
UCHWAŁA NR XLVIII/1065/14
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice Maćkowy rejon 
ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej w mieście Gdańsku

Na podstawie art.20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. 
Dz. U. z 2012, poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013r. poz.21, poz. 405, poz. 1238), art.18 ust.2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz.594, poz. 645, poz. 1318)

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Łostowice Maćkowy rejon ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej w mieście Gdańsku (o numerze 
ewidencyjnym 1918) zwany dalej „planem”, obejmujący obszar o powierzchni około 68,25 ha ograniczony: od 
zachodu ulicą Wielkopolską, od wschodu ulicą Niepołomicką, od strony południowo-wschodniej granicą 
działek. Południowa granica opracowania przebiega wzdłuż granicy administracyjnej Miasta Gdańska oraz 
wzdłuż osiedla „Cztery Pory Roku”. Północna granica przebiega wzdłuż projektowanej drogi dojazdowej 
i granicy między działkami, jak na rysunku planu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:   

1) teren  – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci 
i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń;   

2) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą  - mieszkanie:

a) właściciela podmiotu gospodarczego,   

b) stróża lub   

c) technologa, o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru technologicznego,   

na działce wspólnej z obiektem, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza.  

Dopuszcza się najwyżej dwa mieszkania (w odrębnym budynku mieszkalnym lub w budynku 
wspólnym z prowadzoną działalnością gospodarczą), przy czym łączna powierzchnia użytkowa 
mieszkań nie może przekraczać łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele działalności 
gospodarczej;   

3) wysokość zabudowy  – poziom najwyższej kalenicy dachu lub najwyższego punktu na pokryciu bryły 
budynku (bądź jego części) lub attyki określony w metrach nad poziomem morza.

Do wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, instalacji i elementów technicznych (takich jak: 
anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory), nadbudówek nad dachami (np. maszynownie 
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dźwigów, centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie) oraz innych elementów umieszczonych na 
pokryciu budynku, które postrzegane z poziomu podłogi parteru, z odległości od budynku 
nie mniejszych niż dwie i nie większych niż trzy jego wysokości, nie podwyższają optycznie budynku 
swoją masą;  

4) dach stromy  – dach, który spełnia równocześnie następujące warunki:

a) połacie dachowe są nachylone do poziomu pod kątem większym niż 300, a w przypadku górnej połaci 
dachu mansardowego – pod kątem większym niż 100,  

b) powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o mniejszym nachyleniu nie przekracza połowy całej 
powierzchni przykrytej dachem odwzorowanym na rzucie poziomym.  

Za dach stromy uważa się również dachy w kształcie kopuły, kolebki itp. dachy widoczne 
z poziomu terenu;  

5) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)  - ciągła struktura przestrzenna 
wiążąca ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne tereny zieleni, fragmenty terenów otwartych (w tym 
wód powierzchniowych) i wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie, a także 
zapewniająca ich powiązanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB składa się z podstawowych 
elementów strukturalnych i ciągów łączących, które zapewniają zachowanie w jego obrębie ekologicznych 
reguł ciągłości w czasie i przestrzeni oraz różnorodności biologicznej;  

6) ciąg łączący OSTAB - pas terenu o szerokości co najmniej 15 m, z 80 % udziałem nawierzchni ziemnej 
urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin, ze szpalerem zadrzewień. Dopuszcza się:

a) lokalizację ścieżek pieszych lub pieszo-rowerowych, małej architektury, dróg eksploatacyjnych dla 
urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów do cieków

i zbiorników wodnych – chyba, że w karcie terenu ustalono inaczej;

b) lokalizację przejazdów i prowadzenie elementów infrastruktury technicznej.

7) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy  - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków oraz – określonych w ustaleniach planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, 
wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, 
schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia 
planu nie stanowią inaczej;   

8) rekreacyjna zieleń przydomowa  - przestrzeń z zielenią, służąca rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców 
na terenach mieszkaniowych netto, o cechach:

a) lokalizacja na powietrzu (w przestrzeni otwartej),   

b) powierzchnia co najmniej 100m2,   

c) zwarta forma - szerokość minimum 5m,   

d) zagospodarowanie zielenią minimum 50% powierzchni każdej przestrzeni,   

e) wyposażenie w urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe i sportowe dla różnych grup wiekowych,   

f) dostępność dla wszystkich mieszkańców obsługiwanego terenu (przestrzeń półpubliczna);  

9) zieleń do utrzymania i wprowadzenia  - obszar zieleni wyznaczony w planie wewnątrz terenu o innym 
przeznaczeniu z określonych przestrzennie powodów środowiskowych, takich jak: ochrona istniejących 
skupisk zieleni, wskazania do pokrycia terenu zielenią (np. skarpy, zagrożenie osuwiskami, podmokłości), 
lokalne powiązania ekologiczne,  zieleń izolacyjna. Minimum 80% obszaru tej zieleni musi stanowić 
powierzchnia biologicznie czynna. W karcie terenu można ustalić odrębnie dla tych obszarów większy jej 
udział. Jako zieleń towarzysząca innym funkcjom, utrzymywana i pielęgnowana przez właściciela terenu 
(użytkownika) może ona być urządzona i służyć celom rekreacyjnym w stopniu i w sposób nie kolidujący 
z celami jej ustalenia. Na tych zasadach w granicach zieleni do utrzymania i wprowadzenia dopuszcza się:  

a) ścieżki piesze i rowerowe, małą architekturę i placyki zabaw dla dzieci, drogi eksploatacyjne dla 
urządzeń infrastruktury technicznej, chyba że w karcie terenu ustalono inaczej,  
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b) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne o powierzchniach nie przekraczających powierzchni boisk do 
gier małych - w przypadku dopuszczenia ich w karcie terenu,  

c) ciągi pieszo-jezdne, dojazdy, ulice wewnętrzne - bez miejsc postojowych - w przypadku dopuszczenia 
ich w karcie terenu wraz z określeniem warunków (np. liczba, orientacyjna lokalizacja);  

10) zagospodarowanie tymczasowe  - zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie 
przeznaczenia terenu lub określonych w nim warunków, standardów i parametrów, które po terminie na 
jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są 
zagospodarowaniem tymczasowym;   

11) średnia ważona liczba kondygnacji nadziemnych - stosunek powierzchni całkowitej kondygnacji 
nadziemnych budynku do powierzchni zabudowy; 

12) powierzchnia biologicznie czynna  - teren biologicznie czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;   

13) miejsce postojowe dla rowerów  - miejsce zlokalizowane w częściach wspólnych nieruchomości, 
dostępne bezpośrednio z poziomu terenu lub za pomocą pochylni, umożliwiające pozostawienie roweru, 
w którym możliwe jest przymocowanie przynajmniej ramy roweru i jednego z kół do elementu trwale 
związanego z podłożem lub budynkiem. Miejsca postojowe dla rowerów powinny być usytuowane 
możliwie jak najbliżej wejścia do budynku. W zabudowie mieszkaniowej minimum 60% miejsc 
postojowych lokalizuje się w miejscu zadaszonym (mogą być w budynku mieszkalnym). Minimum 20% 
miejsc lokalizuje się na zewnątrz budynku, nie dalej niż 25 m od wejścia. Zaleca się: 

a) wyposażenie miejsc przeznaczonych na długi postój (powyżej 3 godzin) w osłonę przed deszczem lub 
sytuowanie ich wewnątrz budynku, 

b) sytuowanie miejsc postojowych zewnętrznych w miejscu dobrze widocznym, łatwo dostępnym, 
nie utrudniającym ruchu pieszego, najlepiej strzeżonym, monitorowanym lub zamykanym; 

14) układ odwadniający  - układ obejmujący szczelne, otwarte lub zamknięte  systemy kanalizacji 
deszczowej, cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże;

  

§ 3. Oznaczenia literowe lub literowo-cyfrowe dotyczące przeznaczenia terenów ustalone w niniejszym 
planie.   

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej:   

1) M22 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej  - domy mieszkalne wolnostojące do 4 mieszkań 
oraz domy w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej jedno- lub dwumieszkaniowe;

2) M23 tereny zabudowy mieszkaniowej  - wszystkie formy.  

3) MW24 tereny zabudowy mieszkaniowej intensywnej  - domy mieszkalne powyżej 4 mieszkań.   

2. W terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się:   

1) usługi spełniające równocześnie poniższe warunki:   

a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową,   

b) mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni użytkowej,   

c) dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym 
mieszkaniem;   

2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko 
socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów 
hotelarskich.   

3. Tereny zabudowy usługowej:   

U33 tereny zabudowy usługowej  komercyjne i publiczne:   

a) z wyłączeniem:   
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- stacji paliw,   

- warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,   

- stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów,   

b) dopuszcza się:   

- parkingi i garaże dla samochodów osobowych,   

- salony samochodowe (z serwisem),   

- małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytkowej,   

- budynki zamieszkania zbiorowego,   

- mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.   

4. Tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowo-usługowej:   

1) M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej  zawierające, ustalone w karcie terenu, tereny 
mieszkaniowe: M22 lub M23 i usługowe: U33. W karcie terenu można ustalić proporcję między funkcją 
mieszkaniową a usługową;  

2) M/U32 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej  zawierające, ustalone w karcie terenu, tereny 
mieszkaniowe: MW24 i usługowe: U33. W karcie terenu można ustalić proporcję między funkcją 
mieszkaniową a usługową.  

5. Tereny zieleni i wód:  

ZP62 tereny zieleni urządzonej  - tereny miejskiej zieleni urządzonej dostępne dla publiczności, np.: 
parki, zieleńce, ogrody zabytkowe i tematyczne. Dopuszcza się:  

a) budynki obsługujące użytkowników, np.: gastronomia, szalety, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, pod 
warunkiem ustalenia w planie ich szczegółowej lokalizacji lub zasad kształtowania zabudowy,  

b) obiekty obsługujące użytkowników nie wymagające pozwolenia na budowę.  

6. Tereny zabudowy mieszanej produkcyjno-usługowej:   

P/U41 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej -  wszelka działalność gospodarcza z zakresu 
produkcji, składów, baz i magazynów oraz usług:   

a) z wyłączeniem:   

- zakładów o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,   

- składowania materiałów lub towarów pod gołym niebem (oprócz materiału szkółkarskiego i asortymentu 
ogrodniczego charakterystycznego dla sklepów ogrodniczych) w odległości mniejszej niż 100 m od 
istniejących bądź planowanych terenów mieszkaniowych,   

- obiektów generujących ruch powyżej 3 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton lub większej 
na godzinę, na ulicach lokalnych lub dojazdowych przebiegających przez istniejące bądź planowane 
tereny zabudowy mieszkaniowej,   

- obiektów emitujących intensywne zapachy, które odczuwalne są na znacznym obszarze,   

- szpitali i domów opieki społecznej,   

- budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,   

b) dopuszcza się mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.   

7. Tereny komunikacji:   

1) KD80 - tereny ulic dojazdowych;

2) KD81 - tereny ulic lokalnych;   

3) KD82 - tereny ulic zbiorczych;

4) KD83 - tereny ulic głównych, ulic głównych przyspieszonych;
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5) KX - tereny wydzielonych ciągów: pieszych, pieszo-jezdnych, pieszo-rowerowych, rowerowych, ulic 
o równoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i kołowym.

8. Na terenach transportu drogowego KD i KX dopuszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie 
ulic, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, nośniki 
reklamowe, w tym również na lokalizacjach tymczasowych.   

9. Tereny infrastruktury technicznej:  

D -  odprowadzenie wód opadowych, melioracje i urządzenia ochrony przeciwpowodziowej, np.: 
zbiorniki retencyjne przeciwpowodziowe, wały i inne urządzenia przeciwpowodziowe, przepompownie 
melioracyjne, przepompownie deszczowe.

§ 4. 1. Ustalone w planie parametry: wielkość powierzchni zabudowy, minimalna powierzchnia 
biologicznie czynna oraz intensywność zabudowy nie dotyczą działek budowlanych wydzielanych wyłącznie 
dla urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej. 

2. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają 
oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 5. 1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na liczbę miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych i rowerów:

 
 Wskaźniki obliczania miejsc postojowych   
 dla 

samochodów 
osobowych  

 dla rowerów  

 strefa C   
 obszary 

zabudowy 
miejskiej   

 Lp .    Rodzaj funkcji    Podstawa 
odniesienia   

 strefa 
nieograniczoneg
o parkowania   

 obszar   
 całego   
 miasta   

 1    2    3    4    5   
 1.    Budynki mieszkalne jednorodzinne oraz 

mieszkania integralnie związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą   

 1 
mieszkanie   

 min. 2    0   

 2.    Budynki mieszkalne wielorodzinne    1 
mieszkanie   

 min. 1,2    min. 0,8   

 3.    Domy studenckie, internaty    10 pokoi    min. 0,9    min. 10   
 4.    Hotele pracownicze, asystenckie    1 pokój    min. 0,4    min. 0,2   
 5.    Schroniska młodzieżowe    10 łóżek    min. 0,9    min. 3   
 6.    Hotele    1 pokój    min. 0,6    min. 0,1   
 7.    Pensjonaty, pokoje gościnne, obiekty 

świadczące usługi hotelarskie   
 1 pokój    min. 1    min. 0,1   

 8.    Motele    1 pokój    min. 1    min. 0,1   
 9.    Domy dziennego i stałego pobytu dla osób 

starszych, domy opieki   
 10 łóżek    min. 0,9    min. 0,5   

 10.    Obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 
2000m2

 1000 m2 

pow.   
 sprzedaży   

 min. 32    min. 20   

 11.   Obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 
2000 m2 w budynkach wielokondygnacyjnych  

 1000 m2 

pow.  
 sprzedaży  

 min. 25   min. 5  
 ale nie mniej niż 20 ogółem  

 12.  

 Obiekty handlowe, supermarkety, hale 
targowe, hurtownie typu  cash and carry 
  o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 w 
budynkach jednokondygnacyjnych  

 1000 m2 pow. 
sprzedaży   min. 30   min. 2  

 ale nie mniej niż 20 ogółem  

 13.    Targowiska    1000 m2

 pow. terenu   
 min. 50    min. 10   
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 14.    Restauracje, kawiarnie, bary    100 miejsc   
 
konsumpcyjn
ych   

 min. 15    min. 6   

 15.    Biura, urzędy, poczty, banki – obiekty do 
200m2 pow. użytkowej   

 100 m2 pow. 
użytkowej   

 min. 5    min. 1   

 16.    Biura, urzędy, poczty, banki – obiekty 
powyżej 200m2 pow. użytkowej   

 100 m2 pow. 
użytkowej   

 min. 3    min. 1   

 17.    Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie – obiekty małe do 200m2 pow. 
użytkowej   

 100 m2 pow. 
użytkowej   

 min. 5    min.1   

 18.    Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie – obiekty duże powyżej 200 m2 

pow. użytkowej   

 100 m² pow. 
użytkowej   

 min. 2,5    min.1   

 19.    Kościoły, kaplice    1000 m2 pow. 
użytkowej   

 min. 12    min. 3   

 20.    Domy parafialne, domy kultury    100 m² pow. 
użytkowej   

 min. 3    min. 2   

 21.    Kina    100 miejsc 
siedzących   

 min. 5    min. 4   

 22.    Teatry, filharmonie    100 miejsc 
siedzących   

 min. 15    min. 2   

 23.    Muzea małe do 1000m2 powierzchni 
wystawienniczej   

 1000 m2 pow. 
wystawiennic
zej   

 min. 16 + 0,3 
m.p. dla 
autokaru   

 min. 10   

 24.    Muzea duże powyżej 1000m2 powierzchni 
wystawienniczej   

 1000 m2 pow. 
wystawiennic
zej   

 min. 20 + 0,3 
m.p. dla 
autokaru   

 min. 8   

 25.    Centra muzealne    1000 m2 pow. 
użytkowej   

 min. 20 + 0,5 
m.p. dla 
autokaru   

 min. 8   

 26.    Centra wystawienniczo-targowe    1000 m2 pow. 
użytkowej   

 powierzchnia 
parkingowa min. 
40% pow. 
użytkowej   
 lub   
 80% pow. 
wystawienniczej
   
 lub   
 min. 40 m-c/ 
1000 m2 pow. 
użytkowej   

 min. 8   

 27.    Szkoły podstawowe i gimnazja    1 
pomieszczeni
e do nauki   

 min. 0,5    min. 3 szkoły podstawowe   
 min. 5 gimnazja   

 28.    Szkoły średnie    1 
pomieszczeni
e do nauki   

 min. 1,0    min. 6   

 29.    Szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne    10 
studentów   
 lub  
 
1 pomieszcze
nie do nauki   

 min. 1,5   
 lub   
 min. 4   

 min.4   
 lub   
 min. 6   

 30.    Przedszkola, świetlice    1 oddział    min. 3    min. 3   
 31.    Szpitale, kliniki    1 łóżko    min. 1    min. 0,1   
 32.    Place składowe, duże hurtownie powyżej 

2000m2 pow. składowej, magazyny, sprzedaż 
towarów w ilościach masowych   

 1000 m² pow. 
składowej   

 min. 2    min. 1   

 33.    Zakłady przemysłowe, rzemiosło    100 
zatrudnionych 

 min. 40    min. 15   
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na 
najliczniejszej 
zmianie   

 34.    Rzemiosło usługowe    100 m² pow. 
użytkowej   

 min. 2    min. 1   

 35.    Warsztaty pojazdów mechanicznych    1 stan. 
naprawcze   

 min. 2    min. 0,2   

 36.    Stacje bezobsługowe    –    0    0   
 37.    Stacje paliw bez sklepu    1 obiekt    min. 2    min. 1   
 38.    Stacje paliw ze sklepem    1 obiekt    min. 5    min. 2   
 39.    Myjnia samochodowa    1 stanowisko 

do   
 mycia   

 min. 2    0   

 40.    Małe obiekty sportu i rekreacji    100 m² pow. 
użytkowej   

 min. 4    min. 2   

 41.    Kryte pływalnie    100 m² lustra 
wody   

 min. 5    min. 4   

 42.    Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów)    1 kort    min. 2    min. 1   

2. Dla funkcji nie wymienionych, wskaźnik parkingowy stosuje się odpowiednio.   

§ 6. 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 55 terenów oznaczonych numerami trzycyfrowymi od 
001 do 055.

2. Dla każdego z ww. terenów określa się ustalenia szczegółowe ujęte w kartach terenów.

§ 7. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001-M/U31 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918

1. Numer terenu: 001.

2. Powierzchnia terenu: 0,69 ha.

3. Przeznaczenie terenu: M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające tereny 
mieszkaniowe M23 i usługowe U33.

4. Funkcje wyłączone:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) garaże boksowe, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 4;

3) w pierwszym szeregu zabudowy wzdłuż terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-
KD83): zabudowa mieszkaniowa M22;

4) budynki mieszkalne, szpitale i domy opieki społecznej i budynki związane ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży, z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 1.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11;

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

3) dla zabudowy mieszkaniowej M22 dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie 
o nieznacznym oddziaływaniu;

4) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

5) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

6) dla zabudowy mieszkaniowej należy zachować jednolitą wysokość ogrodzeń.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
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1) linie zabudowy:

a) maksymalna nieprzekraczalna w odleglości minimalnej 0m i maksymalnej 3,5m od linii rozgraniczającej 
terenu ulicy Wielkopolskiej (039-KD82) - jak na rysunku planu,

b) maksymalne nieprzekraczalne w liniach rozgraniczających terenów: ulicy Wielkopolskiej (039-KD82), 
projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83) - jak na rysunku planu,

c) maksymalna nieprzekraczalna w odległości minimalnej 13,3m i maksymalnej 24,5m od linii 
rozgraniczającej terenu 002-D i na granicy terenu zieleni do utrzymania i wprowadzenia - jak narysunku 
planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją:

a) maksymalna dla zabudowy mieszkaniowej M22: 30%,

b) maksymalna dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej: 40%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją:

a) dla zabudowy mieszkaniowej M22: 50%,

b) dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej: 30%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją:

a) minimalna: 0,

b) maksymalna dla zabudowy mieszkaniowej M22: 0,6; z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1,

c) maksymalna dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej: 1,5; 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

5) wysokość zabudowy:  

a) minimalna: nie ustala się, z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a,

b) maksymalna: 83m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. b, c;

6) inne gabaryty obiektów: 

a) w pasie o szerokości 20m od linii rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej 
Świętokrzyskiej (040-KD83): minimalna średnia ważona liczba kondygnacji nadziemnych: 2,

b) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna dla zabudowy mieszkaniowej M22: 11m,

c) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, 
mieszkaniowo-usługowej, usługowej: 18m,

d) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 6;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: dowolny, z zastrzeżeniem pkt 9 lit.a;

9) inne:

a) dla dachów stromych ustala się połacie dachowe symetryczne, jednolite dla zabudowy na działce 
budowlanej objętej inwestycją,

b) zakaz pokrycia dachów - o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 - materiałami papowymi, za 
wyjątkiem dachówki bitumicznej,

c) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3m2 /1m2 powierzchni użytkowej mieszkań w zabudowie wielorodzinnej powyżej 
4 mieszkań.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.
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9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od projektowanej ulicy dojazdowej (038-KD80), od ulicy Wielkopolskiej (039-
KD82) poprzez jeden zjazd wyłącznie do obszaru “b” wyznaczonego na południe od linii podziału 
wewnętrznego jak na rysunku planu;

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 2;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.  

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej: nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych, szpitali i domów opieki społecznej i budynków 
związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, w przypadku dotrzymania wymaganych 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z uwzględnieniem stanu zabudowy istniejącej w chwili 
wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz uciążliwości projektowanej ulicy tzw. Nowej 
Świętokrzyskiej (040-KD83);

2) w pierzei od strony projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83) w budynkach 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zastosowanie elewacji o podwyższonej izolacyjności 
doprowadzającej poziom hałasu do obowiązujących norm dla tego typu pomieszczeń;

3) na terenach zabudowy mieszkaniowej obowiązuje standard akustyczny określony w przepisach odrębnych;

4) wschodnia część terenu, jak na rysunku planu, objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych 
Biologicznie (OSTAB);

5) we wschodniej części terenu zieleń do utrzymania i wprowadzenia - jak na rysunku planu;

6) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  

1) w obszarze “a” wyznaczonym na północ od linii podziału wewnętrznego jak na rysunku planu: 30%;

2) w obszarze “b” wyznaczonym na południe od linii podziału wewnętrznego jak na rysunku planu: 
nie dotyczy.
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16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  wschodnia część terenu, jak na rysunku planu, zagrożona ruchami masowymi - 
wykazana w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi pod numerem 3749 - 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

2) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi 0,15;

3) południowa część terenu potencjalnie zagrożona wystąpieniem wysokich poziomów hałasu w środowisku 
od projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83);

4) dopuszcza się garaże boksowe w przypadku realizacji domów mieszkalnych wolnostojących jedno- lub 
dwumieszkaniowych;

5) w przypadku lokalizacji parkingów kubaturowych w kondygnacjach parterów od strony projektowanej 
ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83), minimum 50% długości elewacji w parterach budynków 
należy przeznaczyć na usługi lub wyposażyć w okna wystawowe.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

3) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

4) wzdłuż terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83) zaleca się realizację zabudowy 
usługowej, pierzejowej pełniącej rolę “ekranu akustycznego”;

5) zaleca się realizację przeszklenia w elewacjach frontowych usług w parterach na minimum 70% ich 
długości;

6) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

7) zalecana lokalizacja zjazdu jak na rysunku planu;

8) teren znajduje się w obrębie czynnych układów drenażowych rolnych, które warunkują istniejący poziom 
wód gruntowych;

9) istniejąca linia radiowa.

§ 8. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 002-D MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  002.   

