, ponieważ dla przedmiotowej jednostki w ustaleniach planu 

przyjęto kąty nachylenia dachu w granicach 40
o
 – 45

o
 , co wynika z analizy kształtowania kąta nachy-

lenia dachu zabudowy ustalonych na posesjach w bezpośrednim sąsiedztwie położonych przy tych sa-

mych drogach publicznych (2.MW i 11.MW). Przyjmując zasadę wpisania się z charakterem zabudo-

wy w historyczne otoczenie, tak dowolne regulacje kąta nachylenia dachu (2
o
 -45

o
 ) dla terenu ekspo-

nowanego z trzech dróg publicznych pozwalałaby na przypadkowe ukształtowanie zabudowy; 

- zwiększenie maksymalnej szerokości elewacji frontowej z 20 m do 60 m.  

Uzasadnienie: Uwaga nieuwzględniona, ponieważ z przeprowadzonej analizy kształtowania wiel-

kości elewacji frontowej na posesjach w bliskim sąsiedztwie (11.MW) parametr ten wynosi mniej niż 

20m. Zapis planistyczny dopuszcza łączenie budynków ze sobą ścianami szczytowymi tworząc zabu-

dowę pierzejową, jak również w kształcie litery L i U, co umożliwia docelowo uzyskanie 60 m i więcej 

szerokości frontowej ciągu budynków, natomiast zostanie utrzymany szyk zabudowy adekwatny do 

istniejącego. 

b) linii zabudowy.  

Uzasadnienie: Nie rozpatruje się uwagi w zakresie wprowadzenia nieprzekraczalnej linii zabudowy 

dla terenu 2.MWU, bowiem taka linia jest zastosowana w ustaleniach planistycznych. 

2. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej przez Jerzego Guzika, pismem z dnia 16.01.2013r., dotyczących 

zmiany zapisów dla terenu 15.MWU w zakresie zwiększenia maksymalnej wysokości zabudowy z 12 m na 

18m.  
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Uzasadnienie: Po dokonaniu ponownej analizy zapisów dotyczących maksymalnej wysokości zabudowy 

zwiększono ten parametr dla terenu 15.MWU do 14 m. Uwaga nieuwzględniona w zakresie 18m, ponieważ 

wysokość ta znacznie przewyższałaby wysokość istniejących zabudowań w bezpośrednim sąsiedztwie (oko-

ło 11m). 

3. Nie uwzględnia się uwag wniesionych przez Polskie Koleje Państwowe SA Oddział Gospodarowania 

Nieruchomościami, pismem z dnia 22.01.2013r., znak: KNDG10.078.2.2013.as/2 dotyczących zmiany zapisów 

dla terenów 1.KK, 2.KK i 1.KKU w zakresie:  

a) rozszerzenia zapisów funkcjonalnych dla terenu 1.KKU o stacje paliw.  

Uzasadnienie: Uwaga nieuwzględniona, ponieważ w planie teren ten jest zlokalizowany w sąsiedztwie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz obsługiwany będzie przez projektowaną drogę dojazdową 

6.KD-D. Stacje paliw powinny być lokalizowane wzdłuż dróg zbiorczych i głównych oraz jako przedsię-

wzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, winna być odpowiednio oddalona od 

zabudowy mieszkaniowej; 

b) rozszerzenia zapisów przeznaczenia podstawowego o zabudowę usługowa i produkcyjną.  

Uzasadnienie: Uwaga nieuwzględniona, ponieważ w planie tereny oznaczone symbolami 1.KK i 2.KK 

są czynnymi liniami kolejowymi, a teren oznaczony symbolem 1.KKU zlokalizowany jest w sąsiedztwie 

zabudowy wielorodzinnej, dla której funkcja produkcyjna byłaby mocno kolizyjna, uciążliwa 

i obniżyłaby standard życia; 

c) rozszerzenia zapisów przeznaczenia uzupełniającego o obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.  

Uzasadnienie: taki zapis jest umieszczony w uchwale - § 6 ust.2 tabela nr 1 wiersz 24 kolumna 4. 

4. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej przez Małgorzatę i Nicolasa Gonzalez, pismem z dnia 

27.01.2013r., dotyczącej likwidacji ogródków przydomowych na posesjach nr 187 i 217, braku placów zabaw 

dla dzieci w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.MWU.  

Uzasadnienie: Uwaga nieuwzględniona, ponieważ wprowadzona w planie funkcja nie jest kolizyjna 

z istniejącym zagospodarowaniem, a wprowadzone współczynniki powierzchni biologicznie czynnej 

w wysokości 30% zapewniają odpowiedni udział terenów zielonych. Zapisy planistyczne narzucają ko-

nieczność zapewnienia miejsc parkingowych na każdej posesji nowej inwestycji, a place zabaw są przyna-

leżnym zagospodarowaniem zabudowy wielorodzinnej, w związku z tym mogą być zrealizowane. 

5. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej przez Stefana Salamagę, pismem z dnia 23.01.2013r  

Uzasadnienie: Uwaga nieuwzględniona, jako uwaga bezprzedmiotowa, gdyż zasady prywatyzacji mienia 

komunalnego tj. ustalania dróg koniecznych w księgach wieczystych poszczególnych nieruchomości przy 

ul. Okrężnej, nie dotyczą przedmiotu ustaleń planu miejscowego. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/ 

/320/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 

7 czerwca 2013 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.  

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – 

Zarzecze I wystąpią następujące zobowiązania związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej:  

lp. zadanie sposób realizacji zasady finansowania 

1.  Urządzenie terenów 1.ZP, 2.ZP, 

3.ZP:  

Budowa:  

–  ciągu pieszo-rowerowego;  

–  elementów małej architektury 

(ławki, kosze) 

inwestycja jednoetapowa  finansowanie ze środków bu-

dżetowych - dział 600 i dział 

900 

2.  Urządzenie terenów 4.ZP  inwestycja jednoetapowa 

3.  Urządzenie terenów parku 

1.ZD/ZP  

inwestycja jednoetapowa 

4.  Budowa kładki pieszej na terenie 

1.WS  

inwestycja jednoetapowa 

5.  Budowa parkingów w ciągu dróg: 

5.KD-L, 6.KD-L, 5.KD-D,  

możliwość etapowania inwestycji 

w miarę udostępniania nowych tere-

nów 

6.  budowa ulicy lokalnej 4.KD-L  inwestycja jednoetapowa 

7.  budowa ulic dojazdowych 2. KD-

D, 6.KD-D  

inwestycja jednoetapowa 

8.  budowa ciągu pieszo-jezdnego 

1.KPj, 4.KPj, 5.KPj  

inwestycja jednoetapowa 

9.  budowa oświetlenia dla ww. cią-

gów komunikacyjnych  

możliwość etapowania inwestycji 

w miarę udostępniania nowych tere-

nów 

W przypadku pozyskania środków pozabudżetowych na realizację inwestycji zasady finansowania zmie-

nią się odpowiednio do uzyskanych funduszy.  
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