2. Powierzchnia terenu:  0,13 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  D główny Rów odwadniający R2/1.

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11;

2) zakaz lokalizacji reklam;

3) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;
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4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  nie dotyczy.  

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.   

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od projektowanej ulicy dojazdowej (038-KD80);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: wyklucza się;

3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy;

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy;

5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy; 

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB);

2) maksymalne zachowanie istniejacego drzewostanu.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy.   

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:   teren zagrożony ruchami masowymi - wykazany w rejestrze osuwisk i terenów 
zagrożonych ruchami mas ziemi pod numerem 3749 - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: nie 
dotyczy.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: istniejąca linia 
radiowa. 

§ 9. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 003-M/U32 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  003.

2. Powierzchnia terenu:  4,61 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  M/U32 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające tereny 
mieszkaniowe MW24 i usługowe U33; w proporcji:
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a) w obszarze “c” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego jak na rysunku planu: usługi minimum 50% 
powierzchni użytkowej;

b) na pozostałym terenie: nie ustala się proporcji między funkcją mieszkaniową a usługową.

4. Funkcje wyłączone:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, których łączna powierzchnia sprzedaży 
przekracza 20000m2, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 6;

2) w obszarze “c” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego jak na rysunku planu: w pierzei wzdłuż 
terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83), przestrzeni publicznej, o której mowa 
w ust. 6 pkt 6: parkingi kubaturowe oraz funkcja mieszkaniowa w kondygnacjach parteru;

3) garaże boksowe;

4) budynki mieszkalne, szpitale i domy opieki społecznej i budynki związane ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 1.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12;

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

4) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

5) dla zabudowy mieszkaniowej należy zachować jednolitą wysokość ogrodzeń;

6) ustala się przestrzeń publiczną (przeznaczoną dla ruchu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego, 
wyposażoną w miejsca do siedzenia) o minimalnej powierzchni 1000m2 - w obszarze “c” wyznaczonym 
liniami podziału wewnętrznego jak na rysunku planu - w formie placu publicznego lub pasażu handlowego 
o minimalnej szerokości 20m, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 7;

7) należy połączyć przestrzeń publiczną, o której mowa w pkt 6 z ciągami pieszymi, o których mowa w pkt 
11 i 12;

8) dominanta kompozycyjna w postaci budynku po zachodniej stronie ciągu łączącego OSTAB oznaczonego 
na rysunku planu, o którym mowa w ust. 11 pkt 6;

9) maksymalna powierzchnia całkowita każdej z kondygnacji dominanty kompozycyjnej - o której mowa 
w pkt 8 - zlokalizowanych powyżej 18m (wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie): 800m2;

10) ciąg pieszy (z dopuszczeniem ciągu pieszo-rowerowego), w północnej części terenu w obszarze “a” 
wyznaczonym na północ od linii podziału wewnętrznego jak na rysunku planu, łączący teren projektowanej 
ulicy dojazdowej (038-KD80) z terenem ulicy Niepołomickiej (053-KD81), z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

11) ciąg pieszy (z dopuszczeniem ciągu pieszo-rowerowego), w obszarze “c” wyznaczonym liniami podziału 
wewnętrznego jak na rysunku planu, łączący teren projektowanej ulicy dojazdowej (038-KD80) z ciągiem 
pieszym - tunelem - ustalonym w terenie projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83) 
w obszarze "a" wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego jak na rysunku planu;

12) ciąg pieszy (z dopuszczeniem ciągu pieszo-rowerowego) w obszarze “c” wyznaczonym liniami podziału 
wewnętrznego jak na rysunku planu (po zachodniej stronie ciągu pieszego, o którym mowa w pkt 
11) łączący ciąg pieszy ustalony w terenie 006-M/U41 ust. 6 pkt 4 - poprzez teren projektowanej ulicy tzw. 
Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83) - z terenem projektowanej ulicy dojazdowej (038-KD80) bezpośrednio 
lub poprzez połączenie z ciągiem pieszym, o którym mowa w pkt 11;

13) w obszarze "c" (wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego jak na rysunku planu) w pierzejach 
przestrzeni publicznej, o której mowa w pkt 6 oraz w pierzejach wzdłuż ciągów pieszych, o których mowa 
w pkt 11, 12,  oraz projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83) należy zrealizować - dla 
usług w parterach - przeszklenia w elewacji na minimum 70% jej długości.
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7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne w linii rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej 
Świętokrzyskiej (040-KD83) - jak na rysunku planu,

b) maksymalna nieprzekraczalna w odległości minimalnej 14m i maksymalnej 26m od linii 
rozgraniczającej terenu 002-D i w odległości 4m od granicy zieleni do utrzymania i wprowadzenia – jak 
na rysunku planu,

c) maksymalna nieprzekraczalna w odległości 4m od linii rozgraniczającej terenu ulicy Niepołomickiej 
(053-KD81) - jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją:

a) w obszarze "f" wyznaczonym na południe od linii podziału wewnętrznego jak na rysunku planu: 
maksymalna 60%,

b) na pozostałym terenie: maksymalna 50%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją: 30%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją:

a) minimalna dla zabudowy mieszkaniowej: 0,7,

b) minimalna dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej, usługowej: 1,0,

c) maksymalna: dowolna;

5) wysokość zabudowy:

a) w pasie o szerokości 20m od linii rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej 
Świętokrzyskiej (040-KD83): minimalna: nie ustala się, maksymalna: 86 m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 
6 lit. a, b,

b) dla dominanty kompozycyjnej, o której mowa w ust. 6 pkt 8: minimalna: 75m n.p.m., maksymalna: 98m 
n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. c,

c) na pozostałym terenie: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 80m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. d;

6) inne gabaryty obiektów:

a) w pasie o szerokości 20m od linii rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej 
Świętokrzyskiej (040-KD83): minimalna średnia ważona liczba kondygnacji nadziemnych: 2,

b) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: w pasie o szerokości 20m od linii rozgraniczającej terenu 
projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83): maksymalna: 20m,

c) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: dla dominanty kompozycyjnej, o której mowa w ust. 6 pkt 8: 
minimalna: 24m, maksymalna: 40m,

d) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: na pozostałym terenie maksymalna: 18m,

e) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 5;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: dowolny;

9) inne:

a) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3m2 /1m2 powierzchni użytkowej mieszkań w zabudowie wielorodzinnej powyżej 
4 mieszkań,
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b) zakaz pokrycia dachów - o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 - materiałami papowymi, za 
wyjątkiem dachówki bitumicznej.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa: z ciągu pieszo-jezdnego 037-KX, od projektowanej ulicy dojazdowej (038-KD80), od 
ulicy Niepołomickiej (053-KD81), dopuszcza się od projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-
KD83) z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 2;

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 5;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy; 

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych, szpitali i domów opieki społecznej i budynków 
związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, w przypadku dotrzymania wymaganych 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z uwzględnieniem stanu zabudowy istniejącej w chwili 
wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz uciążliwości projektowanej ulicy tzw. Nowej 
Świętokrzyskiej (040-KD83);

2) w pierzei od strony projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83) w budynkach 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zastosowanie elewacji o podwyższonej izolacyjności 
doprowadzającej poziom hałasu do obowiązujących norm dla tego typu pomieszczeń;

3) na terenach zabudowy mieszkaniowej obowiązuje standard akustyczny określony w przepisach odrębnych;

4) zachodnia część terenu, jak na rysunku planu, objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych 
Biologicznie (OSTAB);

5) w zachodniej części terenu zieleń do utrzymania i wprowadzenia - jak na rysunku planu;

6) ciąg łączący OSTAB w obszarze “c” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego jak na rysunku planu, 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 8, 9, 10;

7) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

dotyczy przestrzeni publicznej, o której mowa w ust. 6 pkt 6 i ciągów pieszych, o których mowa 
w ust. 6 pkt 10, 11, 12:

1) mała architektura: dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
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3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2;

5) zieleń: dopuszcza się.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:

1) w obszarach "a", "b", "c", "d" i “e” wyznaczonych liniami podziału wewnętrznego jak na rysunku planu: 
30%;

2) w obszarze "f" wyznaczonym na południe od linii podziału wewnętrznego jak na rysunku planu: 
nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów: zachodnia część terenu, jak na rysunku planu, zagrożona ruchami masowymi - 
wykazana w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi pod numerem 3749 - 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) w przypadku lokalizacji ciągu pieszego, o którym mowa w ust. 6 pkt 10 wzdłuż granicy działek nr 239/2 
i 259 - określonych geodezyjnie na dzień 26.04.2012r. - minimalna szerokość ciągu pieszego na każdej 
z tych działek 2m, łącznie 4m;

2) dopuszcza się jeden zjazd do terenu w ramach skrzyżowania projektowanej ulicy tzw. Nowej 
Świętokrzyskiej (040-KD83) z projektowaną ulicą tzw. Nową Niepołomicką (051-KD83) (bez możliwości 
wjazdu na projektowaną ulicę tzw. Nową Świętokrzyską (040-KD83)) - wyłącznie w przypadku wspólnego 
skoordynowanego zagospodarowania obszaru zawierającego minimum:

a) obszar “c” wyznaczony liniami podziału wewnętrznego jak na rysunku planu,

b) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 o łącznej powierzchni sprzedaży minimum 
14000m2;

3) południowa część terenu potencjalnie zagrożona wystąpieniem wysokich poziomów hałasu w środowisku 
od projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83);

4) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;  

5) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,15;

6) łączna powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych powyżej 2000m2 na terenach 003-M/U32, 004-
M/U31 i pod terenem 037-KX nie może przekroczyć 20000m2;

7) dopuszcza się realizację dwóch placów publicznych (lub więcej) w obszarze “c” (wyznaczonym liniami 
podziału wewnętrznego jak na rysunku planu) o minimalnej powierzchni każdego z nich 500m2 (w miejscu 
jednego placu, o którym mowa w ust. 6 pkt 6) w przypadku wspólnego skoordynowanego 
zagospodarowania obszaru “c”;

8) w obszarze “c” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu,  dopuszcza się inny 
przebieg ciągu łączącego OSTAB (o którym mowa w ust. 11 pkt 6) niż oznaczony na rysunku planu 
w przypadku wspólnego skoordynowanego zagospodarowania obszaru “c”, z zastrzeżeniem pkt 9, 10;

9) styk ciągu łączącego OSTAB (o którym mowa w pkt 8 i ust. 11 pkt 6) z linią rozgraniczającą teren 
projektowanej ulicy dojazdowej 038-KD80 w dowolnym jej miejscu objętym granicami obszaru „c”,

10) dopuszcza się przesunięcie styku ciągu łączącego OSTAB (o którym mowa w pkt 8 i ust. 11 pkt 6) z linią 
rozgraniczającą teren projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83) w obu kierunkach 
o 30m na tej linii;
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11) w przypadku lokalizacji parkingów kubaturowych w kondygnacjach parterów od strony projektowanej 
ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83), minimum 50% długości elewacji w parterach budynków 
należy przeznaczyć na usługi lub wyposażyć w okna wystawowe, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2;

12) teren od zachodniej strony przylega do Rowu odwadniającego R2/1 - należy umożliwić dojazd - 
o minimalnej szerokości 3m - do celów eksploatacyjnych.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zalecana lokalizacja ciągów: pieszych, o których mowa w ust. 6 pkt 11 i 12 jak na rysunku planu;

3) zalecana lokalizacja ciągu pieszego, o którym mowa w ust. 6 pkt 10, jak na rysunku planu, wzdłuż granicy 
działek nr 239/2 i 259 - określonych geodezyjnie na dzień 26.04.2012r.;

4) zalecana lokalizacja dominanty kompozycyjnej, o której mowa w ust. 6 pkt 8 jak na rysunku planu;

5) wzdłuż terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83) zaleca się realizację zabudowy 
usługowej, pierzejowej pełniącej rolę “ekranu akustycznego”;

6) zaleca się realizację przeszklenia w elewacjach frontowych usług w parterach na minimum 70% ich 
długości;

7) zalecana lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, których łączna 
powierzchnia sprzedaży nie przekroczy 20000m2 w centralnej części terenu obejmującej obszar “c” 
(wyznaczony liniami podziału wewnętrznego jak na rysunku planu) i jego otoczenie;

8) zalecana lokalizacja zjazdu, o którym mowa w ust. 17 pkt 2 jak na rysunku planu;

9) zaleca się zintegrowane zagospodarowanie obszaru “c” wyznaczonego liniami podziału wewnętrznego jak 
na rysunku planu;

10) zaleca się lokalizowanie na terenie: fontann, wodotrysków, oczek wodnych, kaskad i innych tego typu 
urządzeń wodnych;

11) zaleca się realizację około 25 miejsc do siedzenia w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej, 
o której mowa w ust. 6 pkt 6;

12) zaleca się zadaszenie części przestrzeni publicznej, o której mowa w ust. 6 pkt 6;

13) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

14) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

15) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

16) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych;

17) istniejąca linia radiowa.

§ 10. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 004-M/U31 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  004.

2. Powierzchnia terenu:  0,55 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające tereny 
mieszkaniowe M23 i usługowe U33.

4. Funkcje wyłączone:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, których łączna powierzchnia sprzedaży 
przekracza 2500m2, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 4;

2) garaże boksowe, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 5.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.
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6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11;

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

3) dla zabudowy mieszkaniowej M22 dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie 
o nieznacznym oddziaływaniu;

4) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

5) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

6) dla zabudowy mieszkaniowej należy zachować jednolitą wysokość ogrodzeń.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna w odleglości minimalnej 4m i maksymalnej 6m od linii 
rozgraniczającej terenu ulicy Niepołomickiej (053-KD81) - jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją:

a) maksymalna dla zabudowy mieszkaniowej M22: 30%,

b) maksymalna dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej: 40%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją:

a) dla zabudowy mieszkaniowej M22: 50%,

b) dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej: 30%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją:

a) minimalna: 0,

b) maksymalna dla zabudowy mieszkaniowej M22: 0,6; z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1,

c) maksymalna dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej: 1,2; z zastrzeżeniem 
ust. 17 pkt 1,

d) maksymalna dla zabudowy usługowej: dowolna; 

5) wysokość zabudowy:

a) minimalna: nie ustala się,

b) maksymalna: 71m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a, b;

6) inne gabaryty obiektów:

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: dla zabudowy mieszkaniowej M22: maksymalna 11m,

b) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-
usługowej, usługowej: maksymalna 18m,

c) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 6;   

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: dowolny, z zastrzeżeniem pkt 9 lit.a;

9) inne:

a) dla dachów stromych ustala się połacie dachowe symetryczne, jednolite dla zabudowy na działce 
budowlanej objętej inwestycją,

b) zakaz pokrycia dachów - o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 - materiałami papowymi, za 
wyjątkiem dachówki bitumicznej,
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c) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3m2 /1m2 powierzchni użytkowej mieszkań w zabudowie wielorodzinnej powyżej 
4 mieszkań.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dowolne.   

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od projektowanej ulicy dojazdowej (038-KD80), od ulicy Niepołomickiej (053-
KD81);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej: nie dotyczy.  

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej obowiązuje standard akustyczny określony w przepisach odrębnych;

2) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy.   

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:   dopuszcza się w zabudowie 
jednorodzinnej odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 
kanalizacji sanitarnej.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się.

15. Stawka procentowa: nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów: nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;  

2) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;  

3) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,15;  
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4) łączna powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych powyżej 2000m2 na terenach 003-M/U32, 004-
M/U31 i pod terenem 037-KX nie może przekroczyć 20000m2;  

5) dopuszcza się garaże boksowe w przypadku realizacji domów mieszkalnych wolnostojących jedno- lub 
dwumieszkaniowych.  

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

3) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

4) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

5) zaleca się realizację przeszklenia w elewacjach frontowych usług w parterach na minimum 70% ich 
długości;

6) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych;

7) istniejąca linia radiowa.

§ 11. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 005-M/U31 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918

1. Numer terenu: 005.

2. Powierzchnia terenu:  3,95 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające tereny 
mieszkaniowe M23 i usługowe U33.

4. Funkcje wyłączone:  

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, domy wolnostojące jedno- lub dwumieszkaniowe, domy 
w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej jedno- lub dwumieszkaniowe;

3) w pierwszym szeregu zabudowy wzdłuż terenów projektowanych ulic tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-
KD83), Nowej Niepołomickiej (051-KD83): domy mieszkalne wolnostojące do 4 mieszkań;

4) garaże boksowe;

5) budynki mieszkalne, szpitale i domy opieki społecznej i budynki związane ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 1.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się.   

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12;

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

3) dla domów mieszkalnych wolnostojących do 4 mieszkań dopuszcza się lokalizację infrastruktury 
telekomunikacyjnej wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu;

4) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

5) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

6) dla zabudowy mieszkaniowej należy zachować jednolitą wysokość ogrodzeń;

7) ciąg pieszo-jezdny - o minimalnej szerokości 6m - łączący teren ulicy Niepołomickiej (052-KD81) 
z ciągiem pieszym, o którym mowa w pkt 8;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 873



8) ciąg pieszy (z dopuszczeniem ciągu pieszo-rowerowego) łączący ciąg pieszo-jezdny, o którym mowa w pkt 
7 z ciągiem pieszym ustalonym - tunelem - w terenie projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej 
(040-KD83) w obszarze "a" wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego jak na rysunku planu.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w liniach rozgraniczających terenów: projektowanej ulicy 
tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83) i projektowanej ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej (051-KD83) - 
jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
maksymalna 60%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją:

a) dla domów mieszkalnych wolnostojących do 4 mieszkań: 50%, z zastrzeżeniem lit. d,

b) dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej: 30%, z zastrzeżeniem lit. 
c, d,

d) na terenie OSTAB dla zabudowy usługowej: 50%,

e) na terenie OSTAB dla pozostałej zabudowy: 70%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją:  

a) minimalna: 0, 

b) maksymalna dla domów mieszkalnych wolnostojących do 4 mieszkań: 0,6; z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 
1,  

c) maksymalna dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej: 1,2; z zastrzeżeniem 
ust. 17 pkt 1,  

d) maksymalna dla zabudowy usługowej: 2,0; z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;  

5) wysokość zabudowy:  

a) minimalna: nie ustala się, z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a, 

b) w pasie o szerokości 20m od linii rozgraniczających terenów projektowanych ulic tzw.: Nowej 
Świętokrzyskiej (040-KD83), Nowej Niepołomickiej (051-KD83): maksymalna: 76m n.p.m., 
z zastrzeżeniem pkt 6 lit.b,  

c) na pozostałym terenie: maksymalna: 74m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. c, d;

6) inne gabaryty obiektów: 

a) w pasie o szerokości 20m od linii rozgraniczających terenów projektowanych ulic tzw. Nowej 
Świętokrzyskiej (040-KD83), Nowej Niepołomickiej (051-KD83): minimalna średnia ważona liczba 
kondygnacji nadziemnych: 2,

b) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie w pasie o szerokości 20m od linii rozgraniczających terenów 
projektowanych ulic tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83), Nowej Niepołomickiej (051-KD83) 
maksymalna: 20m,

c) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: na pozostałym terenie maksymalna: 18m, z zastrzeżeniem lit.d,

d) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: dla domów mieszkalnych wolnostojących do 4 mieszkań 
maksymalna: 11m,

e) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 6;

7) formy zabudowy: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2;

8) kształt dachu: dowolny, z zastrzeżeniem pkt 9 lit.a;
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9) inne:

a) dla dachów stromych ustala się połacie dachowe symetryczne, jednolite dla zabudowy na działce 
budowlanej objętej inwestycją,

b) zakaz pokrycia dachów - o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 - materiałami papowymi, za 
wyjątkiem dachówki bitumicznej,

c) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3m2 /1m2 powierzchni użytkowej mieszkań w zabudowie wielorodzinnej powyżej 
4 mieszkań.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dowolne.   

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa: od ulicy Niepołomickiej (052-KD81), od projektowanej ulicy lokalnej (050-KD81);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego, 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 4;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej: nie dotyczy.   

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych, szpitali i domów opieki społecznej i budynków 
związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, w przypadku dotrzymania wymaganych 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, z uwzględnieniem stanu zabudowy istniejącej w chwili 
wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz uciążliwości projektowanych ulic tzw.: Nowej 
Świętokrzyskiej (040-KD83) oraz Nowej Niepołomickiej (051-KD83);  

2) w pierzei od strony projektowanych ulic tzw.: Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83) oraz Nowej 
Niepołomickiej (051-KD83) w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zastosowanie 
elewacji o podwyższonej izolacyjności doprowadzającej poziom hałasu do obowiązujących norm dla tego 
typu pomieszczeń;

3) na terenach zabudowy mieszkaniowej obowiązuje standard akustyczny określony w przepisach odrębnych;

4) część terenu, jak na rysunku planu, objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie 
(OSTAB);

5) ciąg łączący OSTAB jak na rysunku planu, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 6, 7, 8;

6) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

dotyczy ciągów: pieszego i pieszo-jezdnego, o których mowa w ust. 6 pkt 7, 8:
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1) mała architektura: dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2, 3;

5) zieleń: dopuszcza się.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:

1) w obszarze “a” wyznaczonym na północ od linii podziału wewnętrznego jak na rysunku planu: 30%;

2) na pozostałym terenie: nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.  

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

2) północna i zachodnia część terenu potencjalnie zagrożona wystąpieniem wysokich poziomów hałasu 
w środowisku od projektowanych ulic tzw.: Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83) oraz Nowej 
Niepołomickiej (051-KD83);

3) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu,

4) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,18;

5) w przypadku lokalizacji parkingów kubaturowych w kondygnacjach parterów od strony projektowanych 
ulic: tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83), tzw. Nowej Niepołomickiej (051-KD83) - minimum 50% 
długości elewacji w parterach budynków należy przeznaczyć na usługi lub wyposażyć w okna wystawowe;

6) w obszarze “b” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego, jak na rysunku planu,  dopuszcza się inny 
przebieg ciągu łączącego OSTAB (o którym mowa w ust. 11 pkt 5)  niż oznaczony na rysunku planu, 
z zastrzeżeniem pkt 7, 8;

7) styk ciągu łączącego OSTAB (o którym mowa w pkt 6 i ust. 11 pkt 5) z linią rozgraniczającą teren 
projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83) w dowolnym jej miejscu objętym granicami 
obszaru „b”;

8) styk ciągu łączącego OSTAB (o którym mowa w pkt 6 i ust. 11 pkt 5) z OSTAB-em wyznaczonym 
w południowo-wschodniej części terenu w dowolnym miejscu OSTAB-u graniczącego z obszarem „b”.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zalecana lokalizacja ciągów: pieszego i pieszo-jezdnego, o których mowa w ust. 6 pkt 7, 8 jak na rysunku 
planu;

3) wzdłuż terenów projektowanych ulic tzw.: Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83) oraz Nowej Niepołomickiej 
(051-KD83) zaleca się realizację zabudowy usługowej, pierzejowej pełniącej rolę “ekranu akustycznego”;

4) zaleca się realizację przeszklenia w elewacjach frontowych usług w parterach na minimum 70% ich 
długości;
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5) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;  

6) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

7) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

8) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych.

§ 12. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 006-P/U41 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  006.

2. Powierzchnia terenu:  2,02 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  P/U41 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

4. Funkcje wyłączone:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu;

3) garaże boksowe.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12;

2) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

3) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

4) ciąg pieszy (z dopuszczeniem ciągu pieszo-rowerowego) łączący się - poprzez teren projektowanej ulicy 
tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83) - z ciągiem pieszym ustalonym w terenie 003-M/U32 (§9 ust.6 
pkt 12) i z terenem ulicy Hokejowej (042-KD81);

5) ciąg pieszo-jezdny - o minimalnej szerokości 6m - łączący się z ulicą Hokejową (042-KD81), 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 5.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w liniach rozgraniczających terenów projektowanej ulicy 
tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83) i projektowanej ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej (051-KD83) - 
jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
maksymalna 60%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją: 20%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 1,0; maksymalna: 1,5; 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

5) wysokość zabudowy:

a) minimalna: dowolna, z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a,

b) w pasie o szerokości 20m od linii rozgraniczających terenów projektowanych ulic tzw.: Nowej 
Świętokrzyskiej (040-KD83), Nowej Niepołomickiej (051-KD83): maksymalna: 83m n.p.m., 
z zastrzeżeniem pkt 6 lit.b,

c) na pozostałym terenie: maksymalna: 84m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit.c;

6) inne gabaryty obiektów:
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a) w pasie o szerokości 20m od linii rozgraniczających terenów projektowanych ulic tzw. Nowej 
Świętokrzyskiej (040-KD83), Nowej Niepołomickiej (051-KD83): minimalna średnia ważona liczba 
kondygnacji nadziemnych: 2,

b) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: w pasie o szerokości 20m od linii rozgraniczających terenów 
projektowanych ulic tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83), Nowej Niepołomickiej (051-KD83) 
maksymalna: 20m,

c) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: na pozostałym terenie maksymalna: 18m,

d) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: dowolny, z zastrzeżeniem pkt 9 lit.a;

9) inne:

a) dla dachów stromych ustala się połacie dachowe symetryczne,

b) zakaz pokrycia dachów - o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 - materiałami papowymi, za 
wyjątkiem dachówki bitumicznej.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dowolne.   

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa: od ulicy Hokejowej (042-KD81), od ulicy Hokejowej (042-KD81) poprzez teren 007-
M/U31, od projektowanej ulicy lokalnej 049-KD81;

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: bytowe do kanalizacji sanitarnej, przemysłowe zgodnie z  

obowiązującymi przepisami;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 4;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne:dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:

1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony konserwatorskiej – 
archeologicznej;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej 
wszelkie prace ziemne wymagające szerokoprzestrzennych i głebokich wykopów muszą być poprzedzone 
ratowniczymi badaniami archeologicznymi, realizacja wykopów pod infrastrukturę wymaga nadzorów 
archeologicznych.
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11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji 
co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

dotyczy ciągów: pieszego i pieszo-jezdnego, o których mowa w ust. 6 pkt 4, 5:

1) mała architektura: dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się;

5) zieleń: dopuszcza się.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  

1) w obszarze "a" wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego jak na rysunku planu: 30%;

2) na pozostałym terenie: nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną – 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

2) istniejący wodociąg o średnicy 400mm – zakaz zabudowy w odległości do 3m od skrajni wodociągu;

3) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;

4) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,15;

5) dopuszcza się rezygnację z ciągu pieszo-jezdnego, o którym mowa w ust. 6 pkt 5 w przypadku wspólnego 
zagospodarowania południowo-wschodniej części terenów 006-P/U41 i 007-M/U31;

6) w przypadku lokalizacji parkingów kubaturowych w kondygnacjach parterów od strony projektowanych 
ulic: tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83), tzw. Nowej Niepołomickiej (051-KD83) - minimum 50% 
długości elewacji w parterach budynków należy przeznaczyć na usługi lub wyposażyć w okna wystawowe.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zalecana lokalizacja ciągów: pieszego i pieszo-jezdnego, o których mowa w ust. 6 pkt 4, 5 jak na rysunku 
planu;

3) wzdłuż terenów projektowanych ulic tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83), Nowej Niepołomickiej 
(051-KD83) zaleca się realizację zabudowy pierzejowej pełniącej rolę “ekranu akustycznego”;

4) zaleca się realizację przeszklenia w elewacjach frontowych usług w parterach na minimum 70% ich 
długości;

5) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

6) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;
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7) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

8) istniejący ciepłociąg 2x300mm - zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 
3m;

9) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych;

10) istniejąca linia radiowa.

§ 13. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 007-M/U32 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu: 007.

2. Powierzchnia terenu:  0,82 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  M/U32 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające tereny 
mieszkaniowe M24 i usługowe U33.

4. Funkcje wyłączone:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) garaże boksowe.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala 
się.   

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11;

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

4) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

5) dla zabudowy mieszkaniowej należy zachować jednolitą wysokość ogrodzeń.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna w odleglości 4m od linii rozgraniczającej terenu ulicy 
Hokejowej (042-KD81) - jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
maksymalna 50%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją: 30%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją:

a) minimalna: 0,

b) maksymalna: 0,9; z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

5) wysokość zabudowy:

a) minimalna: nie ustala się,

b) maksymalna: 87m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a;

6) inne gabaryty obiektów:

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna 18m,

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 5;

7) formy zabudowy: dowolne;
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8) kształt dachu: dowolny, z zastrzeżeniem pkt 9 lit.a;

9) inne:

a) dla dachów stromych ustala się połacie dachowe symetryczne, jednolite dla zabudowy na działce 
budowlanej objętej inwestycją,

b) zakaz pokrycia dachów - o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 - materiałami papowymi, za 
wyjątkiem dachówki bitumicznej,

c) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3m2 /1m2 powierzchni użytkowej mieszkań w zabudowie wielorodzinnej powyżej 
4 mieszkań.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dowolne.   

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Hokejowej (042-KD81);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony konserwatorskiej – 
archeologicznej;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej 
wszelkie prace ziemne wymagające szerokoprzestrzennych i głebokich wykopów muszą być poprzedzone 
ratowniczymi badaniami archeologicznymi, realizacja wykopów pod infrastrukturę wymaga nadzorów 
archeologicznych.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej obowiązuje standard akustyczny określony w przepisach odrębnych;

2) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.
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15. Stawka procentowa: nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną – 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

2) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;

3) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,15.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

3) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

4) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

5) zaleca się realizację przeszklenia w elewacjach frontowych usług w parterach na minimum 70% ich 
długości;

6) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych;

7) istniejąca linia radiowa.

§ 14. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 008-U33 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  008.   

2. Powierzchnia terenu:  0,53 ha.   

3. Przeznaczenie terenu: U33 tereny zabudowy usługowej.   

4. Funkcje wyłączone:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;  

2) garaże boksowe.  

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala 
się.   

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11;

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

4) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: 

a) maksymalna nieprzekraczalna w linii rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej 
Świętokrzyskiej (040-KD83) - jak na rysunku planu,
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b) maksymalna nieprzekraczalna w odległości minimalnej 6m i maksymalnej 6,5m od linii rozgraniczającej 
terenu 009-D i na granicy terenu zieleni do utrzymania i wprowadzenia – jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
maksymalna 60%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją: 20%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 1,0; maksymalna: 1,5; 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

5) wysokość zabudowy:

a) minimalna: nie ustala się, z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a,

b) maksymalna: 87m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit.b;

6) inne gabaryty obiektów:

a) minimalna średnia ważona liczba kondygnacji nadziemnych: 2,

b) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 18m,

c) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: dowolny;

9) inne: zakaz pokrycia dachów - o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 - materiałami papowymi, za 
wyjątkiem dachówki bitumicznej.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Hokejowej (042-KD81);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu (południowo-wschodni fragment), jak na rysunku planu, objęta 
strefą ochrony konserwatorskiej – archeologicznej;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;
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3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej 
wszelkie prace ziemne wymagające szerokoprzestrzennych i głebokich wykopów muszą być poprzedzone 
ratowniczymi badaniami archeologicznymi, realizacja wykopów pod infrastrukturę wymaga nadzorów 
archeologicznych.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:   

1) zachodnia część terenu, jak na rysunku planu, objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych 
Biologicznie (OSTAB);

2) w zachodniej części terenu zieleń do utrzymania i wprowadzenia - jak na rysunku planu;

3) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy.   

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  

1) zachodnia część terenu, jak na rysunku planu, zagrożona ruchami masowymi - wykazana w rejestrze 
osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi pod numerem 3749 - zagospodarowanie zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

2) istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną – zagospodarowanie zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

2) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;

3) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,15.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) wzdłuż terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83) zaleca się realizację zabudowy 
pierzejowej pełniącej rolę “ekranu akustycznego”;

3) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

4) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

5) zaleca się realizację przeszklenia w elewacjach frontowych usług w parterach na minimum 70% ich 
długości;

6) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

7) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych;

8) istniejąca linia radiowa.
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§ 15. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 009-D MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu: 009.

2. Powierzchnia terenu: 0,01 ha.

3. Przeznaczenie terenu: D główny Rów odwadniający R2/1.  

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się.   

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala 
się.   

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11;

2) zakaz lokalizacji reklam;

3) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  nie dotyczy.  

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.   

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Hokejowej (042-KD81);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: wyklucza się;

3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy;

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy;

5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.   

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów 
Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:
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1) teren zagrożony ruchami masowymi - wykazany w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas 
ziemi pod numerem 3749 - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) istniejący - w północnej części terenu -  gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną – 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 
 nie dotyczy.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  istniejąca 
linia radiowa.   

§ 16. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 010-U33 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  010.

2. Powierzchnia terenu:  0,12 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  U33 tereny zabudowy usługowej.

4. Funkcje wyłączone:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) garaże boksowe.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11;

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

4) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: 

a) maksymalna nieprzekraczalna w linii rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej 
Świętokrzyskiej (040-KD83) - jak na rysunku planu,

b) maksymalna nieprzekraczalna w odległości minimalnej 7m i maksymalnej 9m od linii rozgraniczającej 
terenu 009-D i na granicy terenu zieleni do utrzymania i wprowadzenia – jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
maksymalna 60%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją: 20%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 1,0; maksymalna: 1,5; 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

5) wysokość zabudowy:

a) minimalna: nie ustala się, z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a,

b) maksymalna: 86m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit.b;

6) inne gabaryty obiektów:

a) minimalna średnia ważona liczba kondygnacji nadziemnych: 2,

b) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie maksymalna: 18m,
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c) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: dowolny;

9) inne: zakaz pokrycia dachów - o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 - materiałami papowymi, za 
wyjątkiem dachówki bitumicznej.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa: od ulicy Hokejowej (042-KD81);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:   

1) wschodnia część terenu, jak na rysunku planu, objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych 
Biologicznie (OSTAB);

2) we wschodniej części terenu zieleń do utrzymania i wprowadzenia - jak na rysunku planu;

3) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów: wschodnia część terenu, jak na rysunku planu, zagrożona ruchami masowymi - 
wykazana w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi pod numerem 3749 - 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;
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2) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;

3) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,15;

4) teren od wschodniej strony przylega do Rowu odwadniającego R2/1 - należy umożliwić dojazd - 
o minimalnej szerokości 3m - do celów eksploatacyjnych.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) wzdłuż terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83) zaleca się realizację zabudowy 
pierzejowej pełniącej rolę “ekranu akustycznego”;

3) zaleca się realizację przeszklenia w elewacjach frontowych usług w parterach na minimum 70% ich 
długości;

4) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

5) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

6) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

7) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych;

8) istniejąca linia radiowa.

§ 17. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 011-M/U32 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  011.

2. Powierzchnia terenu:  2,03 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  M/U32 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające tereny 
mieszkaniowe MW24 i usługowe U33; w proporcji: funkcja mieszkaniowa minimum 85% powierzchni 
użytkowej.

4. Funkcje wyłączone:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) garaże boksowe.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11;

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

4) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

5) dla zabudowy mieszkaniowej należy zachować jednolitą wysokość ogrodzeń.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy:

a) maksymalna nieprzekraczalna w odległości 5,4m od linii rozgraniczającej terenu ulicy Łuczniczej (045-
KD81) - jak na rysunku planu,

b) maksymalna nieprzekraczalna w odległości 6m od linii rozgraniczającej terenu ulicy Wielkopolskiej 
(041-KD82) – jak na rysunku planu,
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c) maksymalna nieprzekraczalna (w południowo-zachodniej części terenu), jak na rysunku planu, łącząca 
się z liniami zabudowy, o których mowa w lit. a, b,

d) maksymalna nieprzekraczalna w odległości 4m od linii rozgraniczającej terenu ulicy Hokejowej (042-
KD81) - jak na rysunku planu,

e) maksymalna nieprzekraczalna (w północno-zachodniej części terenu), jak na rysunku planu, łącząca się 
z liniami zabudowy, o których mowa w lit. b, d;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
maksymalna 35%;  

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją: 30%;  

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 0,9; 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;   

5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 88m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a;  

6) inne gabaryty obiektów: 

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna 16m, 

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 5;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 500, z zastrzeżeniem pkt 9 lit.a;       

9) inne:

a) połacie dachowe symetryczne, jednolite dla zabudowy na działce budowlanej objętej inwestycją,  

b) zakaz pokrycia dachów materiałami papowymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej,

c) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3m2 /1m2 powierzchni użytkowej mieszkań w zabudowie wielorodzinnej powyżej 
4 mieszkań.  

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:   dowolne.   

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Wielkopolskiej (041-KD82) poprzez zjazd jak na rysunku planu, od ulicy 
Hokejowej (042-KD82), od ulicy Olimpijskiej (043-KD81), od ulicy Łuczniczej (045-KD81);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.
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10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej: nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną i zamieszkiwania zbiorowego;

2) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa: nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  północny fragment terenu, jak na rysunku planu, zagrożony ruchami masowymi - 
wykazany w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi pod numerem 3749 - 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją; 

2) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;

3) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,25.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

3) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

4) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

5) zaleca się realizację przeszklenia w elewacjach frontowych usług w parterach na minimum 70% ich 
długości;

6) istniejący główny Rów odwadniający R2/1 - zaleca się umożliwienie dojazdu o szerokości 5m dla celów 
eksploatacyjnych;

7) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych;

8) istniejąca linia radiowa.

§ 18. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 012-MW24 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918

1. Numer terenu: 012.

2. Powierzchnia terenu: 2,02 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  MW24 tereny zabudowy mieszkaniowej intensywnej.  

4. Funkcje wyłączone:  garaże boksowe.   
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5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala 
się.   

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11;

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

4) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

5) należy zachować jednolitą wysokość ogrodzeń.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy maksymalna nieprzekraczalna w odleglości 4m od linii rozgraniczającej terenu ulicy 
Hokejowej (042-KD82) - jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
maksymalna 35%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją: 30%; 

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 0,9: 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 92m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a;

6) inne gabaryty obiektów:

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna 16m,

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 5;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 500, z zastrzeżeniem pkt 9 lit.a;

9) inne:

a) połacie dachowe symetryczne, jednolite dla zabudowy na działce budowlanej objętej inwestycją,

b) zakaz pokrycia dachów materiałami papowymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej,

c) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3m2 /1m2 powierzchni użytkowej mieszkań.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Hokejowej (042-KD81), od ulicy Olimpijskiej (043-KD81), od ulicy 
Podleckiego (044-KD80), od ulicy Łuczniczej (045-KD81) poprzez teren 015-M/U32;

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
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8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:

1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony konserwatorskiej - 
archeologicznej;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej 
wszelkie prace ziemne wymagające szerokoprzestrzennych i głebokich wykopów muszą być poprzedzone 
ratowniczymi badaniami archeologicznymi, realizacja wykopów pod infrastrukturę wymaga nadzorów 
archeologicznych.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną i zamieszkiwania zbiorowego;

2) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

2) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;

3) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,25.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

3) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

4) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

5) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych;

6) istniejąca linia radiowa.
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§ 19. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 013-MW24 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  013.

2. Powierzchnia terenu:  3,68 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  MW24 tereny zabudowy mieszkaniowej intensywnej.

4. Funkcje wyłączone:  garaże boksowe.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11;

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

4) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

5) należy zachować jednolitą wysokość ogrodzeń.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: 

a) maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rograniczającej terenu ulicy Łuczniczej (045-
KD81) - jak na rysunku planu,

b) maksymalna nieprzekraczalna w odległości 4m od linii rozgraniczającej terenu ulicy Hokejowej (042-
KD81) - jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
maksymalna 35%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją: 30%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 0,9; 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 92m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a;

6) inne gabaryty obiektów:

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna 16m,

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 5;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 500, z zastrzeżeniem pkt 9 lit.a;

9) inne:  

a) połacie dachowe symetryczne, jednolite dla zabudowy na działce budowlanej objętej inwestycją,

b) zakaz pokrycia dachów materiałami papowymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej,

c) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3m2 /1m2 powierzchni użytkowej mieszkań.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Hokejowej (042-KD82), od ulicy Podleckiego (044-KD80), od ulicy 
Łuczniczej (045-KD81), od ulicy Łuczniczej (045-KD81) poprzez teren 014-M/U32;
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2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:

1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony konserwatorskiej-
archeologicznej;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej 
wszelkie prace ziemne wymagające szerokoprzestrzennych i głebokich wykopów muszą być poprzedzone 
ratowniczymi badaniami archeologicznymi, realizacja wykopów pod infrastrukturę wymaga nadzorów 
archeologicznych.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną i zamieszkiwania zbiorowego;

2) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

2) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;

3) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,25.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  
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1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

3) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

4) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

5) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych;

6) istniejąca linia radiowa.

§ 20. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 014-M/U32 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  014.

2. Powierzchnia terenu:  0,52 ha.   

3. Przeznaczenie terenu:  M/U32 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające tereny 
mieszkaniowe MW24 i usługowe U33; w proporcji: funkcja mieszkaniowa minimum 85% powierzchni 
użytkowej.

4. Funkcje wyłączone:  

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;  

2) garaże boksowe.   

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala 
się.   

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11;   

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób 
zamaskowany;   

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;  

4) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;  

5) dla zabudowy mieszkaniowej należy zachować jednolitą wysokość ogrodzeń.  

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna w odległości 6m od linii rograniczającej terenu ulicy 
Łuczniczej (045-KD81) - jak na rysunku planu;   

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
maksymalna 35%;   

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją: 30%;  

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 0,9; 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;  

5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 94m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a;  

6) inne gabaryty obiektów:

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna 16m,

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 5;

7) formy zabudowy: dowolne;
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8) kształt dachu: o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 500, z zastrzeżeniem pkt 9 lit.a;

9) inne:  

a) połacie dachowe symetryczne, jednolite dla zabudowy na działce budowlanej objętej inwestycją,  

b) zakaz pokrycia dachów materiałami papowymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej,

c) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3m2 /1m2 powierzchni użytkowej mieszkań w zabudowie wielorodzinnej powyżej 
4 mieszkań.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.   

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Podleckiego (044-KD80), od ulicy Łuczniczej (045-KD81);  

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;   

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;  

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;  

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3;  

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;  

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;  

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;  

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;  

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.  

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony konserwatorskiej – 
archeologicznej;   

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;  

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej 
wszelkie prace ziemne wymagające szerokoprzestrzennych i głebokich wykopów muszą być poprzedzone 
ratowniczymi badaniami archeologicznymi, realizacja wykopów pod infrastrukturę wymaga nadzorów 
archeologicznych.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną i zamieszkiwania zbiorowego;

2) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.
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16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

2) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;

3) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,25.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

3) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

4) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

5) zaleca się realizację przeszklenia w elewacjach frontowych usług w parterach na minimum 70% ich 
długości;

6) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych;

7) istniejąca linia radiowa.

§ 21. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 015-M/U32 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  015.   

2. Powierzchnia terenu:  0,74 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  M/U32 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające tereny 
mieszkaniowe MW24 i usługowe U33; w proporcji: funkcja mieszkaniowa minimum 85% powierzchni 
użytkowej.

4. Funkcje wyłączone:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) garaże boksowe.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11;

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

4) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

5) dla zabudowy mieszkaniowej należy zachować jednolitą wysokość ogrodzeń.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna w odległości 6m od linii rograniczającej terenu ulicy 
Łuczniczej (045-KD81) - jak na rysunku planu;
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2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
maksymalna 35%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją: 30%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 0,9; 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 94m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a;

6) inne gabaryty obiektów:

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna 16m,

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 5;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 500, z zastrzeżeniem pkt 9 lit.a;

9) inne:

a) połacie dachowe symetryczne, jednolite dla zabudowy na działce budowlanej objętej inwestycją,

b) zakaz pokrycia dachów materiałami papowymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej,

c) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3m2 /1m2 powierzchni użytkowej mieszkań w zabudowie wielorodzinnej powyżej 
4 mieszkań.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Olimpijskiej (043-KD81), od ulicy Podleckiego (044-KD80), od ulicy 
Łuczniczej (045-KD81);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony konserwatorskiej – 
archeologicznej;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej 
wszelkie prace ziemne wymagające szerokoprzestrzennych i głebokich wykopów muszą być poprzedzone 
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ratowniczymi badaniami archeologicznymi, realizacja wykopów pod infrastrukturę wymaga nadzorów 
archeologicznych.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną i zamieszkiwania zbiorowego;

2) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją; 

2) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;

3) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,20.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

3) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

4) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

5) zaleca się realizację przeszklenia w elewacjach frontowych usług w parterach na minimum 70% ich 
długości;

6) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych;

7) istniejąca linia radiowa.

§ 22. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 016-M22 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  016.   

2. Powierzchnia terenu:  3,8 ha.   

3. Przeznaczenie terenu:  M22 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej.  

4. Funkcje wyłączone:  garaże boksowe, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 4.  

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.  

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12;
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2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu; jej 
elementy naziemne i nadziemne należy realizować w sposób zamaskowany;

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

4) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

5) należy zachować jednolitą wysokość ogrodzeń;

6) ciąg pieszo-jezdny, jak na rysunku planu, łączący teren ulicy Łuczniczej (045-KD81) z terenem ulicy 
Olimpijskiej (046-KD81), z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 5;

7) ciąg pieszo-jezdny (w południowo-wschodniej części terenu), jak na rysunku planu, łączący teren ulicy 
Olimpijskiej (046-KD81) z ciągiem pieszym, o którym mowa w pkt 8;

8) ciąg pieszy, w południowo-zachodniej części terenu, (z dopuszczeniem ciągu pieszo-rowerowego) łączący 
teren ulicy Wielkopolskiej (poza granicami planu) z ciągiem pieszo-jezdnym, o którym mowa w pkt 7;

9) ciąg pieszy, w środkowej części terenu, (z dopuszczeniem ciągu pieszo-rowerowego) łączący teren ulicy 
Wielkopolskiej (poza granicami planu) z terenem ulicy Olimpijskiej (046-KD81);

10) wloty ciągów pieszych, o których mowa w pkt 8, 9 - jak na rysunku planu.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczającej teren ulicy 
Łuczniczej (045-KD81) i zachodniej granicy obszaru objętego planem jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
maksymalna 30%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją: 50%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 0,6; 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 95m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a;

6) inne gabaryty obiektów:

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna 11m,

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 5;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 500, z zastrzeżeniem pkt 9 lit.a;

9) inne:  

a) połacie dachowe symetryczne, jednolite dla zabudowy na działce budowlanej objętej inwestycją,

b) zakaz pokrycia dachów materiałami papowymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Łuczniczej (045-KD81), od ulicy Olimpijskiej (046-KD81), od ulicy 
Wielkopolskiej (poza granicami planu);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;
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5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego, 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną;

2) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

dotyczy ciągów pieszych, ciągów pieszo-jezdnych, o których mowa w ust. 6 pkt 6, 7, 8, 9:

1) mała architektura: dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2;

5) zieleń: dopuszcza się.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną – 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

2) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;

3) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,15;

4) dopuszcza się garaże boksowe w przypadku realizacji domów mieszkalnych wolnostojących jedno- lub 
dwumieszkaniowych;

5) dopuszcza się realizację ciągu pieszo-jezdnego, o którym mowa w ust. 6 pkt 6 w postaci wydzielonych: 
jezdni i chodników.
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18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

3) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

4) zalecana lokalizacja ciągów pieszych, o których mowa w ust. 6 pkt 8, 9 jak na rysunku planu;

5) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

6) istniejący kanał deszczowy o średnicy 0,60m – zaleca się pas wolny od zabudowy o szerokości co najmniej 
4m od skrajni kanału oraz umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3m;

7) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych;

8) istniejąca linia radiowa.

§ 23. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 017-M22 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918

1. Numer terenu:  017.

2. Powierzchnia terenu:  2,8 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  M22 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej.

4. Funkcje wyłączone:  garaże boksowe, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 4.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12;

2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu; jej 
elementy naziemne i nadziemne należy realizować w sposób zamaskowany;

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

4) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

5) należy zachować jednolitą wysokość ogrodzeń;

6) ciąg pieszo-jezdny (w środkowej części terenu), jak na rysunku planu, łączący teren ulicy Olimpijskiej 
(046-KD81) z terenem ulicy Tenisowej (048-KD80), z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 5;

7) ciąg pieszo-jezdny (w południowej części terenu), jak na rysunku planu, łączący teren ulicy Olimpijskiej 
(046-KD81) z ciągiem pieszo-rowerowym ustalonym na terenie 020-ZP62.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w odległości 3m od linii rozgraniczającej terenu ulicy 
Saneczkarskiej (047-KD80) - jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
maksymalna 30%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją: 50%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymlana: 0,6; 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 90m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a;

6) inne gabaryty obiektów:
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a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna 11m,

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 5;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 500, z zastrzeżeniem pkt 9 lit.a;

9) inne:

a) połacie dachowe symetryczne, jednolite dla zabudowy na działce budowlanej objętej inwestycją,  

b) zakaz pokrycia dachów materiałami papowymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Olimpijskiej (046-KD81), od ulicy Saneczkarskiej (047-KD80), od ulicy 
Tenisowej (048-KD80);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną;

2) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

dotyczy ciągów pieszo-jezdnych, o którym mowa w ust. 6 pkt 6, 7:

1) mała architektura: dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2;

5) zieleń: dopuszcza się.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.
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14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  

1) w obszarze “a” wyznaczonym na wschód od linii podziału wewnętrznego jak na rysunku planu: 30%;

2) na pozostałym terenie: nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

2) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu; 

3) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,18;

4) dopuszcza się garaże boksowe w przypadku realizacji domów mieszkalnych wolnostojących jedno- lub 
dwumieszkaniowych;

5) dopuszcza się realizację ciągu pieszo-jezdnego, o którym mowa w ust. 6 pkt 6 w postaci wydzielonych: 
jezdni i chodników.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

3) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

4) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

5) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych;

6) istniejąca linia radiowa.

§ 24. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 018-M22 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918

1. Numer terenu:  018.

2. Powierzchnia terenu:  0,92 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  M22 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej.

4. Funkcje wyłączone:  garaże boksowe, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 4.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11;

2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu; jej 
elementy naziemne i nadziemne należy realizować w sposób zamaskowany;

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

4) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

5) należy zachować jednolitą wysokość ogrodzeń.
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7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6m od linii rozgraniczających terenów ulic: 
Łuczniczej (045-KD81) i Saneczkarskiej (047-KD80) - jak na rysunku planu,

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
maksymalna 30%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją: 50%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 0,6; 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 90m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a;

6) inne gabaryty obiektów:

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie:  maksymalna 11m,

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 5;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 500, z zastrzeżeniem pkt 9 lit.a;

9) inne:

a) połacie dachowe symetryczne, jednolite dla zabudowy na działce budowlanej objętej inwestycją,

b) zakaz pokrycia dachów materiałami papowymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Łuczniczej (045-KD81), od ulicy Olimpijskiej (046-KD81), od ulicy 
Saneczkarskiej (047-KD80), od ulicy Podleckiego (048-KD80);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 
zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:

1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony konserwatorskiej – 
archeologicznej;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;
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3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej 
wszelkie prace ziemne wymagające szerokoprzestrzennych i głebokich wykopów muszą być poprzedzone 
ratowniczymi badaniami archeologicznymi, realizacja wykopów pod infrastrukturę wymaga nadzorów 
archeologicznych.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną;

2) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:

1) w obszarze “a” wyznaczonym na wschód od linii podziału wewnętrznego jak na rysunku planu: 30%;

2) na pozostałym terenie: nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów: nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

2) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;

3) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,20;

4) dopuszcza się garaże boksowe w przypadku realizacji domów mieszkalnych wolnostojących jedno- lub 
dwumieszkaniowych.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

3) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

4) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

5) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych;

6) istniejąca linia radiowa.

§ 25. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 019-M/U31 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918

1. Numer terenu: 019.

2. Powierzchnia terenu:  1,8 ha.
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3. Przeznaczenie terenu:  M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające tereny 
mieszkaniowe M22 i usługowe U33; w proporcji: funkcja mieszkaniowa minimum 70% powierzchni 
użytkowej; z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1, 2.

4. Funkcje wyłączone:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) garaże boksowe, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 6.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12;

2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu; jej 
elementy naziemne i nadziemne należy realizować w sposób zamaskowany;

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

4) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

5) dla zabudowy mieszkaniowej należy zachować jednolitą wysokość ogrodzeń;

6) ciąg pieszo-rowerowy, w obszarze “a” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego jak na rysunku planu, 
łączący teren ulicy Podleckiego (048-KD80) z ciągiem pieszo-rowerowym ustalonym w terenie 020-ZP62;

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna w odległości 6m od linii rozgraniczającej terenu ulicy 
Łuczniczej (045-KD81) - jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
maksymalna 30%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją: 50%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 0,6; 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3;

5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 89m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a;

6) inne gabaryty obiektów:

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna 11m,

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 5;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 500, z zastrzeżeniem pkt 9 lit.a;

9) inne:

a) połacie dachowe symetryczne, jednolite dla zabudowy na działce budowlanej objętej inwestycją,

b) zakaz pokrycia dachów materiałami papowymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Łuczniczej (045-KD81), od ulic Tenisowej, Podleckiego (048-KD80);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 53 – Poz. 873



4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego, 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 5;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:

1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony konserwatorskiej – 
archeologicznej;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:nie dotyczy;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej 
wszelkie prace ziemne wymagające szerokoprzestrzennych i głebokich wykopów muszą być poprzedzone 
ratowniczymi badaniami archeologicznymi, realizacja wykopów pod infrastrukturę wymaga nadzorów 
archeologicznych.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej obowiązuje standard akustyczny określony w przepisach odrębnych;

2) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

dotyczy ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 6:

1) mała architektura: dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2;

5) zieleń: dopuszcza się.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  

1) w obszarze “b” wyznaczonym na południe od linii podziału wewnętrznego jak na rysunku planu: 30%;

2) na pozostałym terenie: nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) w obszarze “a” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego jak na rysunku planu ustala się rezerwę 
terenu pod lokalizację przedszkola o minimalnej powierzchni użytkowej 600m2;
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2) w obszarze “a” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego jak na rysunku planu - dla przedszkola, 
o którym mowa w pkt 1 - należy urządzić teren rekreacyjny z zielenią o łącznej powierzchni nie mniejszej 
niż 1800m2;

3) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

4) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;

5) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,15;

6) dopuszcza się garaże boksowe w przypadku realizacji domów mieszkalnych wolnostojących jedno- lub 
dwumieszkaniowych.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

3) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

4) zalecana lokalizacja ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 6 – jak na rysunku planu;

5) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

6) zaleca się realizację przeszklenia w elewacjach frontowych usług w parterach na minimum 70% ich 
długości;

7) istniejąca linia radiowa.

§ 26. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 020-ZP62 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  020.

2. Powierzchnia terenu:  2,28 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  ZP62 tereny zieleni urządzonej.

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11, 12;

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

3) zakaz lokalizacji reklam;

4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

5) ciąg pieszo-rowerowy łączący ciąg pieszo-jezdny wyznaczony w terenie 017-M22 z terenem ulicy 
Hokejowej (042-KD81), z zastrzeżeniem ust. 17;

6) ciąg pieszo-rowerowy (w południowej części terenu) łączący teren ulicy Tenisowej (048-KD80) z terenem 
położonym poza planem (po południowo-zachodniej granicy planu);

7) ciąg pieszo-rowerowy (w środkowej części terenu) łączący ciąg pieszo-rowerowy ustalony w terenie 019-
M/U31 z ciągiem pieszo-jezdnym ustalonym w terenie 022-D.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.
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9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Hokejowej (042-KD81), od ulicy Tenisowej (048-KD80);

2) parkingi:

a) dla samochodów osobowych: wyklucza się,

b) dla rowerów: dopuszcza się;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy;

5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe lub do układu odwadniającego;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB);

2) zachowanie co najmniej 70% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) mała architektura: dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2;

5) zieleń: obowiązkowa, kształtowanie dowolne.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  dopuszcza 
się rezygnację z ustalonego ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 5 (na odcinku biegnącym 
wzdłuż terenu 022-D) - pod warunkiem jego lokalizacji w terenie 022-D.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:

1) zalecany lokalizacja ciągów pieszo-rowerowych, o których mowa w ust. 6 pkt 5, 6, 7 jak na rysunku planu;

2) zaleca się wspólne zagospodarowanie terenów 020-ZP62, 022-D, 023-ZP62;

3) istniejąca linia radiowa.
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§ 27. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 021-M22 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu: 021.

2. Powierzchnia terenu:  0,71 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  M22 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej.

4. Funkcje wyłączone:  garaże boksowe, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 4.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11;

2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu; jej 
elementy naziemne i nadziemne należy realizować w sposób zamaskowany;

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

4) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

5) należy zachować jednolitą wysokość ogrodzeń.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: 

a) maksymalna nieprzekraczalna w odległości 6m od linii rozgraniczającej terenu ulicy Łuczniczej (045-
KD81) - jak na rysunku planu,

b) maksymalne nieprzekraczalne (we wschodniej części terenu) w odleglości 4m od linii rozgraniczających 
terenów ulic: Hokejowej (042-KD81), Łuczniczej (045-KD81) - jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
maksymalna 30%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją: 50%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 0,6; 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 85m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a;

6) inne gabaryty obiektów: 

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna 11m,

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 5;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 500, z zastrzeżeniem pkt 9 lit.a;

9) inne:  

a) połacie dachowe symetryczne, jednolite dla zabudowy na działce budowlanej objętej inwestycją,

b) zakaz pokrycia dachów materiałami papowymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Łuczniczej (045-KD81);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;
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3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną;

2) zieleń do utrzymania i wprowadzenia – jak na rysunku planu;

3) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów: nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

2) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;

3) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,15;

4) dopuszcza się garaże boksowe w przypadku realizacji domów mieszkalnych wolnostojących jedno- lub 
dwumieszkaniowych.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

3) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

4) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;
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5) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych;

6) istniejąca linia radiowa.

§ 28. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 022-D MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  022.

2. Powierzchnia terenu:  0,44 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  D - potok Maćkowy wraz z drogą eksploatacyjną.

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11, 12;

2) zakaz lokalizacji reklam;

3) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

5) ciąg pieszo-rowerowy łączący ciąg pieszo-rowerowy ustalony w terenie 020-ZP62 z ciągiem pieszo-
jezdnym ustalonym w terenie 024-M23.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  nie dotyczy.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Hokejowej (042-KD81);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: wyklucza się;

3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy;

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy;

5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenia powierzchniowe;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB);

2) wszystkie powierzchnie poza niezbędnymi dla eksploatacji Potoku Maćkowy, nie przeznaczone dla ruchu 
(droga eksploatacyjna), przeznaczyć pod zieleń, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 5, ust. 17.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

dotyczy ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 5:
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1) mała architektura: dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 3;

5) zieleń: dopuszcza się.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.   

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: dopuszcza 
się ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi eksploatacyjnej.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się wspólne zagospodarowanie terenów 020-ZP62, 022-D, 023-ZP62;

2) zalecana lokalizacja ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 5 - jak na rysunku planu;

3) istniejąca linia radiowa.

§ 29. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 023-ZP62 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  023.

2. Powierzchnia terenu:  0,22 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  ZP62 teren zieleni urządzonej.

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11, 12;

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

3) zakaz lokalizacji reklam;

4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  nie dotyczy.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Hokejowej (042-KD81);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: wyklucza się;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy;

5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe lub do układu odwadniającego;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
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7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:

1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony konserwatorskiej – 
archeologicznej;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej 
wszelkie prace ziemne wymagają nadzorów archeologicznych.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB);

2) zachowanie co najmniej 70% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2;

5) zieleń: obowiązkowa, kształtowanie dowolnie.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.   

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 
 nie dotyczy.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się wspólne zagospodarowanie terenów 020-ZP62, 022-D, 023-ZP62;

2) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych.

§ 30. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 024-M23 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu: 024.

2. Powierzchnia terenu:  3,04 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  M23 tereny zabudowy mieszkaniowej.

4. Funkcje wyłączone:  garaże boksowe, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 5.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.
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6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12;  

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizować w sposób 
zamaskowany;  

3) dla zabudowy mieszkaniowej M22 dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie 
o nieznacznym oddziaływaniu;  

4) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;  

5) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;   

6) należy zachować jednolitą wysokość ogrodzeń;  

7) ciąg pieszo-jezdny łączący ciąg pieszo-rowerowy ustalony w terenie 022-D z terenem projektowanej ulicy 
dojazdowej 054-KD80.  

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy:

a) maksymalna nieprzekraczalna w odległości 4m od linii rozgraniczającej terenu ulicy Hokejowej (042-
KD81) - jak na rysunku planu,

b) maksymalna nieprzekraczalna (we wschodniej części terenu) w odległości minimalnej 0m i maksymalnej 
4m od linii rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy dojazdowej 054-KD80 - jak na rysunku planu,

c) maksymalna nieprzekraczalna w odległości minimalnej 9m i maksymalnej 19,5m od linii 
rozgraniczającej terenu 023-ZP62 i na granicy terenu zieleni do utrzymania i wprowadzenia - jak na 
rysunku planu,

d) maksymalna nieprzekraczalna - na granicy terenu zieleni do utrzymania i wprowadzenia i na odcinku 
linii podziału wewnętrznego - łącząca się z linią zabudowy, o której mowa w lit. c - jak na rysunku 
planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją:

a) maksymalna dla domów mieszkalnych powyżej 4 mieszkań: 35%,

b) maksymalna dla zabudowy mieszkaniowej M22: 30%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją:

a) dla domów mieszkalnych powyżej 4 mieszkań: 30%,

b) dla zabudowy mieszkaniowej M22: 50%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją:

a) minimalna: 0,

b) maksymalna dla zabudowy mieszkaniowej M22: 0,6; z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1,

c) maksymalna dla domów mieszkalnych powyżej 4 mieszkań: 0,7; z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 2;

5) wysokość zabudowy:

a) minimalna: nie ustala się,

b) maksymalna: 97m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a, b;

6) inne gabaryty obiektów:

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: dla zabudowy mieszkaniowej M22: maksymalna 11m,
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b) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: dla domów mieszkalnych powyżej 4 mieszkań: maksymalna 
16m,

c) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 6;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 500, z zastrzeżeniem pkt 9 lit.a;

9) inne:

a) połacie dachowe symetryczne, jednolite dla zabudowy na działce budowlanej objętej inwestycją,

b) zakaz pokrycia dachów materiałami papowymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej,

c) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3m2 /1m2 powierzchni użytkowej mieszkań w zabudowie wielorodzinnej powyżej 
4 mieszkań.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Hokejowej (042-KD81), od projektowanej ulicy dojazdowej 054-KD80, 
z ulic poza granicami planu;

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 4;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:

1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony konserwatorskiej – 
archeologicznej;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej 
wszelkie prace ziemne wymagają nadzorów archeologicznych. 

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej obowiązuje standard akustyczny określony w przepisach odrębnych;

2) północno-wschodnia część terenu, jak na rysunku planu, objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów 
Aktywnych Biologicznie (OSTAB);

3) w północno-wschodniej części terenu zieleń do utrzymania i wprowadzenia – jak na rysunku planu;

4) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.
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12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

dotyczy ciągu pieszo-jezdnego, o którym mowa w ust. 6 pkt 7:

1) mała architektura: dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2, 3;

5) zieleń: dopuszcza się.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:

1) w obszarze “a” wyznaczonym na wschód od linii podziału wewnętrznego jak na rysunku planu: 30%;

2) na pozostałym terenie: nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych - dla zabudowy mieszkaniowej M22 - dopuszcza się 
zwiększenie maksymalnej intensywności zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej 
budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej 
inwestycją;

2) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych – dla domów mieszkalnych powyżej 4 mieszkań - 
dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni 
całkowitej kondygnacji podziemnych w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

3) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;

4) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,2;

5) dopuszcza się garaże boksowe w przypadku realizacji domów mieszkalnych wolnostojących jedno- lub 
dwumieszkaniowych.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zalecana lokalizacja ciągu pieszo-jezdnego, o którym mowa w ust. 6 pkt 7 – jak na rysunku planu;

3) zalecany ciąg pieszo-jezdny (po południowej stronie projektowanej ulicy dojazdowej 054-KD80 - jak na 
rysunku planu;

4) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

5) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

6) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

7) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych;

8) istniejąca linia radiowa.
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§ 31. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 025-M/U31 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  025.

2. Powierzchnia terenu:  1,14 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające tereny 
mieszkaniowe M23 i usługowe U33; w proporcji: funkcja mieszkaniowa minimum 85% powierzchni 
użytkowej.

4. Funkcje wyłączone:  

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) garaże boksowe, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 4.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11;

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizować w sposób zamaskowany;

3) dla zabudowy mieszkaniowej M22 dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie 
o nieznacznym oddziaływaniu;

4) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

5) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

6) dla zabudowy mieszkaniowej należy zachować jednolitą wysokość ogrodzeń.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy:

a) maksymalna nieprzekraczalna w odległości 4m od linii rozgraniczającej terenu ulicy Hokejowej (042-
KD81) - jak na rysunku planu,

b) maksymalna nieprzekraczalna (w północnej części terenu) w odległości minimalnej 0m i maksymalnej 
4m od linii rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy dojazdowej 054-KD80 - jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
maksymalna: 35%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją:

a) dla zabudowy mieszkaniowej M22: 50%,

b) dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej: 30%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją:

a) minimalna: 0,

b) maksymalna dla zabudowy mieszkaniowej M22: 0,6; z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1, 

c) maksymalna dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej: 0,9; 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

5) wysokość zabudowy:

a) minimalna: nie ustala się,

b) maksymalna: 95m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a, b,

6) inne gabaryty obiektów:
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a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: dla zabudowy mieszkaniowej M22: maksymalna 11m,

b) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-
usługowej, usługowej: maksymalna 16m;

c) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 6;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 500, z zastrzeżeniem pkt 9 lit.a;

9) inne:

a) połacie dachowe symetryczne, jednolite dla zabudowy na działce budowlanej objętej inwestycją,

b) zakaz pokrycia dachów materiałami papowymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej,

c) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3m2 /1m2 powierzchni użytkowej mieszkań w zabudowie wielorodzinnej powyżej 
4 mieszkań.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa: od ulicy Hokejowej (042-KD81), od projektowanej ulicy dojazdowej 054-KD80;

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:

1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu (północno-zachodni fragment), jak na rysunku planu, objęta strefą 
ochrony konserwatorskiej – archeologicznej;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:nie dotyczy;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej 
wszelkie prace ziemne wymagają nadzorów archeologicznych.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej obowiązuje standard akustyczny określony w przepisach odrębnych;

2) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy.
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13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  dopuszcza się w zabudowie 
jednorodzinnej odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 
kanalizacji sanitarnej.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:   nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

2) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;

3) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,15;

4) dopuszcza się garaże boksowe w przypadku realizacji domów mieszkalnych wolnostojących jedno- lub 
dwumieszkaniowych.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

3) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

4) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

5) zaleca się realizację przeszklenia w elewacjach frontowych usług w parterach na minimum 70% ich 
długości;

6) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych.

§ 32. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 026-M22 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  026.

2. Powierzchnia terenu:  2,46 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  M22 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej.

4. Funkcje wyłączone:  garaże boksowe, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 4.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11;

2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu; jej 
elementy naziemne i nadziemne należy realizować w sposób zamaskowany;

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

4) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;   

5) należy zachować jednolitą wysokość ogrodzeń. 
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7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna w odległości 4m od linii rozgraniczającej terenu ulicy 
Hokejowej (042-KD81) - jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
maksymalna 30%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją: 50%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: 

a) minimalna: 0,

b) maksymalna: 0,6; z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

5) wysokość zabudowy:

a) minimalna: nie ustala się,

b) maksymalna: 96m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a;

6) inne gabaryty obiektów:

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna 11m,

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 5;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 500, z zastrzeżeniem pkt 9 lit.a;

9) inne:

a) połacie dachowe symetryczne, jednolite dla zabudowy na działce budowlanej objętej inwestycją,  

b) zakaz pokrycia dachów materiałami papowymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Hokejowej (042-KD81), z ulic poza granicami planu;

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  
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1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną;

2) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

2) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;

3) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,15;

4) dopuszcza się garaże boksowe w przypadku realizacji domów mieszkalnych wolnostojących jedno- lub 
dwumieszkaniowych.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zalecany ciąg pieszo-jezdny wzdłuż granicy obszaru objętego planem jak na rysunku planu;

3) zalecany ciąg pieszy wzdłuż granicy obszaru objętego planem jak na rysunku pkanu;

4) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

5) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

6) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

7) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych;

8) istniejąca linia radiowa.

§ 33. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 027-M22 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  027.

2. Powierzchnia terenu:  2,14 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  M22 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej.

4. Funkcje wyłączone:  garaże boksowe, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 4.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11;
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2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu; jej 
elementy naziemne i nadziemne należy realizować w sposób zamaskowany;

3) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

4) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

5) należy zachować jednolitą wysokość ogrodzeń.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy:

a) maksymalna nieprzekraczalna w odległości 4m od linii rozgraniczającej terenu ulicy Hokejowej (042-
KD81) - jak na rysunku planu,

b) maksymalna nieprzekraczalna (w zachodniej części terenu) w odległości minimalnej 0m i maksymalnej 
4m od linii rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy dojazdowej 055-KD80 - jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
maksymalna 30%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją: 50%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 0,6; 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 88m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a;

6) inne gabaryty obiektów:

a) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna 11m,

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 5;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 500, z zastrzeżeniem pkt 9 lit.a;

9) inne: 

a) połacie dachowe symetryczne, jednolite dla zabudowy na działce budowlanej objętej inwestycją,

b) zakaz pokrycia dachów materiałami papowymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Hokejowej (042-KD81), od projektowanej ulicy dojazdowej 055-KD80;

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;
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10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną;

2) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  istniejący gazociąg (w południowej części terenu) średniego ciśnienia wraz ze strefą 
kontrolowaną – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

2) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;

3) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,15;

4) dopuszcza się garaże boksowe w przypadku realizacji domów mieszkalnych wolnostojących jedno- lub 
dwumieszkaniowych.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zalecany ciąg pieszy wzdłuż granicy obszaru objętego planem jak na rysunku planu;

3) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

4) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

5) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

6) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych.

§ 34. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 028-M/U31 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  028.

2. Powierzchnia terenu:  2,53 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające tereny 
mieszkaniowe M23 i usługowe U33.

4. Funkcje wyłączone:
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1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) garaże boksowe, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 4;

3) w pierwszym szeregu zabudowy wzdłuż terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej (051-
KD83): zabudowa mieszkaniowa M22;

4) budynki mieszkalne, szpitale i domy opieki społecznej i budynki związane ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży z zastrzeżeniem ust.11 pkt 1.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11, 12;

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

3) dla zabudowy mieszkaniowej M22 dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie 
o nieznacznym oddziaływaniu;

4) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

5) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

6) dla zabudowy mieszkaniowej należy zachować jednolitą wysokość ogrodzeń;

7) ciąg pieszo-jezdny - o minimalnej szerokości 6m - jak na rysunku planu, łączący się z terenem 
projektowanej ulicy dojazdowej 055-KD80;

8) ciąg pieszy (z dopuszczeniem ciągu pieszo-rowerowego), w obszarze “a” wyznaczonym liniami podziału 
wewnętrznego jak na rysunku planu, łączący teren projektowanej ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej (051-
KD83) z ciągiem pieszo-jezdnym, o którym mowa w pkt 7.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy:

a) maksymalna nieprzekraczalna w odległości 6m od linii rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy tzw. 
Nowej Niepołomickiej (051-KD83) - jak na rysunku planu,

b) maksymalne nieprzekraczalne w odległości minimalnej 10m i maksymalnej 21m od linii 
rozgraniczających terenów 029-ZP62 i 030-D i na granicy zieleni do utrzymania i wprowadzenia – jak na 
rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją:

a) maksymalna dla zabudowy mieszkaniowej M22: 30%,

b) maksymalna dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej: 50%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją:

a) dla zabudowy mieszkaniowej M22: 50%,

b) dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej: 30%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją:  

a) minimalna: 0,

b) maksymalna dla zabudowy mieszkaniowej M22: 0,6; z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1,

c) maksymalna dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej: 0,9; 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

5) wysokość zabudowy:

a) minimalna: nie ustala się, z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a,
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b) maksymalna: 88m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit.b, c;

6) inne gabaryty obiektów:

a) w pasie o szerokości 26m od linii rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej 
Niepołomickiej (051-KD83): minimalna średnia ważona liczba kondygnacji nadziemnych: 2,

b) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: dla zabudowy mieszkaniowej M22: maksymalna 11m,

c) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-
usługowej, usługowej: maksymalna 18m,

d) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 6; 

7) formy zabudowy: dowolne; 

8) kształt dachu: strome, z zastrzeżeniem pkt 9 lit.a;  

9) inne:

a) połacie dachowe symetryczne, jednolite dla zabudowy na działce budowlanej objętej inwestycją,

b) zakaz pokrycia dachów materiałami papowymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej,

c) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3m2 /1m2 powierzchni użytkowej mieszkań w zabudowie wielorodzinnej powyżej 
4 mieszkań.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Hokejowej (042-KD81), od ulicy Hokejowej (042-KD81) poprzez teren 027-
M22, od projektowanej ulicy dojazdowej (055-KD80);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:

1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony konserwatorskiej – 
archeologicznej;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej 
wszelkie prace ziemne wymagają nadzorów archeologicznych.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  
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1) możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych, szpitali i domów opieki społecznej i budynków 
związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, w przypadku dotrzymania wymaganych 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z uwzględnieniem stanu zabudowy istniejącej w chwili 
wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz uciążliwości projektowanej ulicy tzw. Nowej 
Niepołomickiej (051-KD83);

2) w pierzei od strony projektowanej ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej (051-KD83) w budynkach 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zastosowanie elewacji o podwyższonej izolacyjności 
doprowadzającej poziom hałasu do obowiązujących norm dla tego typu pomieszczeń;

3) na terenach zabudowy mieszkaniowej obowiązuje standard akustyczny określony w przepisach odrębnych;

4) północna część terenu, jak na rysunku planu, objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych 
Biologicznie (OSTAB);

5) zieleń do utrzymania i wprowadzenia - jak na rysunku planu;

6) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

dotyczy ciągów: pieszego i pieszo-jezdnego, o którym mowa w ust. 6 pkt 7, 8:

1) mała architektura: dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2, 3;

5) zieleń: dopuszcza się.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  dopuszcza się w zabudowie 
jednorodzinnej odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 
kanalizacji sanitarnej.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  istniejące gazociągi średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną – 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

2) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;

3) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,15;

4) dopuszcza się garaże boksowe w przypadku realizacji domów mieszkalnych wolnostojących jedno- lub 
dwumieszkaniowych;

5) wschodnia część terenu potencjalnie zagrożona wystąpieniem wysokich poziomów hałasu w środowisku od 
projektowanej ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej (051-KD83).

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zalecana lokalizacja ciągu pieszego, o którym mowa w ust. 6 pkt 8 jak na rysunku planu;
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3) wzdłuż terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej (051-KD83) zaleca się realizację zabudowy 
usługowej, pierzejowej pełniącej rolę “ekranu akustycznego”;

4) zaleca się realizację przeszklenia w elewacjach frontowych usług w parterach na minimum 70% ich 
długości;

5) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

6) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

7) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

8) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych.

§ 35. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 029-ZP62 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  029.

2. Powierzchnia terenu:  0,05 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  ZP62 tereny zieleni urządzonej.

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11, 12;

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

3) zakaz lokalizacji reklam;

4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  nie dotyczy.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Hokejowej (042-KD81);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: wyklucza się;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy;

5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe lub do układu odwadniającego;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 75 – Poz. 873



1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB);

2) zachowanie co najmniej 70% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2;

5) zieleń: obowiązkowa, kształtowanie dowolnie.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 
 nie dotyczy.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się wspólne zagospodarowanie terenów 029-ZP62, 030-D, 031-ZP62;

2) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych.

§ 36. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 030-D MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918

1. Numer terenu:  030.

2. Powierzchnia terenu:  0,13 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  D - Potok Maćkowy wraz z drogą eksploatacyjną.

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11;

2) zakaz lokalizacji reklam;

3) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  nie dotyczy.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Hokejowej (042-KD81);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: wyklucza się;

3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy;

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy;
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5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB);

2) wszystkie powierzchnie poza niezbędnymi dla eksploatacji Potoku Maćkowy, nie przeznaczone dla ruchu 
(droga eksploatacyjna), przeznaczyć pod zieleń, z zastrzeżeniem ust. 17.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną – 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  dopuszcza 
się ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi eksploataycjnej.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: zaleca się 
wspólne zagospodarowanie terenów 029-ZP62, 030-D, 031-ZP62.

§ 37. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 031-ZP62 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  031.

2. Powierzchnia terenu:  0,34 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  ZP62 tereny zieleni urządzonej.

4. Funkcje wyłączone: nie ustala się.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11, 12;

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

3) zakaz lokalizacji reklam;

4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

5) ciąg pieszo-rowerowy łączący teren ulicy Hokejowej (042-KD81) z terenem projektowanej ulicy tzw. 
Nowej Niepołomickiej (051-KD83), z zastrzeżeniem ust. 17.
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7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  nie dotyczy.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od projektowanej ulicy lokalnej (049-KD81);

2) parkingi:

a) dla samochodów osobowych: wyklucza się,

b) dla rowerów: dopuszcza się;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy;

5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe lub do układu odwadniającego;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB);

2) zachowanie co najmniej 70% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2;

5) zieleń: obowiązkowa, kształtowanie dowolnie.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną – 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  dopuszcza 
się rezygnację z ustalonego ciągu pieszo-rowerowego - o którym mowa w ust. 6 pkt 5 - pod warunkiem jego 
lokalizacji w terenie 030-D.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się wspólne zagospodarowanie terenów 029-ZP62, 030-D, 031-ZP62;
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2) zalecana lokalizacja ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 5 jak na rysunku planu.

§ 38. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 032-P/U41 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  032.

2. Powierzchnia terenu:  0,37 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  P/U41 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

4. Funkcje wyłączone:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu;

3) garaże boksowe.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11;

2) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

3) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna w linii rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy tzw. 
Nowej Niepołomickiej (051-KD83) - jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
maksymalna 50%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją: 20%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 1,0; 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

5) wysokość zabudowy:

a) minimalna: nie ustala się, z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a,

b) maksymalna: 82m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit.b;

6) inne gabaryty obiektów:

a) w pasie o szerokości 20m od linii rozgraniczajacej terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej 
Niepołomickiej (051-KD83): minimalna średnia ważona liczba kondygnacji nadziemnych: 2,

b) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna: 18m,

c) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: dowolny;

9) inne: zakaz pokrycia dachów - o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 -  materiałami papowymi, za 
wyjątkiem dachówki bitumicznej. 

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od projektowanej ulicy lokalnej (049-KD81);

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 79 – Poz. 873



2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: bytowe do kanalizacji sanitarnej, przemysłowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji 
co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną – 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

2) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;

3) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,15.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

3) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

4) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

5) zaleca się realizację przeszklenia w elewacjach frontowych usług w parterach na minimum 70% ich 
długości;
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6) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych.

§ 39. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 033-P/U41 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  033. 

2. Powierzchnia terenu:  0,63 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  P/U41 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

4. Funkcje wyłączone:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu;

3) garaże boksowe.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11;

2) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

3) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: maksymalna nieprzekraczalna w linii rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy tzw. 
Nowej Niepołomickiej (051-KD83) - jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: 
maksymalna 50%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją: 20%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0, maksymalna: 1,0; 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

5) wysokość zabudowy:

a) minimalna: nie ustala się, z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a,

b) maksymalna: 76m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit.b;

6) inne gabaryty obiektów:

a) w pasie o szerokości 20m od linii rozgraniczajacej terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej 
Niepołomickiej (051-KD83): minimalna średnia ważona liczba kondygnacji nadziemnych: 2,

b) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: maksymalna 18m,

c) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: dowolny;

9) inne: zakaz pokrycia dachów - o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 -  materiałami papowymi, za 
wyjątkiem dachówki bitumicznej.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od projektowanej ulicy lokalnej (050-KD81);
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2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: bytowe do kanalizacji sanitarnej, przemysłowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) wschodnia część terenu, jak na rysunku planu, objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych 
Biologicznie (OSTAB);

2) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.  

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

2) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;

3) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi  0,15.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

3) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

4) istniejący ciepłociąg 2x300mm – zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 
3m;
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5) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

6) zaleca się realizację przeszklenia w elewacjach frontowych usług w parterach na minimum 70% ich 
długości;

7) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych.

§ 40. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 034-ZP62 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918

1. Numer terenu:  034.

2. Powierzchnia terenu:  0,16 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  ZP62 tereny zieleni urządzonej.

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11, 12;

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

3) zakaz lokalizacji reklam;

4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

5) ciąg pieszo-rowerowy łączący ciąg pieszo-rowerowy ustalony w terenie 035-D z terenem projektowanej 
ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej (051-KD83), z zastrzeżeniem ust. 17.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa: od ulicy Niepołomickiej (052-KD81) poprzez teren 035-D, od projektowanej ulicy 
lokalnej 050-KD81 poprzez teren 033-P/U41;

2) parkingi:

a) dla samochodów osobowych: wyklucza się,

b) dla rowerów: dopuszcza się;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy;

5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe lub do układu odwadniającego;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  
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1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB);

2) zachowanie co najmniej 70% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2; 

5) zieleń: obowiązkowa, kształtowanie dowolnie.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  dopuszcza 
się rezygnację z ustalonego ciągu pieszo-rowerowego - o którym mowa w ust. 6 pkt 5 - pod warunkiem jego 
lokalizacji w terenie 035-D.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się wspólne zagospodarowanie terenów 034-ZP62, 035-D;

2) zalecana lokalizacja ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 5 - jak na rysunku planu;

3) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych.

§ 41. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 035-D MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  035.

2. Powierzchnia terenu:  0,15 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  D - Potok Maćkowy wraz z drogą eksploatacyjną.

4. Funkcje wyłączone:  nie ustala się.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11;

2) zakaz lokalizacji reklam;

3) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

5) ciąg pieszo-rowerowy łączący ciąg pieszo-rowerowy ustalony w terenie 034-ZP62 z terenem ulicy 
Niepołomickiej (052-KD81), z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 2.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  nie dotyczy.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  
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1) dostępność drogowa: od ulicy Niepołomickiej (052-KD81);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: wyklucza się;

3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy;

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy;

5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie powierzchniowe;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;

8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.   

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB);

2) wszystkie powierzchnie poza niezbędnymi dla eksploatacji Potoku Maćkowy, nie przeznaczone dla ruchu 
(droga eksploatacyjna), przeznaczyć pod zieleń, z zastrzeżeniem ust. 17.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  

1) dopuszcza się ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi eksploatacyjnej;

2) dopuszcza się rezygnację z połączenia ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa w ust.6 pkt 5 z ciągiem 
pieszo-rowerowym ustalonym w terenie 034-ZP62 w przypadku, o którym mowa w §40 (teren 034-ZP62) 
ust. 17.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zalecana lokalizacja ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 5 jak na rysunku planu;

2) zaleca się wspólne zagospodarowanie terenów 034-ZP62, 035-D;

3) fragment terenu wzdłuż ulicy Niepołomickiej (052-KD81) przeznaczony dla przełożenia odcinka Potoku 
Maćkowy w przypadku realizacji zatoki autobusowej.

§ 42. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 036-M/U31 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918

1. Numer terenu:  036.

2. Powierzchnia terenu: 3,48 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające tereny 
mieszkaniowe M23 i usługowe U33.
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4. Funkcje wyłączone:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) garaże boksowe, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 4;

3) w pierwszym szeregu zabudowy wzdłuż terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej (051-
KD83): zabudowa mieszkaniowa M22;

4) budynki mieszkalne, szpitale i domy opieki społecznej i budynki związane ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 1.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 11;

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

3) dla zabudowy mieszkaniowej M22 dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie 
o nieznacznym oddziaływaniu;

4) lokalizacja reklam i szyldów wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub 
w projekcie zagospodarowania terenu;

5) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

6) dla zabudowy mieszkaniowej należy zachować jednolitą wysokość ogrodzeń;

7) ciąg pieszy (z dopuszczeniem ciągu pieszo-rowerowego), w obszarze “a” wyznaczonym liniami podziału 
wewnętrznego jak na rysunku planu, łączący teren projektowanej ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej (051-
KD83) z terenem ulicy Niepołomickiej (052-KD81).

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy:

a) maksymalna nieprzekraczalna w odległości 6m od linii rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy tzw. 
Nowej Niepołomickiej (051-KD83) - jak na rysunku planu,

b) maksymalna nieprzekraczalna w odległości 10m od linii rozgraniczającej terenu 035-D – jak na rysunku 
planu,

c) maksymalna nieprzekraczalna w odległości minimalnej 4m i maksymalnej 28m od linii rozgraniczającej 
terenu ulicy Niepołomickiej (052-KD81) – jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją 
maksymalna:

a) dla zabudowy mieszkaniowej M22: 30%,

b) dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej: 50%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
objętej inwestycją:

a) dla zabudowy mieszkaniowej M22: 50%,

b) dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej: 30%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją:

a) minimalna: 0,

b) maksymalna dla zabudowy mieszkaniowej M22: 0,6; z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1,

c) maksymalna dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej: 0,9; 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

5) wysokość zabudowy:
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a) minimalna: nie ustala się, z zastrzeżeniem pkt 6 lit.a,

b) maksymalna: 77m n.p.m., z zastrzeżeniem pkt 6 lit.b, c;

6) inne gabaryty obiektów:

a) w pasie o szerokości 26m od linii rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej 
Niepołomickiej (051-KD83): minimalna średnia ważona liczba kondygnacji nadziemnych: 2,

b) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: zabudowy mieszkaniowej M22: maksymalna 11m,

c) wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-
usługowej, usługowej: maksymalna 18m;

d) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 6;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu:stromy, z zastrzeżeniem pkt 9 lit.a;

9) inne:

a) połacie dachowe symetryczne, jednolite dla zabudowy na działce budowlanej objętej inwestycją,

b) zakaz pokrycia dachów materiałami papowymi, za wyjątkiem dachówki bitumicznej,

c) na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3m2 /1m2 powierzchni użytkowej mieszkań w zabudowie wielorodzinnej powyżej 
4 mieszkań.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od ulicy Niepołomickiej (052-KD81);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją 
zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 3;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;  

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe - 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;  

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.  

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:

1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony konserwatorskiej – 
archeologicznej;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej 
wszelkie prace ziemne wymagają nadzorów archeologicznych.
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11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych, szpitali i domów opieki społecznej i budynków 
związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, w przypadku dotrzymania wymaganych 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z uwzględnieniem stanu zabudowy istniejącej w chwili 
wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz uciążliwości projektowanej ulicy tzw. Nowej 
Niepołomickiej (051-KD83);

2) w pierzei od strony projektowanej ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej (051-KD83) w budynkach 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zastosowanie elewacji o podwyższonej izolacyjności 
doprowadzającej poziom hałasu do obowiązujących norm dla tego typu pomieszczeń;

3) na terenach zabudowy mieszkaniowej obowiązuje standard akustyczny określony w przepisach odrębnych;

4) północna część terenu, jak na rysunku planu, objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych 
Biologicznie (OSTAB);

5) w północnej części terenu zieleń do utrzymania i wprowadzenia - jak na rysunku planu;

6) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

dotyczy ciągu pieszego, o którym mowa w ust. 6 pkt 7:

1) mała architektura: dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2, 3;

5) zieleń: dopuszcza się.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną – 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  

1) jedynie przy realizacji kondygnacji podziemnych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności 
zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

2) utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu;

3) teren w zlewni Kanału Raduni, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające 
współczynnikowi 0,15;

4) dopuszcza się garaże boksowe w przypadku realizacji domów mieszkalnych wolnostojących jedno- lub 
dwumieszkaniowych;

5) zachodnia część terenu potencjalnie zagrożona wystąpieniem wysokich poziomów hałasu w środowisku od 
projektowanej ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej (051-KD83).

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;
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2) zalecana lokalizacja ciągu pieszego, o którym mowa w ust. 6 pkt 7 jak na rysunku planu;

3) wzdłuż terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej (051-KD83) zaleca się realizację zabudowy 
usługowej, pierzejowej pełniącej rolę “ekranu akustycznego”;

4) zaleca się realizację przeszklenia w elewacjach frontowych usług w parterach na minimum 70% ich 
długości;

5) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów obiektów kubaturowych 
w celu dalszego ich wykorzystania;

6) zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gruntu w celu jego późniejszego wykorzystania;

7) zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów;

8) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych.

§ 43. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 037-KX MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918 

1. Numer terenu:  037.

2. Powierzchnia terenu:  0,07 ha.

3. Przeznaczenie terenu : KX teren wydzielonego ciągu pieszo-jezdnego.

4. Funkcje wyłączone: nie ustala się.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:  nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 12;

2) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

3) zakaz lokalizacji reklam.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: zgodnie z ust. 17 pkt 4.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  

1) dostępność drogowa: od projektowanej ulicy dojazdowej 038-KD80;

2) parkingi:

a) dla samochodów osobowych: wyklucza się, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1,

b) dla rowerów: dopuszcza się;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 

11) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.
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11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  stosuje się zasady ogólne.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1)  mała architektura: dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe: dopuszcza się;

3)  tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie z § 3 ust.8;

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2;

5)  zieleń: dopuszcza się.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

15. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy. 

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  

1) dopuszcza się parking podziemny;

2) dopuszcza się pod terenem obiekty handlowe będące integralną częścią obiektów handlowych - 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 - dopuszczonych w terenie 003-M/U32;

3) łączna powierzchnia sprzedaży obiektów handlowych powyżej 2000m2 na terenach 003-M/U32, 004-
M/U31 i pod terenem 037-KX nie może przekroczyć 20000m2;

4) zasady kształtowania zabudowy i warunki zagospodarowania terenu dla parkingu podziemnego, o którym 
mowa w pkt 1 i obiektu handlowego, o którym mowa w pkt 2: intensywność zabudowy: minimalna: 0, 
maksymlana: 3,0. 

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  teren znajduje 
się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które warunkują istniejący 
poziom wód gruntowych.

§ 44. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 038-KD80 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918

1. Numer terenu:  038.

2. Powierzchnia terenu:  0,65 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  KD80 teren projektowanej ulicy dojazdowej.

4. Parametry i wyposażenie:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 12m do 20m jak na rysunku planu;

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;

3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń;

4) wyposażenie minimalne: chodniki, plac do zawracania.

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez skrzyżowanie z ulicą Wielkopolską (039-KD82).

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  przystosowanie przepustu Rowu odwadniającego R2/1 pod 
projektowaną ulicą do umożliwienia migracji płazów oraz innej drobnej zwierzyny.

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się.
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9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe: dopuszcza się;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: jak w § 3 ust. 8;

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;

5) zieleń: dopuszcza się.

11. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  część terenu (zachodni fragment), jak na rysunku planu, zagrożona ruchami 
masowymi - wykazana w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi pod numerem 3749 - 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 
 nie dotyczy.

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  teren znajduje 
się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które warunkują istniejący 
poziom wód gruntowych.

§ 45. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 039-KD82 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918

1. Numer terenu:  039.

2. Powierzchnia terenu:  0,57 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  KD82 teren ulicy zbiorczej – odcinek ulicy Wielkopolskiej.

4. Parametry i wyposażenie:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 20m do 84m jak na rysunku planu; 

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;

3) dostępność do terenów przyległych: ograniczona;

4) wyposażenie minimalne: chodniki, trasa rowerowa.

5. Powiązania z układem zewnętrznym:   poprzez skrzyżowanie z projektowaną ulicą tzw. Nową 
Świętokrzyską (poza granicami planu), poprzez skrzyżowanie z ulicą Świętokorzyską (poza granicami planu).

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  stosuje się zasady ogólne.

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe: dopuszcza się;

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: jak w § 3 ust. 8;   
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4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;   

5) zieleń: dopuszcza się.  

11. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 
 nie dotyczy.

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  nie ustala się.

§ 46. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 040-KD83 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  040.

2. Powierzchnia terenu:  4,28 ha.   

3. Przeznaczenie terenu:  KD83 teren ulicy głównej – odcinek projektowanej ulicy tzw. Nowej 
Świętokrzyskiej.

4. Parametry i wyposażenie:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 58m do 86m jak na rysunku planu;  

2) przekrój: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;  

3) dostępność do terenów przyległych: wyklucza się, z zastrzeżeniem §9 (teren 003-M/U32) ust. 17 pkt 2;  

4) wyposażenie minimalne: chodniki, trasa rowerowa.  

5. Powiązania z układem zewnętrznym:   poprzez skrzyżowanie z ulicą Wielkopolską (039-KD82 i 041-
KD82, poza granicami planu), poprzez skrzyżowanie z projektowaną ulicą tzw. Nową Niepołomicką (051-
KD83), poprzez skrzyżowanie z Aleją Havla (poza granicami planu).  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:   nie dotyczy.   

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  

1) szpaler drzew do wprowadzenia po obu stronach ulicy - wokół drzew zagospodarowanie zapewniające 
naturalną wegetację; dopuszcza się:   

a) zmianę składu gatunkowego drzewostanu,   

b) wycinkę pojedynczych drzew w celu umożliwienia dojazdu, o którym mowa w §9 (teren 003-
M/U32) ust. 17 pkt 2 i prowadzenia elementów infrastruktury technicznej.; 

2) przystosowanie przepustu Rowu odwadniającego R2/1 pod projektowaną ulicą do umożliwienia migracji 
płazów oraz innej drobnej zwierzyny. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:   nie ustala się.   

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:   zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.  

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się;   

2) nośniki reklamowe: dopuszcza się;   

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: jak w § 3 ust. 8;   

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;   
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5) zieleń: dopuszcza się.   

11. Stawka procentowa:   nie dotyczy.   

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:   część terenu (zachodni fragment), jak na rysunku planu, zagrożona ruchami 
masowymi - wykazana w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi pod numerem 3749 - 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.  

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  

1) w obszarze “a” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego jak na rysunku planu ustala się strefę 
lokalizacji tunelu dla przeprowadzenia bezkolizyjnego ciągu pieszego (z dopuszczeniem ciągu pieszo-
rowerowego) łączącego ciągi piesze ustalone w terenach 003-M/U32 i 005-M/U31; 

2) utrzymanie funkcji istniejącego głównego Rowu odwadniającego R2/1;  

3) rzędne projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej jak na rysunku planu z tolerancją 0,5m;  

4) w obszarze “b” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego jak na rysunku planu – istniejący odcinek 
ulicy Niepołomickiej do likwidacji po zrealizowaniu projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej;  

5) do czasu realizacji projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej dopuszcza się remonty i modernizacje 
istniejącej ulicy Niepołomickiej (o której mowa w pkt 4) wraz z wyposażeniem; 

6) należy zapewnić powiązanie piesze ciągów pieszych ustalonych w terenach 003-M/U32 ( §  9 ust. 6 pkt 12) 
i 006-P/U41 ( § 12 ust. 6 pkt 4).  

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) w momencie likwidacji ulicy Niepołomickiej w obszarze “b” wyznaczonym liniami podziału 
wewnętrznego jak na rysunku planu - zaleca się zapewnienie podłączenie ulicy Niepołomickiej (052-
KD81) do układu zewnętrznego poprzez teren projektowanej ulicy lokalnej (050-KD81) i północny odcinek 
projektowanej ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej (051-KD83);  

2) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych;  

3) w szerokości linii rozgraniczających terenu uwzględniono możliwość prowadzenia w przyszłości torowiska 
tramwajowego.  

§ 47. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 041-KD82 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu: 041.   

2. Powierzchnia terenu:  0,31 ha.   

3. Przeznaczenie terenu:  KD82 teren ulicy zbiorczej – odcinek ulicy Wielkopolskiej.   

4. Parametry i wyposażenie:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 22m do 24m jak na rysunku planu;  

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;  

3) dostępność do terenów przyległych: ograniczona;  

4) wyposażenie minimalne: chodniki, trasa rowerowa.  

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez skrzyżowanie z projektowaną ulicą tzw. Nową 
Świętokrzyską (040-KD83, poza granicami planu), poprzez skrzyżowanie z ulicą Ofiar Grudnia 70 (poza 
granicami planu) i ulicą Łuczniczą (045-KD81 i poza granicami planu).

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.   

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  stosuje się zasady ogólne.   
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8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.   

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się;   

2) nośniki reklamowe: dopuszcza się;   

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: jak w § 3 ust. 8;   

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;   

5) zieleń: dopuszcza się.   

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.   

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.  

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  dopuszcza 
się funkcjonowanie skrzyżowania ulicy Wielkopolskiej (041-KD82) z ulicą Hokejową (042-KD81) do czasu 
realizacji projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83 i poza granicami planu) i jej 
skrzyżowania (poza granicami planu) z ulicą Wielkopolską (039-KD82, 041-KD82). 

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  nie ustala 
się.  

§ 48. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 042-KD81 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  042.   

2. Powierzchnia terenu:  1,7 ha.   

3. Przeznaczenie terenu:  KD81 teren ulicy lokalnej – ulica Hokejowa.   

4. Parametry i wyposażenie:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 14m do 20m jak na rysunku planu;  

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;  

3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń;  

4) wyposażenie minimalne: chodniki, plac do zawracania.  

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez skrzyżowanie z ulicą Łuczniczą (045-KD81) 
i projektowaną ulicą lokalną (049-KD81), poprzez skrzyżowanie z ulicą Olimpijską (043-KD81).

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony konserwatorskiej – 
archeologicznej;   

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;  

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej 
wszelkie prace ziemne wymagające szerokoprzestrzennych i głebokich wykopów muszą być poprzedzone 
ratowniczymi badaniami archeologicznymi, realizacja wykopów pod infrastrukturę wymaga nadzorów 
archeologicznych.   

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  przystosowanie przepustu Potoku Maćkowy oraz Rowu 
odwadniającego R2/1 pod ulicą do umożliwienia migracji płazów oraz innej drobnej zwierzyny.  
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8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.   

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się;   

2) nośniki reklamowe: dopuszcza sie;   

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: jak w § 3 ust. 8;   

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;   

5) zieleń: dopuszcza się.   

11. Stawka procentowa:  nie dotyczy.   

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  część terenu (zachodni fragment), jak na rysunku planu, zagrożona ruchami 
masowymi - wykazana w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi pod numerem 3749 - 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  

1) utrzymanie funkcji istniejącego Potoku Maćkowy;  

2) dopuszcza się funkcjonowanie skrzyżowania ulicy Hokejowej (042-KD81) z ulicą Wielkopolską (041-
KD82) do czasu realizacji projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83 i poza granicami 
planu) i jej skrzyżowania (poza granicami planu) z ulicą Wielkopolską (039-KD82, 041-KD82); 

3) rzędna skrzyżowania ulicy Hokejowej z ulicą Łuczniczą (045-KD81) i projektowaną ulicą lokalną (049-
KD81) jak na rysunku planu z tolerancją 0,5m w dół. 

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: teren znajduje 
się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które warunkują istniejący 
poziom wód gruntowych.

§ 49. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 043-KD81 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  043.

2. Powierzchnia terenu:  0,28 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  KD81 teren ulicy lokalnej – odcinek ulicy Olimpijskiej.

4. Parametry i wyposażenie:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 15m do 25m jak na rysunku planu;  

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;  

3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń;  

4) wyposażenie minimalne: chodniki.  

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez skrzyżowanie z ulicą Hokejową (042-KD81), poprzez 
skrzyżowanie z ulicą Łuczniczą (045-KD81).

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej: nie dotyczy.

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  stosuje się zasady ogólne.

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.
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9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się;   

2) nośniki reklamowe: dopuszcza się;   

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: jak w § 3 ust. 8;   

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;   

5) zieleń: dopuszcza się.   

11. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 
 nie dotyczy.

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  teren znajduje 
się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które warunkują istniejący 
poziom wód gruntowych.

§ 50. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 044-KD80 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  044.   

2. Powierzchnia terenu:  0,37 ha.   

3. Przeznaczenie terenu:  KD80 teren ulicy dojazdowej – odcinek ulicy Podleckiego.  

4. Parametry i wyposażenie:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 14m do 31m jak na rysunku planu;  

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;  

3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń;  

4) wyposażenie minimalne: chodniki.  

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez skrzyżowanie z ulicą Hokejową (042-KD81), poprzez 
skrzyżowanie z ulicą Łuczniczą (045-KD81).

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

1) strefy ochrony dóbr kultury: teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej – archeologicznej;   

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;  

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej 
wszelkie prace ziemne wymagające szerokoprzestrzennych i głebokich wykopów muszą być poprzedzone 
ratowniczymi badaniami archeologicznymi, realizacja wykopów pod infrastrukturę wymaga nadzorów 
archeologicznych.   

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  stosuje się zasady ogólne.

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  
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1) mała architektura: dopuszcza się;   

2) nośniki reklamowe: dopuszcza się;   

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: jak w § 3 ust. 8;   

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;   

5) zieleń: dopuszcza się.   

11. Stawka procentowa:  nie dotyczy.   

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.  

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 
 nie dotyczy.  

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  teren znajduje 
się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które warunkują istniejący 
poziom wód gruntowych.

§ 51. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 045-KD81 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  045.   

2. Powierzchnia terenu:  1,49 ha.   

3. Przeznaczenie terenu:  KD81 teren ulicy lokalnej – ulica Łucznicza.   

4. Parametry i wyposażenie:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 20m do 38m jak na rysunku planu;  

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;  

3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń;  

4) wyposażenie minimalne: chodniki, trasa rowerowa.  

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez skrzyżowanie z ulicą Hokejową (042-KD81), poprzez 
skrzyżowanie z ulicą Wielkopolską (poza granicami planu).

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony konserwatorskiej – 
archeologicznej;   

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;  

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej 
wszelkie prace ziemne wymagające szerokoprzestrzennych i głebokich wykopów muszą być poprzedzone 
ratowniczymi badaniami archeologicznymi, realizacja wykopów pod infrastrukturę wymaga nadzorów 
archeologicznych.    

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  stosuje się zasady ogólne.

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.   

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się;   

2) nośniki reklamowe: dopuszcza się;   
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3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: jak w § 3 ust. 8;   

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;   

5) zieleń: dopuszcza się.   

11. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  rzędna 
skrzyżowania ulicy Łuczniczej z ulicą Hokejową (042-KD81) jak na rysunku planu z tolerancją 0,5m w dół.

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż ulicy; 

2) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych.  

§ 52. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 046-KD81 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  046.   

2. Powierzchnia terenu:  0,45 ha.   

3. Przeznaczenie terenu:  KD81 teren ulicy lokalnej – odcinek ulicy Olimpijskiej.  

4. Parametry i wyposażenie:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 15m do 24m jak na rysunku planu;  

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;  

3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń;  

4) wyposażenie minimalne: chodniki.  

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez skrzyżowanie z ulicą Łuczniczą (045-KD81), poprzez 
skrzyżowanie z ulicą Ofiar Grudnia 70 (poza granicami planu).

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  stosuje się zasady ogólne.

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się;   

2) nośniki reklamowe: dopuszcza się;   

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: jak w § 3 ust. 8;   

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;   

5) zieleń: dopuszcza się,   

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.
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13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 
 nie dotyczy.

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  teren znajduje 
się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które warunkują istniejący 
poziom wód gruntowych.

§ 53. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 047-KD80 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  047.   

2. Powierzchnia terenu:  0,17 ha.

3. Przeznaczenie terenu:  KD80 teren ulicy dojazdowej – ulica Saneczkarska.  

4. Parametry i wyposażenie:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 12m do 22m jak na rysunku planu;  

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;  

3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń;  

4) wyposażenie minimalne: chodniki.  

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez skrzyżowanie z ulicą Olimpijską (046-KD81), poprzez 
skrzyżowanie z ulicą Tenisową i ulicą Podleckiego (048-KD80).

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony konserwatorskiej – 
archeologicznej;   

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;  

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej 
wszelkie prace ziemne wymagające szerokoprzestrzennych i głebokich wykopów muszą być poprzedzone 
ratowniczymi badaniami archeologicznymi, realizacja wykopów pod infrastrukturę wymaga nadzorów 
archeologicznych.   

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  stosuje się zasady ogólne.

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się;   

2) nośniki reklamowe: dopuszcza się;   

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: jak w § 3 ust. 8;   

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;   

5) zieleń: dopuszcza się.   

11. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów: nie dotyczy.

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 
 nie dotyczy.
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14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  teren znajduje 
się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które warunkują istniejący 
poziom wód gruntowych. 

§ 54. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 048-KD80 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  048.   

2. Powierzchnia terenu:  0,41 ha.   

3. Przeznaczenie terenu:  KD80 teren ulicy dojazdowej – odcinek ulicy Podleckiego i ulicy Tenisowej.

4. Parametry i wyposażenie:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 14m do 24m jak na rysunku planu;  

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;  

3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń;  

4) wyposażenie minimalne: chodniki, plac do zawracania.  

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez skrzyżowanie z ulicą Łuczniczą (045-KD81).  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

1) strefy ochrony dóbr kultury: północna część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony 
konserwatorskiej – archeologicznej;   

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;  

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej 
wszelkie prace ziemne wymagające szerokoprzestrzennych i głebokich wykopów muszą być poprzedzone 
ratowniczymi badaniami archeologicznymi, realizacja wykopów pod infrastrukturę wymaga nadzorów 
archeologicznych.  

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:   stosuje się zasady ogólne.   

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się;   

2) nośniki reklamowe: dopuszcza się;   

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: jak w § 3 ust. 8;   

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;   

5) zieleń: dopuszcza się.   

11. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: nie 
dotyczy.   

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  teren znajduje 
się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które warunkują istniejący 
poziom wód gruntowych.
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§ 55. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 049-KD81 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  049.   

2. Powierzchnia terenu:  0,36 ha.   

3. Przeznaczenie terenu:  KD81 teren projektowanej ulicy lokalnej.  

4. Parametry i wyposażenie:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 20m do 40m jak na rysunku planu;  

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;  

3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń;  

4) wyposażenie minimalne: chodniki.  

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez skrzyżowanie z projektowaną ulicą tzw. Nową 
Niepołomicką (051-KD83), poprzez skrzyżowanie z ulicą Hokejową (042-KD81).

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.   

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  stosuje się zasady ogólne.   

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się;   

2) nośniki reklamowe: dopuszcza się;   

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: jak w § 3 ust. 8;  

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;   

5) zieleń: dopuszcza się.   

11. Stawka procentowa:  nie dotyczy.

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  rzędna 
skrzyżowania projektowanej ulicy lokalnej z ulicą Hokejową (042-KD81) oraz skrzyżowania projektowanej 
ulicy lokalnej z projektowaną ulicą tzw. Nową Niepołomicką (051-KD83) jak na rysunku planu z tolerancją 
0,5m w dół.

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  teren znajduje 
się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które warunkują istniejący 
poziom wód gruntowych.

§ 56. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 050-KD81 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  050.   

2. Powierzchnia terenu:  0,33 ha.   

3. Przeznaczenie terenu:  KD81 teren projektowanej ulicy lokalnej.  

4. Parametry i wyposażenie:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 20m do 40m jak na rysunku planu;  
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2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;  

3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń;  

4) wyposażenie minimalne: chodniki.  

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez skrzyżowanie z ulicą tzw. Nową Niepołomicką (051-
KD83), poprzez skrzyżowanie z ulicą Niepołomicką (052-KD81).

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.   

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  stosuje się zasady ogólne.

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się;   

2) nośniki reklamowe: dopuszcza się;   

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji;   

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;   

5) zieleń: dopuszcza się.   

11. Stawka procentowa:  nie dotyczy.   

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.  

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  rzędna 
skrzyżowania projektowanej ulicy lokalnej z projektowaną ulicą tzw. Nową Niepołomicką (051-KD83) jak na 
rysunku planu z tolerancją 0,5m w dół.

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  teren znajduje 
się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które warunkują istniejący 
poziom wód gruntowych.

§ 57. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 051-KD83 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  051.   

2. Powierzchnia terenu:  2,92 ha.   

3. Przeznaczenie terenu:  KD83 teren ulicy głównej – odcinek projektowanej ulicy tzw. Nowej 
Niepołomickiej.

4. Parametry i wyposażenie:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 35m do 98m jak na rysunku planu;  

2) przekrój: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;  

3) dostępność do terenów przyległych: wyklucza się;  

4) wyposażenie minimalne: chodniki, trasa rowerowa.  

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez skrzyżowanie z projektowaną ulicą tzw. Nową 
Świętokrzyską (040-KD83), poprzez skrzyżowanie z projektowaną ulicą lokalną 049-KD81 i projektowaną 
ulicą lokalną 050-KD81, poprzez skrzyżowanie z ulicą Starogardzką (poza granicami planu).
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6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony konserwatorskiej – 
archeologicznej;   

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;  

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej 
wszelkie prace ziemne wymagają nadzorów archeologicznych.   

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  przystosowanie przepustu Potoku Maćkowy pod ulicą do 
umożliwienia migracji płazów oraz innej drobnej zwierzyny.

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.   

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się;   

2) nośniki reklamowe: dopuszcza się;   

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: jak w § 3 ust. 8;   

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;   

5) zieleń: dopuszcza się.   

11. Stawka procentowa:  nie dotyczy.   

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.  

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  

1) utrzymanie funkcji istniejącego Potoku Maćkowy; 

2) należy zapewnić powiązanie piesze ciągów pieszych ustalonych w terenach 028-M/U31 (§34 ust.6 pkt 8) 
i 036-M/U31 (§42 ust.6 pkt 7) oraz ciągów pieszo-rowerowych ustalonych w terenach 031-ZP62 (§37 
ust. 6 pkt 5) i 034-ZP62 (§40 ust. 6 pkt 5); 

3) rzędna skrzyżowania projektowanej ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej (051-KD83) z projektowanymi 
ulicami lokalnymi 049-KD81 i 050-KD81 jak na rysunku planu z tolerancją 0,5m w dół.  

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) teren znajduje się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które 
warunkują istniejący poziom wód gruntowych;  

2) zaleca się wprowadzenie szpaleru dzrzew wzdłuż projektowanej ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej.   

§ 58. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 052-KD81 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  052.   

2. Powierzchnia terenu:  1,28 ha.   

3. Przeznaczenie terenu:  KD81 teren ulicy lokalnej – odcinek ulicy Niepołomickiej.   

4. Parametry i wyposażenie:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 15m do 19m jak na rysunku planu;  

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;  

3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń;  
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4) wyposażenie minimalne: chodniki, trasa rowerowa.  

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez skrzyżowanie z projektowaną ulicą lokalną (050-
KD81).  

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

1) strefy ochrony dóbr kultury: południowa część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony 
konserwatorskiej – archeologicznej;  

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;  

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej 
wszelkie prace ziemne wymagają nadzorów archeologicznych.   

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  stosuje się zasady ogólne.   

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się;   

2) nośniki reklamowe: dopuszcza się;   

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: jak w § 3 ust. 8;   

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;   

5) zieleń: dopuszcza się.   

11. Stawka procentowa:  nie dotyczy.   

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:  nie dotyczy.   

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  

1) istniejący odcinek Potoku Maćkowy w liniach rozgraniczających ulicy;  

2) przełożenie południowego odcinka Potoku Maćkowy do strefy 035-D w przypadku realizacji zatoki 
autobusowej. 

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  

1) w momencie likwidacji - w terenie 040-KD83 w obszarze “b” wyznaczonym liniami podziału 
wewnętrznego jak na rysunku planu - istniejącej ulicy Niepołomickiej zaleca się zapewnienie podłączenie 
ulicy Niepołomickiej (052-KD81) do układu zewnętrznego poprzez teren projektowanej ulicy lokalnej 
(050-KD81) i północny odcinek projektowanej ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej (051-KD83); 

2) zaleca się przystosowanie przepustu Potoku Maćkowy pod ulicą do umożliwienia migracji płazów oraz 
innej drobnej zwierzyny;  

3) zaleca się zachowanie otwartego koryta Potoku Maćkowy.  

§ 59. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 053-KD81 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918

1. Numer terenu:  053.   

2. Powierzchnia terenu:  0,19 ha.   

3. Przeznaczenie terenu:  KD81 teren ulicy lokalnej – odcinek ulicy Niepołomickiej.   

4. Parametry i wyposażenie:  
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1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 15m do 18m jak na rysunku planu;  

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;  

3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń;  

4) wyposażenie minimalne: chodniki, trasa rowerowa, plac do zawracania.  

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez skrzyżowanie z ulicą Świętokrzyską poza granicami 
planu, poprzez skrzyżowanie z ulicą tzw. Nową Kampinoską (poza granicami planu).

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.   

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  stosuje się zasady ogólne.   

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania.

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się;   

2) nośniki reklamowe: dopuszcza się;   

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: jak w § 3 ust. 8;   

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany;   

5) zieleń: dopuszcza się.   

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.   

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów: nie dotyczy.

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 
 nie dotyczy.  

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  nie ustala 
się.  

§ 60. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 054-KD80 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  054. 

2. Powierzchnia terenu:  0,27 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  KD80 teren projektowanej ulicy dojazdowej. 

4. Parametry i wyposażenie:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 15m do 27,5m jak na rysunku planu; 

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, z zastrzeżeniem ust. 13; 

3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń; 

4) wyposażenie minimalne: chodnik. 

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez skrzyżowanie z ulicą Hokejową (042-KD81). 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

1) strefy ochrony dóbr kultury: część terenu, jak na rysunku planu, objęta strefą ochrony konserwatorskiej – 
archeologicznej;   
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2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;   

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej 
wszelkie prace ziemne wymagają nadzorów archeologicznych.   

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody: stosuje się zasady ogólne.

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: dopuszcza się; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: jak w § 3 ust. 8; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany; 

5) zieleń: dopuszcza się. 

11. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów: nie dotyczy.

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: dopuszcza 
się jednoprzestrzenny przekrój ulicy bez wydzielania jezdni i chodników.

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  teren znajduje 
się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które warunkują istniejący 
poziom wód gruntowych. 

§ 61. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 055-KD80 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1918  

1. Numer terenu:  055.

2. Powierzchnia terenu:  0,14 ha. 

3. Przeznaczenie terenu:  KD80 teren projektowanej ulicy dojazdowej. 

4. Parametry i wyposażenie:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 14,5m do 26m jak na rysunku planu; 

2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, z zastrzeżeniem ust. 13; 

3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń; 

4) wyposażenie minimalne: chodnik. 

5. Powiązania z układem zewnętrznym:  poprzez skrzyżowanie z ulicą Hokejową (042-KD81). 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej:  nie dotyczy.

7. Zasady ochrony środowiska i przyrody: stosuje się zasady ogólne.

8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz 
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:  nie ustala się. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:  zakaz tymczasowego 
zagospodarowania. 

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  
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1) mała architektura: dopuszcza się; 

2) nośniki reklamowe: dopuszcza się; 

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: jak w § 3 ust. 8; 

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, z zastrzeżeniem, że części naziemne i nadziemne infrastruktury 
telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany; 

5) zieleń: dopuszcza się. 

11. Stawka procentowa:  nie dotyczy. 

12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów: nie dotyczy.

13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: dopuszcza 
się jednoprzestrzenny przekrój ulicy bez wydzielania jezdni i chodników.

14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  teren znajduje 
się w obrębie czynnych niezinwentaryzowanych układów drenażowych rolnych, które warunkują istniejący 
poziom wód gruntowych. 

§ 62. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są:   

1) część graficzna - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice Maćkowy rejon 
ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej w mieście Gdańsku w skali 1:2000 (załącznik nr 1);   

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2);   

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3);   

§ 63. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdańska do:   

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny zgodności z prawem;   

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Miasta Gdańska;   

§ 64. Tracą moc w całości lub w części objęte granicami niniejszego planu miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego:   

1) "Łostowice Południowe" zatwierdzony uchwałą nr XLVIII/597/97 Rady Miasta Gdańska z dnia 
25 kwietnia 1997r. (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego nr 27 z dnia 25.07.1997r. poz.78); 

2) dz. Łostowice - w mieście Gdańsku - w rejonie ulic Kampinoskiej, Niepołomickiej zatwierdzony uchwałą 
nr XXXIII/1040/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2001r. (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego nr 
54 z 28.06.2001r. poz.603);  

3) Łostowice Południowe rejon ulic Niepołomickiej i Starogardzkiej w mieście Gdańsku zatwierdzony 
uchwałą nr VII/1580/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2002r. (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego nr 
21 z dnia 07.02.2003r. poz.209);  

4) Łostowice Południowe – rejon ulic Niepołomickiej i Nowej Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku 
zatwierdzony uchwałą nr XIV/451/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2003r. 
(Dz.Urz.Woj.Pomorskiego nr 146 z dnia 21.11.2003r. poz.2594);  

5) Maćkowy IV w mieście Gdańsku zatwierdzony uchwałą nr XXXIII/911/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 
26 lutego 2009r. (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego nr 74 z dnia 04.06.2009r. poz.1509);  

6) Łostowice Centrum w mieście Gdańsku zatwierdzony uchwałą nr XLVIII/1333/10 Rady Miasta Gdańska 
z dnia 29 kwietnia 2010r. (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego nr 90 z dnia 29.06.2010r. poz.1696). 
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§ 65. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 63, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.   

 

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/1065/14

Rady Miasta Gdańska

z dnia 16.01.2014.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/1065/14

Rady Miasta Gdańska

z dnia 16.01.2014r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice Maćkowy rejon ulicy tzw. 
Nowej Niepołomickiej w mieście Gdańsku był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4.06.2013r. do 2.07.2013r. oraz w dniach od 
30.10.2013r. do 29.11.2013r.

Po pierwszym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 4.06.2013r. do 2.07.2013r., 
w ustawowym terminie do projektu planu uwagi wnieśli:

I. Invessa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (uwagi złożone pismem z dnia 24.06.2013r.)

1) Wniosek o nieobejmowanie działek nr 249/5, 249/10 i 249/11 - w oparciu o art.18 Ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – projektem ww. planu (nr 1918) w związku 
z tym, iż zmiana dotychczasowego obowiązującego planu nr 1817 spowoduje, że wykorzystanie 
nieruchomości w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem stanie się istotnie ograniczone lub 
wręcz niemożliwe.

2) Pogorszenie warunków zabudowy polegające na zastosowaniu w projekcie planu nr 1918 proporcji 
pomiędzy funkcjami mieszkaniową i usługową do minimum 50% dla funkcji usług – w chwili obecnej brak 
proporcji.

3) Pogorszenie warunków zabudowy polegające na ograniczeniu możliwości budowy parkingów 
kubaturowych od strony projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej – brak takiego zapisu w obecnym 
planie.

4) Pogorszenie warunków zabudowy polegające na skomunikowaniu terenu działek poprzez ciąg pieszo-
jezdny z projektowaną ulicą dojazdową (038-KD80) – obecnie wjazd przewidywany jest od projektowanej 
ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej i ulicy Wielkopolskiej.

5) Pogorszenie warunków zabudowy polegające na wprowadzeniu zakazu tymczasowego zagospodarowania 
terenu – obecnie brak takiego zapisu.

6) Pogorszenie warunków zabudowy polegające na zmniejszeniu wielkości powierzchni zabudowy z 60% do 
50%.

7) Pogorszenie warunków zabudowy polegające na ograniczeniu wysokości zabudowy do 20m w pasie do 
20m i 18m na pozostałym terenie – w planie obowiązującym dla działki nr 249/5 maksymalna wysokość 
jest nieograniczona, dla działki nr 249/10 wynosi 18m.

8) Pogorszenie warunków zabudowy polegające na dodatkowym zmniejszeniu chłonności poprzez 
wprowadzenie obowiązku urządzenia rekreacyjnych zieleni przydomowych o powierzchni nie mniejszej 
niż 0,3m2 /1m2 pum.

9) Jak uzasadnić wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej i zniesienie nakazu lokalizacji 
minimum 50% usług na terenie 004-M/U31 przy jednoczesnym wprowadzeniu takiego zapisu dla terenu 
003-M/U32.

10) Wprowadzenie ww. zmian w projekcie planu 1918 poza oczywistym partykularnym interesem prywatnym 
sąsiednich inwestorów nie jest w żaden sposób związane z celem (wydaje się, iż zamiarem twórców planu 
jest „korekta układu komunikacyjnego dotycząca przebiegu północnego odcinka projektowanej ulicy tzw. 
Nowej Niepołomickiej oraz jej połączenia z projektowaną ulicą tzw. Nową Świętokrzyską), dla którego 
sporządzono ten plan, narusza konstytucyjne prawo własności poprzez ograniczenie prawa do zabudowy, 
narusza interes prawny Spółki i spowoduje narażenie gminy Gdańsk na wysokie koszty w związku 
z oczywistym roszczeniem odszkodowawczym, z którym właściciel działek nr 249/5, 249/10, 249/11 jakim 
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jest Invessa Sp. z o.o. wystąpi w oparciu o art.36 ust. 1 i 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

11) Invessa nie została powiadomiona o przystąpieniu do zmiany planu.

AD. 1 Uwaga nieuwzględniona

Zgodnie z art.14 ust.5 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
przed podjęciem uchwały o przystąpieniu prezydent miasta obowiązkowo wykonuje analizy dotyczące m.in. 
zasadności przystąpienia do sporządzenia planu. Objęcie działek nr 249/5, 249/10 i 249/11 granicami 
obszaru opracowania (położonych w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej ulicy tzw. Nowej 
Świętokrzyskiej) okazało się – po przeprowadzonych ww. analizach – celowym i niezbędnym z uwagi na 
konieczność zmiany ustaleń planu obowiązującego dotyczących m.in. dostępności drogowej od 
projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej do terenów przyległych, w tym do ww. działek. 
W związku z korektą układu drogowego – m.in. zmianą przebiegu północnego odcinka projektowanej ulicy 
tzw. Nowej Niepołomickiej i jej połączenia z projektowaną ulicą tzw. Nową Świętokrzyską – konieczne 
było zrezygnowanie z obowiązującego zapisu umożliwiającego jeden wjazd na działkę nr 249/5 (objętą 
granicami terenu 008-31), dopuszczonego w ramach skrzyżowania ww. projektowanych ulic. Wyznaczone 
w planie obowiązującym skrzyżowanie zostało przesunięte w projekcie planu w kierunku wschodnim 
o około 100m w celu zachowania normatywnej odległości - minimum 400m - od najbliższego skrzyżowania 
ulicy Wielkopolskiej i projektowanej ww. Nowej Świętokrzyskiej, poza granice działki nr 249/5. To 
rozwiązanie uniemożliwiło jak stwierdzono powyżej pozostawienie ww. obowiązującego zapisu 
dopuszczającego wjazd na omawianą działkę.

W konsekwencji powyższych modyfikacji dostępność drogową do działek nr 249/5 i 249/10 ustalono (w 
projekcie planu) wyłącznie od projektowanej ulicy dojazdowej 038-KD80 poprzez wyznaczone w terenach 
001-M/U31 i 003-M/U32 ciągi pieszo-jezdne, a do terenu 002-D obejmującego m.in. działkę nr 249/11 
także od ww. projektowanej ulicy dojazdowej.

Należy dodać, że przedmiotowe nieruchomości zostały włączone do procedowanego projektu planu 
również w celu weryfikacji obowiązujących zapisów i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa 
dotyczących m.in. zmiany definicji maksymalnej intensywności zabudowy oraz konieczności określania 
maksymalnej wysokości zabudowy.

AD. 2 Uwaga uwzględniona

Po ponownych analizach i konsultacjach zniesiono w projekcie planu minimum 50% powierzchni 
użytkowej usług (w planie obowiązującym nie ma takiej konieczności) m.in. na działce składającego 
uwagi zlokalizowanej na terenie 003-M/U32. Rezygnacja z tego wymogu na przedmiotowym terenie 
może przyczynić się do bardziej racjonalnego wykorzystania i zagospodarowania omawianej 
nieruchomości.

AD. 3 Uwaga uwzględniona

Zapis projektu planu umieszczony w kartach terenów 001-M/U31 i 003-M/U32 uniemożliwiający 
lokalizację parkingów kubaturowych w kondygnacjach parteru w pierzei wzdłuż terenu projektowanej 
ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83) został usunięty z uwagi na to, że jest to ustalenie zbyt 
rygorystyczne. Nie ma konieczności lokalizowania na całej długości (około 550m) Nowej 
Świętokrzyskiej tylko i wyłącznie lokali usługowych, które najprawdopodobniej na tak długim odcinku 
mogłyby stać puste. Jednocześnie do projektu planu w części tekstowej wprowadzono zapis: „w 
przypadku lokalizacji parkingów kubaturowych w kondygnacjach parterów od strony projektowanej 
ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej, 50% długości elewacji w parterach budynków należy przeznaczyć na 
usługi lub wyposażyć w okna wystawowe”. Proponowany zapis jest bardziej liberalny i umożliwi 
efektywniejsze wykorzystanie parterów budynków.

AD. 4 Uwaga uwzględniona

W planie obowiązującym dostępność drogowa do działki nr 249/10 ustalona jest od ulicy 
Wielkopolskiej, a do działki nr 249/5 poprzez jeden wjazd w ramach skrzyżowania projektowanych ulic: 
Nowej Świętokrzyskiej i Nowej Niepołomickiej. W projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu 
– z uwagi na wprowadzone niezbędne zmiany dotyczące m.in. przesunięcia skrzyżowania ww. 
projektowanych ulic poza zasięg działki nr 249/5 oraz względy bezpieczeństwa – niemożliwe było 
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utrzymanie obecnych zapisów umożliwiających skomunikowanie tych działek z ww. ulicami. W zamian 
za to wyznaczono w terenach 001-M/U31 i 003-M/U32 – na sąsiedniej działce prywatnej - ciągi pieszo-
jezdne, doprowadzone do omawianych posesji. Ustalenia te jednak – jak twierdzi składający uwagi - 
w znaczny sposób pogorszyły „warunki zabudowy”, istnieje prawdopodobieństwo, że właściciel działki 
nr 242/9, na której zostały wyznaczone ww. dwa ciągi pieszo-jezdne nie zgodzi się na przejazd przez 
jego teren, co w znaczny sposób ograniczy lub wręcz uniemożliwi jakiekolwiek działania inwestycyjne 
na działkach składającego uwagi. Konsekwencją takiej sytuacji byłaby konieczność wykupienia tych 
działek przez Miasto. W związku z tym projekt planu został zmieniony, a uwaga uwzględniona.

AD. 5 Uwaga bezprzedmiotowa

Nieprawdą jest, jak twierdzi składający uwagi, że dla działek nr 249/5, 249/10 i 249/11 objętych 
w projekcie planu granicami terenów: 001-M/U31, 002-D, 003-M/U32 nastąpiło pogorszenie warunków 
zabudowy polegające na wprowadzeniu zakazu tymczasowego zagospodarowania terenu, gdyż w planie 
obowiązującym także nie ma możliwości realizacji tymczasowego zagospodarowania. Zarówno 
obowiązujące zapisy brzmiące „nie ustala się” jak i ustalone w projekcie planu „zakaz tymczasowego 
zagospodarowania” wykluczają możliwości wprowadzania tymczasowego zagospodarowania na ww. 
terenach gdyż takie zagospodarowanie nie zostało zapisane.

Należy wyjaśnić, że plan obowiązujący był sporządzony w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym. I tak zgodnie z art.10 ust.1 pkt 10 ustawy z 1994r. w planie 
obowiązującym tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania terenu – ustalało 
się w zależności od potrzeb, a nie obowiązkowo jak to jest wymagane obecnie (art.15 ust.1 pkt 11 ww. 
ustawy z 2003r.). W związku z tym w planie obowiązującym nie ustalono tymczasowego 
zagospodarowania, co w ówczesnym stanie prawnym oznaczało zakaz zagospodarowania 
tymczasowego.

AD. 6 Uwaga uwzględniona

Maksymalną powierzchnię zabudowy dla działki nr 249/5 objętej (w projekcie planu) granicami 
terenu 003-M/U32, na którym dopuszcza się lokalizację wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, 
zwiększono z 50% do 60% jak to ustalono w planie obowiązującym. Pozwoli to na zachowanie, 
zapewnienie, zagwarantowanie dotychczasowych możliwości inwestycyjnych. Należy dodać, że 
utrzymanie (jak w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu) maksymalnego wskaźnika 
powierzchni zabudowy dla omawianej działki na poziomie 50% spowodowałoby, że właściciel ww. 
działki wystąpi do Miasta z roszczeniem odszkodowawczym w oparciu o art. 36 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

AD. 7 Uwaga nieuwzględniona

Ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy (w projekcie planu) na działce składającego uwagi 
(objętej granicami terenu 003-M/U32) jest wymogiem obecnie obowiązujących aktów 
prawnych/przepisów. Zgodnie z art.15 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym określa się obowiązkowo m.in. zasady 
kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, w tym maksymalną wysokość 
zabudowy. W związku z tym w projekcie planu na przedmiotowej działce - dla której w planie 
obowiązującym nr 1817 omawiany parametr nie jest wyznaczony - konieczne było określenie ww. 
wskaźnika w nawiązaniu do maksymalnych wysokości ustalonych na pozostałej części terenu 003-
M/U32. Należy dodać, że maksymalne wysokości zabudowy dla całego terenu 003-M/U32 zostały 
określone na tym samym poziomie jak w planie obowiązującym nr 1815 obejmującym większość tego 
terenu za wyjątkiem przedmiotowej działki jak wyjaśniono powyżej. Zróżnicowanie maksymalnej 
wysokości zabudowy - jaka jest dopuszczona na ww. terenie tj. 18m i 20m (a dla dominanty 40m) jest 
pochodną/kontynuacją m.in. ustaleń z planu obowiązującego oraz wynika także z sąsiedztwa 
projektowanej ulicy głównej tzw. Nowej Świętokrzyskiej. Dlatego w pasie o szerokości 20m wzdłuż 
terenu ww. ulicy dopuszczono (w projekcie planu) wyższą zabudowę do 20m, która może pełnić rolę 
„ekranu akustycznego” w odniesieniu do pozostałej części przedmiotowego terenu, na którym planowana 
zabudowa nie może przekroczyć 18m wysokości. Wyjątek stanowi ustalona - zarówno w projekcie planu 
jak i planie obowiązującym - dominanta kompozycyjna (pełniąca m.in. rolę „atraktora”), która nie może 
być wyższa niż 40m.

AD. 8 Uwaga nieuwzględniona
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Ustalenie w projekcie planu wskaźnika rekreacyjnej zieleni przydomowej o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3m2 /1m2 powierzchni użytkowej mieszkań w zabudowie wielorodzinnej powyżej 
4 mieszkań jest wymogiem standardowym, powszechnie stosowanym w mieście Gdańsku od połowy 
2008r., wprowadzonym w celu zapewnienia niezbędnych warunków życia przyszłych mieszkańców 
m.in. omawianych terenów objętych granicami projektu planu 1918. Powyższy zapis pozwoli na 
kształtowanie przestrzeni półpublicznych przeznaczonych dla mieszkańców i zgodnie z definicją 
rekreacyjnej zieleni przydomowej - wyposażonych m.in. w urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe 
i sportowe dla różnych grup wiekowych takich jak np. placyki zabaw dla dzieci, ławki, oczka wodne itp. 
Należy dodać, że powierzchnie zieleni rekreacyjnej mogą być wliczane do powierzchni biologicznie 
czynnej, w zależności od sposobu ich urządzenia, więc w praktyce nie jest to wielkie ograniczenie dla 
inwestora, a zupełnie go nie ogranicza w przypadku realizacji powierzchni usługowych.

Należy dodać, że większość osiedli zarówno tych nowych jak i powstałych w latach wcześniejszych 
XXw. posiada tego rodzaju przestrzenie, które powinny stanowić nieodłączny element – świadczący 
o jakości - tkanki miejskiej. To właśnie plan miejscowy, stanowiący jedno z podstawowych narzędzi do 
dalszego kreowania przestrzeni, struktury miejskiej - daje sposobność, aby takie tereny wygospodarować 
i zarezerwować poprzez odpowiednie zapisy. Szczególnie dotyczy to obszarów położonych m.in. na 
„surowym korzeniu”, jeszcze niezainwestowanych, na których możliwości „kreacji” przestrzeni, w tym 
terenów zielonych, są znacznie większe niż na terenach położonych w centrum miasta, w większości 
intensywnie zagospodarowanych. Praktyka ostatnich lat pokazała przykłady nadmiernej intensyfikacji 
funkcji mieszkaniowych prowadzących do słusznych zastrzeżeń mieszkańców, że nie mają miejsca 
rekreacji codziennej, szczególnie rodzice z małymi dziećmi i osoby starsze.

AD. 9 Uwaga częściowo uwzględniona

Działka nr 249/5 (zlokalizowana w projekcie planu w granicach terenu 003-M/U32) bezpośrednio 
sąsiaduje z terenem projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej w przeciwieństwie do 
wyznaczonego terenu 004-M/U31, który położony jest nieco „na uboczu”, przy istniejącej ulicy 
Niepołomickiej (docelowo „ślepej”), w znacznej odległości od ww. projektowanej ulicy głównej. 
Ponadto teren 004-M/U31 bezpośrednio sąsiaduje od północnej strony z obszarem przeznaczonym pod 
zabudowę mieszkaniową ekstensywną (maksymalnie do 6 mieszkań w budynku) i usługową. W związku 
z tym na terenie 004-M/U31 dopuszczono oprócz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej również 
zabudowę mieszkaniową ekstensywną, w tym jednorodzinną – w przeciwieństwie do działki nr 249/5, na 
której możliwa jest lokalizacja jedynie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej. Należy 
dodać, że zarówno na terenie 004-M/U31 jak i na działce nr 249/5 zrezygnowano z wymogu realizacji 
minimum 50% powierzchni użytkowej usług, za wyjątkiem obszaru „c” wyznaczonego na terenie 003-
M/U32. Według założeń projektu planu to właśnie obszar „c” położony na wysokości skrzyżowania 
projektowanych ulic głównych z dopuszczonym warunkowo – do niego - zjazdem z tego skrzyżowania, 
z ustalonymi ciągami pieszymi i placem publicznym oraz dominantą wysokościową – ma być głównym 
„punktem ciężkości” skupiającym usługi.

AD. 10 Uwaga częściowo uwzględniona

Zmiany, które zostały wprowadzone do projektu planu (w odniesieniu do obecnie obowiązujących 
aktów prawnych) nie są faktycznie związane – jak twierdzi składający uwagi – tylko i wyłącznie 
z korektą układu drogowego. Wynikają one także z chęci i obowiązku doprowadzenia sytuacji 
planistycznej w tym rejonie do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi m.in. 
intensywności zabudowy obejmującej także – po zmianie definicji w 2010r. - kondygnacje podziemne 
jak również konieczności określania maksymalnej wysokości zabudowy.

Należy zwrócić uwagę, iż celem sporządzenia planu była nie tylko korekta układu drogowego, ale 
także potrzeba zawężenia szerokości ulic, których ranga się zmieniła jak również likwidacja 
niepotrzebnej rezerwy terenowej pod szkołę na terenie prywatnym, położonym w rejonie ulicy 
Łuczniczej.

Należy ponadto wyjaśnić, że w trakcie sporządzania planów miejscowych przeprowadza się szereg 
analiz dotyczących docelowego przeznaczenia i zagospodarowania poszczególnych terenów w celu 
określenia m.in. optymalnych parametrów urbanistycznych takich jak maksymalna wysokość zabudowy, 
intensywność zabudowy, minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej. Władztwo planistyczne 
gminy obejmuje również możliwość weryfikacji w sporządzanym planie miejscowym wszelkich ustaleń 
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planu obowiązującego, zwłaszcza uchwalonego w innych warunkach. Zgodnie z art.32 ust.1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gmina ma nawet obowiązek przeprowadzenia 
okresowej oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym skutkującej oceną aktualności planów 
i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w jej następstwie 
przygotowaniem programu sporządzania nowych planów.

Sporządzanie projektów planów na terenach objętych planami uchwalonymi i ogłoszonymi 
w dzienniku urzędowym nie polega wyłącznie na realizacji głównych celów przystąpień do planów oraz 
przenoszeniu/odtwarzaniu pozostałych ustaleń w nich zawartych, ale przede wszystkim na dokładnej 
analizie całokształtu uwarunkowań i aspektów występujących na poszczególnych terenach, a w jej 
wyniku wprowadzeniu wszystkich potrzebnych zmian zarówno na działkach Invessy jak również na 
sąsiednich nieruchomościach będących własnością innych podmiotów.

Należy dodać, że po ponownych analizach założeń projektu planu odnoszących się do działek 
składającego uwagi niektóre postulaty Invessy zostaly uwzględnione (Ad.2, Ad.3, Ad.4, Ad.6, Ad.9).

AD. 11 Uwaga bezprzedmiotowa

Firma Invessa nie została powiadomiona o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Łostowice Maćkowy rejon ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej gdyż 
prawnie nie ma takiego wymogu. Zgodnie z art. 17 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego ma obowiązek zawiadomić, na piśmie, 
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania 
i opiniowania planu bez konieczności informowania właścicieli poszczególnych nieruchomości objętych 
granicami, w tym wypadku, ww. projektu planu. Należy dodać, że informacja o przystąpieniu do 
przedmiotowego projektu planu była umieszczona w dniu 11.04.2012r. w lokalnym wydaniu Gazety 
Wyborczej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie od 11.04.2012r. do 
11.05.2012r. jak również na stronie internetowej (Biura Rozwoju Gdańska) www.brg.gda.pl .

II. Pan Tadeusz Dawidziuk zamieszkały w Gdańsku (uwagi złożone pismem z dnia 8.07.2013r.)

12) Wniosek o rezygnację z ustalenia - na terenie 005-M/U31 - proporcji usług w powierzchni użytkowej 
i ustalenie dopuszczalnej powierzchni dla usług analogicznie jak dla biurowców do 100% na terenie. 
Szczególny przywilej dla biurowców jest nieuzasadniony, bowiem pojęcie „usługi” jest pojęciem szerszym 
i daje dużo większe możliwości zagospodarowania terenu. Ustalenie udziału usług nawet na poziomie 30% 
powierzchni użytkowej wymaga zapewnienia dogodnej i sprawnej komunikacji. Po zrealizowaniu ulicy 
tzw. Nowej Świętokrzyskiej zachodnia część terenu 005-M/U31 będzie możliwa do zagospodarowania – po 
uwzględnieniu norm akustycznych - jedynie jako teren usługowy.

13) Wniosek o wprowadzenie - określenie definicji „biurowce” w oparciu np. o Prawo Budowlane, 
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
lub Ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym, bowiem użycie nieprecyzyjnych sformułowań powoduje 
problemy formalne.

14) Wniosek o zmianę (na terenie 005-M/U31) ciągu pieszo-jezdnego na drogę dojazdową, z wydzielonym 
chodnikiem przynajmniej jednostronnym. Proponowany dojazd do działki nr 247/2 (teren 005-M/U31) od 
ulicy Niepołomickiej ciągiem pieszo-jezdnym nie gwarantuje obsługi komunikacyjnej dla funkcji 
usługowych. Nakładanie się ruchu pieszego z ruchem samochodowym zarówno dostawczym jak i klientów 
może stanowić zagrożenie dla ruchu pieszego.

15) Wniosek o wydzielenie (na terenie 005-M/U31) ciągu pieszego biegnącego północno-wschodnim skrajem 
działki będącej własnością składającego uwagi, jeżeli ciąg ten ma mieć charakter ciągu publicznego 
ogólnodostępnego.

16) Wniosek o rozważenie możliwości wjazdu na teren działki nr 247/2 z ulicy 051-KD83.

17) Wniosek o zmniejszenie (na terenie 005-M/U31) szerokości pasa terenu OSTAB.

18) Wniosek o zmniejszenie (na terenie 005-M/U31) procentu powierzchni biologicznie czynnej w OSTAB 
z 70% na przynajmniej 60%.
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19) Wniosek o zmniejszenie (na terenie 005-M/U31) powierzchni biologicznie czynnej – w przypadku 
lokalizacji usług – z 30% do 20%.

20) Wniosek o likwidację zapisu w pkt 2 ust.12 kart terenów 003-M/U32 i 005-M/U31 dotyczącego zakazu 
nośników reklamowych.

21) Wniosek o likwidację zapisu w pkt 3 ust.12 kart terenów 003-M/U32 i 005-M/U31 dotyczącego zakazu 
lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

22) Wniosek o rezygnację z ustalenia – na terenie 003-M/U32 – proporcji usług i funkcji mieszkaniowej.

23) Wniosek o dopuszczenie wjazdu z ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej na teren 003-M/U32 bez warunku 
zawartego w ust.17 pkt b.

24) Wniosek o rezygnację z zapisu dotyczącego placu, w formie obligatoryjnej (zwłaszcza, że zapisu tego 
nie ma w planie obowiązującym). Brak zgody właściciela nieruchomości na lokalizację placu publicznego 
na jego działce.

25) Wniosek o rezygnację z wysokości stawki procentowej 30% - na terenie 003-M/U32 – dla obszarów „a”, 
„b”, „c”, ponieważ tereny te w uchwalonym planie były przeznaczone także pod funkcję mieszkaniowo-
usługową. Nie ma podstaw do naliczania stawki procentowej.

AD. 12 Uwaga uwzględniona

Zapis dotyczący proporcji między funkcją mieszkaniową a usługową m.in. na terenie 005-M/U31 
umożliwiający realizację usług maksymalnie w 30% przy jednoczesnym dopuszczeniu biurowców 
w 100% na ww. terenie został zlikwidowany. Rezygnacja z takiego wymogu może przyczynić się do 
bardziej racjonalnego wykorzystania i zagospodarowania poszczególnych nieruchomości.

AD. 13 Uwaga bezprzedmiotowa

Pojęcie biurowca w praktyce planistycznej i administracyjnej jest jasne, a autor uwagi nie wskazał 
żadnego problemu szczegółowego, któremu mogłoby zapobiec wprowadzenie definicji. Zresztą 
z uwagi na zamiar wykreślenia zapisu o możliwości lokalizacji biurowców w 100% na 
poszczególnych terenach wprowadzanie definicji „biurowca” jest bezzasadne.

AD. 14 Uwaga nieuwzględniona

W projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu dostępność drogową do terenu 005-M/U31, 
obejmującego m.in. działki nr 247/2 i 245/3 (będące własnością składającego uwagi), ustalono od 
projektowanej ulicy lokalnej 050-KD81 i istniejącej ulicy Niepołomickiej (052-KD81). Ponadto 
w celu zapewnienia m.in. dostępności „kołowej” do działki nr 247/2 zdefiniowano (na terenie 005-
M/U31) obligatoryjny ciąg pieszo-jezdny o zalecanej lokalizacji (na rysunku planu biegnący po 
działce nr 245/3), którego szerokość nie może być mniejsza niż 6m. Należy dodać, że w planie 
obowiązującym dostępność drogowa określona jest również do całego terenu, a nie do 
indywidualnych posesji, bez wyznaczania dodatkowych (jak w projekcie planu) ciągów pieszo-
jezdnych doprowadzonych do poszczególnych działek. Nie ma prawnego obowiązku wyznaczania 
odrębnych terenów drogowych do wszystkich działek objętych poszczególnymi strefami. Dla 
ustalonego ww. ciągu pieszo-jezdnego ustalono, jak wspomniano powyżej, minimalną szerokość 6m - 
co oznacza, że w miarę potrzeb szerokość ta może być zwiększona. Zdefiniowanie ciągu jako ciągu 
pieszo-jezdnego nie oznacza zakazu segregacji ruchu pieszego od kołowego w przypadku kiedy 
zajdzie taka potrzeba. Zależeć to będzie od stopnia intensywności zagospodarowania działek 
obsługiwanych przez ten ciąg i wielkości ruchu kołowego - jaki w związku z tym będą one generować.

AD. 15 Uwaga nieuwzględniona

Zgodnie z zapisami projektu planu ustalony w terenie 005-M/U31 i oznaczony na rysunku planu 
ciąg pieszy biegnący w granicach działki 245/3 jest ogólnodostępnym obligatoryjnym ciągiem 
o zalecanej lokalizacji. Intencją tych założeń jest dopuszczenie innego - niż oznaczony na rysunku 
planu – przebiegu ww. ciągu w zależności od przyszłego zagospodarowania terenu 005-M/U31, ale 
pod warunkiem jego „połączenia” z ustalonymi ciągami: pieszo-jezdnym (w terenie 005-M/U31) 
i pieszym (w terenie 040-KD83). Tak więc omawiany ciąg pieszy nie został wyznaczony odrębną 
strefą.
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AD. 16 Uwaga nieuwzględniona

Działka nr 247/2 zlokalizowana w terenie 005-M/U31 bezpośrednio przylega do terenów 
drogowych projektowanych ulic głównych: tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83) i Nowej 
Niepołomickiej (051-KD83) oraz znajduje się „na wysokości” skrzyżowania tych ulic. W rejonie 
kanalizacji skrzyżowań, w tym wypadku dróg klasy G, ze względów bezpieczeństwa ruchu 
drogowego wyklucza się zjazdy do indywidualnych nieruchomości. W związku z tym nie ma 
możliwości dopuszczenia (w projekcie planu) wjazdu na działkę nr 247/2 z projektowanej ulicy tzw. 
Nowej Niepołomickiej (051-KD83).

AD. 17 Uwaga uwzględniona

Szczegółowa analiza uwagi oraz prognoza skutków jej uwzględnienia doprowadziły do konkluzji, 
że dla zachowania powiązań przyrodniczych, których celem jest kreacja OSTAB możliwe jest 
zmniejszenie szerokości pasa OSTAB i zamiana jego na „ciąg łączący OSTAB” z równoczesnym 
wzmocnieniem rygorów proekologicznych.

AD. 18 Uwaga częściowo uwzględniona

Ustalony w projekcie planu w granicach terenu 005-M/U31 minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją na terenie 
OSTAB nie uległ zmianie w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-
usługowej i nadal wynosi 70%. Natomiast dla zabudowy usługowej na terenie OSTAB - zgodnie 
z przyjętym standardem - został zmniejszony w odniesieniu do projektu wyłożonego do publicznego 
wglądu z 70% do 50%. Należy dodać, że zgodnie z założeniami „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” w granicach OSTAB – „chodzi nie tylko 
o zachowanie struktur przyrodniczych w dotychczasowym stanie, ale także o możliwość 
przekształcenia wskazanych terenów zgodnie z przesłankami zrównoważonego rozwoju oraz 
o prawidłowe kreowanie nowych przestrzeni w rejonach jeszcze niezagospodarowanych”. W związku 
z tym w celu zachęcenia przyszłych inwestorów do realizacji oprócz tylko i wyłącznie zabudowy 
mieszkaniowej także zabudowy usługowej powyższy wskaźnik został zróżnicowany.

AD. 19 Uwaga nieuwzględniona

Nie ma możliwości zmniejszenia - na terenie 005-M/U31 przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniowo-usługową - wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy 
usługowej z 30% do 20%, tym bardziej, że są to tereny jeszcze (w większości) niezagospodarowane, 
na których wymaganą powierzchnię zieleni można uzyskać. Należy podkreślić, że wygospodarowane 
powierzchnie zieleni towarzyszące zarówno zabudowie mieszkaniowej jak i usługowej, świadczące 
o jakości przestrzeni tkanki miejskiej - powinny stanowić jej nieodłączny element i nie ulegać 
zmniejszeniu na rzecz np. powierzchni utwardzonych, wybetonowanych itp. Ustalenie ww. wskaźnika 
na poziomie minimum 30% m.in. dla zabudowy usługowej poza terenem OSTAB - jest ogólnie 
przyjętą zasadą i powszechnie stosowaną w mieście Gdańsku przy sporządzaniu planów miejscowych, 
w szczególności dla dzielnicy Gdańsk Południe.

AD. 20, 21 Uwagi nieuwzględnione

Zapisy dotyczące zakazu lokalizacji: nośników reklamowych oraz tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych – umieszczone kolejno w pkt 3, 4 ust.12 kart terenów 003-M/U32 i 005-M/U31 
– odnoszą się wyłącznie do wymienionych w ww. ust.12 ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, placu, 
które będą przestrzeniami publicznymi, ogólnodostępnymi. Należy dodać, że wzdłuż przedmiotowych 
ciągów i wokół placu jak również na pozostałych obszarach objętych granicami terenów 003-M/U32 
i 005-M/U31 tymczasowe obiekty usługowo-handlowe jak również reklamy i szyldy mogą być 
lokalizowane – z uwzględnieniem wszystkich założeń zawartych w ww. kartach terenów projektu 
planu, dotyczących m.in. ustalonych w nich parametrów urbanistycznych takich jak np. maksymalna 
powierzchnia zabudowy, maksymalna intensywność zabudowy, maksymalna wysokość zabudowy. 
Należy dodać, że zgodnie z ustaleniami projektu planu lokalizacja reklam i szyldów jest dopuszczona 
wyłącznie w miejscach przewidzianych w projekcie elewacji budynku lub w projekcie 
zagospodarowania terenu.

AD. 22, 24 Uwagi częściowo uwzględnione
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Po ponownych analizach i konsultacjach zniesiono nakaz realizacji (zgodnie z ustaleniami projektu 
planu wyłożonego do publicznego wglądu) minimum 50% powierzchni użytkowej usług na całym 
terenie 003-M/U32, za wyjątkiem obszaru „c” wyznaczonego na wysokości skrzyżowania 
projektowanych ulic: Nowej Świętokrzyskiej i Nowej Niepołomickiej. Według założeń projektu planu 
to właśnie obszar „c” z dopuszczonym warunkowo zjazdem z tego skrzyżowania, z ustalonymi ww. 
ciągami pieszymi i placem publicznym oraz dominantą kompozycyjną – ma być głównym „punktem 
ciężkości” skupiającym usługi. Rezygnacja z tego wymogu na pozostałej części terenu 003-M/U32 
może przyczynić się do bardziej racjonalnego wykorzystania i zagospodarowania omawianego 
obszaru.

Jednym z niezbędnych elementów ośrodka usługowego jest plac publiczny, który docelowo musi 
łączyć się z ww. „głównymi” ciągami pieszymi. Miejsce to z racji swojego przeznaczenia powinno 
być w przyszłości „magnesem” przyciągającym mieszkańców okolicznych osiedli, atrakcyjnie 
zaprojektowanym – rozpoznawalnym i charakterystycznym dla tej części miasta – dzielnicy południa. 
Rozwiązania projektu planu w tym rejonie jest kontynuacja ustaleń planu obowiązującego, który 
przewiduje realizację dzielnicowego ośrodka usługowego uzupełniającego z ogólnodostępnymi 
przestrzeniami publicznymi i zielenią, które ciekawie i efektownie zaaranżowane, powinny stanowić 
nieodłączny element „wiążący” w jedną całość planowane założenie usługowe, skupione 
a nie rozproszone, zachęcające mieszkańców do korzystania z niego. Należy podkreślić, że pozornie 
„pusty” teren placu publicznego – może być również efektywnie i wydajnie zagospodarowany 
w kondygnacjach podziemnych jako np. parkingi dla samochodów, a zagospodarowanie 
i wykorzystanie powierzchni placu może mieć komercyjne walory - możliwości w tym zakresie są 
różnorodne. Plac ten nie został szczegółowo wyznaczony - aby z góry nie krępować projektowania 
architektonicznego oraz z uwagi na dopuszczenie w tym zakresie dowolności, co pozwoli na wybranie 
przez przyszłego inwestora najbardziej optymalnego i dogodnego miejsca dla jego lokalizacji 
w obszarze „c”. Intencją tych ustaleń jest możliwość swobodnej kreacji przestrzeni obszaru „c” – bez 
narzucania poprzez ustalenia planu miejscowego już konkretnego rozwiązania, rozplanowania 
poszczególnych jej elementów takich jak np. omawiany plac publiczny.

AD. 23 Uwaga nieuwzględniona

Uwzględnienie wniosku spowodowałoby możliwość powstania zjazdu indywidualnego dla 
pojedynczej działki w ramach skrzyżowania dwóch dróg głównych (jako czwarty wlot na 
skrzyżowaniu). Nie stosuje się podłączenia zjazdów indywidualnych do skrzyżowania dróg 
publicznych tak wysokiej klasy technicznej. Zapis o dopuszczeniu zjazdu do terenu 003-M/U32 
w ramach obszaru „c” wyłącznie w przypadku wspólnego skoordynowanego zagospodarowania tego 
obszaru gwarantuje (na zasadzie wyjątku) lepszą obsługę drogową całego planowanego ośrodka 
usługowego, którego główną koncentracją jest obszar „c”. Niezbędne będzie sporządzenie wykonania 
kompleksowego projektu zagospodarowania tego rejonu wraz z przebiegiem drogi wewnętrznej oraz 
innych wspólnych elementów zagospodarowania np. ciągów pieszych, placu publicznego itp.

AD. 25 Uwaga nieuwzględniona

Nie ma możliwości ustalania stawki 0%, ale radykalne zmniejszenie, np. do 0,1% jest możliwe - 
tylko jest to niezgodne z polityką miasta. Miasto musi dbać o stronę przychodową swojego budżetu, 
z którego finansowane są m.in. różne inwestycje infrastruktury technicznej i społecznej, a także koszty 
sporządzenia planu, które łącznie składają się na wzrost wartości nieruchomości prywatnych. Nawet 
ustanowienie stawki 30% oznacza, że 70% przyrostu wartości nieruchomości jest zyskiem właściciela 
a więc także wartość gruntu. Natomiast w przypadku braku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 
uchwalenia planu, co sugeruje składający uwagę wysokość stawki jest bez znaczenia, bo opłata będzie 
miała wartość 0zł.

Wyznaczone na terenie 003-M/U32 w obszarach „a”, „b”, „c” parametry urbanistyczne takie jak 
maksymalna powierzchnia zabudowy równa 50% i maksymalna intensywność zabudowy zapisana 
jako „dowolna” zostały zwiększone w odniesieniu do obecnie obowiązujących wskaźników – co 
niewątpliwie zwiększa możliwości inwestycyjne na omawianym terenie. W planie obowiązującym 
maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40%, a maksymalna intensywność dla 
zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej wynosi 1,2, a dla zabudowy usługowej 2,0. Tak 
więc zgodnie z art.36 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
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przestrzennym - z uwagi na wzrost wartości ww. nieruchomości - stawka procentowa dla obszarów 
„a”, „b”, „c” została ustalona na poziomie 30%.

III. INTERNATIONAL REAL ESTATE INVESTMENTS sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Sopocie (uwagi 
złożone pismem z dnia 12.07.2013r.)

26) § 2 pkt 7 lit.d, e – wniosek o całkowite zniesienie obowiązku zagospodarowania zielenią minimum 50% 
każdej przestrzeni oraz wyposażenia w urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe i sportowe dla różnych grup 
wiekowych. Brak jest w ustawie określenia grup wiekowych a według standardów GUS występuje takich 
co najmniej 8. Nie ma fizycznej możliwości ulokowania na jednym obszarze urządzeń rekreacyjno-
wypoczynkowych i sportowych dla wszystkich grup wiekowych. Dodatkowo teren 024 sąsiaduje z terenem 
020-ZP62 i 023-ZP62, które to tereny będą zawierać tego typu urządzenia na znacznej powierzchni. Poza 
tym urządzenia takie znacznie podniosą koszt nabywania i późniejszego utrzymania mieszkań co spotka się 
z protestami mieszkańców. Decyzje o tym jakie to winny być urządzenia i gdzie ulokowane należy 
pozostawić wspólnotom, tym bardziej, że lokatorzy mieszkań na parterach domagają się indywidualnych 
ogródków przydomowych i posiadając je nie korzystają z półpublicznej zieleni rekreacyjnej i sprzeciwiają 
się ponoszeniu kosztów jej utrzymania.

27) § 2 pkt 8 – wniosek o zmianę wskaźnika określającego minimum powierzchni biologicznie czynnej jako 
kolidującego z dopuszczalnością rozwiązań wymienionych w lit. a), b), c).

28) § 2 pkt 12 – wniosek o całkowite zniesienie wskaźnika minimalnej ilości miejsc postojowych 
zlokalizowanych w miejscu zadaszonym dla zabudowy mieszkaniowej. Mieszkańcy osiedli w Polsce 
nie pozostawiają rowerów przed budynkami nawet na ogrodzonych i strzeżonych osiedlach, więc 
zastosowanie tak wysokiego wskaźnika mija się z celem. Wymóg 60% miejsc pod zadaszeniem jest 
wymogiem zbędnym, gdyż w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych mieszkańcy 
nie korzystają z rowerów.

29) § 5 ust. 1 lp.2, § 30 ust. 9 pkt 2, § 31 ust. 9 pkt 2, § 42 ust. 9 pkt 2 – wniosek o zmniejszenie wskaźnika 
parkingowego do obliczania zapotrzebowania inwestycji na liczbę miejsc postojowych dla samochodów 
i rowerów dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych do minimum 1,0 dla samochodów osobowych 
i 0,2 dla rowerów.

30) § 29 ust. 2 i 3 - wniosek o zmniejszenie powierzchni terenu nr 023 i dołączenie co najmniej 50% jego 
powierzchni do terenu 024-M23 i przeznaczenie co najmniej 50% terenu 023 na teren zabudowy 
mieszkaniowej.

31) § 29 ust. 7 pkt 3 – wniosek o zmniejszenie minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej do 
35%.

32) § 29 ust. 9 – wniosek o dopuszczenie zabudowy na co najmniej 50% terenu.

33) § 29 ust. 10 – wniosek o całkowite zniesienie obowiązku ochrony archeologicznej.

34) § 29 – wniosek o zmniejszenie powierzchni terenu objętego Ogólnomiejskim Systemem Terenów 
Aktywnych Biologicznie (OSTAB) do maksimum 50% powierzchni terenu.

35) § 29 ust. 18 pkt 1 – wniosek o zmianę zalecenia wspólnego zagospodarowania terenu 023-ZP62 wraz 
z terenami 020-ZP62 i 022.

36) § 30 ust. 7 pkt 9 lit. c – wniosek o zniesienie obowiązku urządzania rekreacyjnej zieleni przydomowej.

37) § 30 ust. 9 pkt 7 – wniosek o wykreślenie obowiązku zaopatrzenia w gaz/sieć gazową bezprzewodową.

38) § 30 ust. 11 pkt 2, § 31 ust. 11 pkt 2, § 42 ust. 11 pkt 6 – wniosek o zmniejszenie obowiązku zadrzewienia 
parkingów terenowych powyżej 10 miejsc do wskaźnika 1 drzewo na 10 miejsc postojowych. W świetle 
ostatnio coraz częściej występujących zmian atmosferycznych większość kierowców obawia się 
parkowania na terenach zadrzewionych, niecelowym jest więc wymóg tak gęstego zadrzewienia.

39) § 30 – wniosek o zniesienie stawki procentowej dla obszaru „a”.

40) § 31 ust. 10 pkt 1 [chodzi prawdopodobnie o § 30 ust.10 pkt 1, ponieważ w tym paragrafie zawarte są 
ustalenia dotyczące terenu 024-M23]  – wniosek o całkowite zniesienie obowiązku ochrony 
archeologicznej dla terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 024-M23.
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AD. 26, 36 Uwagi nieuwzględnione

Wprowadzenie do projektu planu wskaźnika rekreacyjnej zieleni przydomowej o łącznej 
powierzchni nie mniejszej niż 0,3m2 /1m2 powierzchni użytkowej mieszkań w zabudowie 
wielorodzinnej powyżej 4 mieszkań jest ustaleniem obowiązkowym - ogólnie przyjętą zasadą 
w mieście Gdańsku od połowy 2008r., tym bardziej na terenach niezainwestowanych gdzie 
możliwości „kreacji” przestrzeni są zdecydowanie większe w odniesieniu do terenów śródmiejskich 
intensywnie zabudowanych. W uzupełnieniu należy wyjaśnić, że nie ma jakichkolwiek podstaw do 
rezygnacji także z wymogu zagospodarowania zielenią minimum 50% powierzchni każdej przestrzeni 
rekreacyjnej zieleni przydomowej oraz odstąpienia od konieczności wyposażenia jej w urządzenia 
rekreacyjno-wypoczynkowe i sportowe dla różnych grup wiekowych. Jest to ogólnie przyjęty standard 
dla terenów, na których możliwa jest lokalizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ideą tych 
założeń jest konieczność zapewnienia optymalnych, dogodnych i korzystnych warunków życia 
przyszłych mieszkańców m.in. omawianych terenów objętych granicami projektu planu. Powyższe 
zapisy pozwolą na kształtowanie przestrzeni o charakterze wypoczynkowym i rekreacyjnym 
przeznaczonych dla mieszkańców planowanych osiedli na terenach inwestycyjnych. Nie ma 
obowiązku realizacji urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych - jak twierdzi składający uwagi – dla 
wszystkich grup wiekowych, tylko dla różnych grup wiekowych - mogą to być placyki zabaw dla 
dzieci, piaskownice, ławki itp. Należy dodać, że powierzchnie „zielone”, które muszą być 
wygospodarowane w minimum 50% takich przestrzeni mogą być wliczane/bilansowane do 
powierzchni biologicznie czynnej, w zależności od sposobu ich urządzenia, więc w praktyce nie jest to 
wielkie ograniczenie dla inwestora, a zupełnie go nie ogranicza w przypadku realizacji powierzchni 
usługowych.

Jednocześnie należy dodać, że konieczność realizacji tzw. „rekreacyjnej zieleni przydomowej” 
służącej przede wszystkim mieszkańcom okolicznej zabudowy jest „wymogiem” stosowanym od 
wielu lat. Większość osiedli zarówno tych nowych jak i powstałych w latach wcześniejszych XXw. 
posiada tego rodzaju przestrzenie - bez względu na to czy znajdują się w sąsiedztwie 
ogólnodostępnych terenów zielonych takich jak np. Park Reagana, Park Oruński, Trójmiejski Park 
Krajobrazowy.

To właśnie takie tereny, zarezerwowane poprzez ustalenia m.in. omawianego projektu planu, 
ciekawie i atrakcyjnie zaaranżowane, powinny stanowić nieodłączny element osiedli - integrujący 
różne grupy wiekowe i przyciągający mieszkańców. Szczególnie dotyczy to obszarów położonych 
m.in. na „surowym korzeniu”, jeszcze niezainwestowanych, na których możliwości „kreacji” 
przestrzeni, w tym terenów zielonych, są znacznie większe niż na obszarach położonych w centrum 
miasta, które są z reguły intensywnie zagospodarowane. Praktyka ostatnich lat pokazała przykłady 
nadmiernej intensyfikacji funkcji mieszkaniowych prowadzących do słusznych zastrzeżeń 
mieszkańców, że nie mają miejsca rekreacji codziennej, szczególnie rodzice z małymi dziećmi i osoby 
starsze.

AD. 27 Uwaga nieuwzględniona

Ustalenie minimum 80% powierzchni biologicznie czynnej na terenach zieleni do utrzymania 
i wprowadzenia nie koliduje - w zależności oczywiście od „chłonności” danego obszaru - 
z możliwością lokalizacji w jej obrębie m.in. ścieżek pieszych i rowerowych, małej architektury, 
placyków zabaw dla dzieci, terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych (dopuszczonych zgodnie 
z definicją § 2 pkt 8 lit.a, b), jeżeli te urządzenia będą zrealizowane na powierzchniach biologicznie 
czynnych (co jest intencją projektu planu) a nie na wybetonowanych placach, co też jest możliwe. 
Natomiast (wymienione w definicji w § 2 pkt 8 lit.c) ciągi pieszo-jezdne, dojazdy, ulice wewnętrzne – 
bez miejsc postojowych –nie mogą być, w tym przypadku, na omawianych terenach lokalizowane, 
gdyż nie zostały dopuszczone w kartach terenów jak wymaga tego definicja.

AD. 28, 29 Uwagi nieuwzględnione

Zapisy dotyczące wymaganej ilości miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 
rowerów dla poszczególnych funkcji, w tym dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, są częścią 
polityki przestrzennej Miasta zawartą odpowiednio w „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” oraz w Zarządzeniu Nr 432/12 Prezydenta Miasta 
Gdańska z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz zasad 
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planowania, projektowania i organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych i wewnętrznych, 
będących w trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz wprowadzenia wskaźników 
i wytycznych dla parkingów rowerowych. Należy dodać, że w celu m.in. weryfikacji przyjmowanego 
obecnie wskaźnika parkingowego dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej gdańskiego południa 
opracowano także (na potrzeby dzielnicy południe) „Studium parkingowe wybranych obszarów 
mieszkaniowych dzielnicy Gdańsk Południe”. Jednym z wniosków ww. studium jest potwierdzenie 
obecnie przyjmowanego wskaźnika parkingowego na poziomie 1,2, jako niezbędnego w przypadku 
wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w strefie C nieograniczonego parkowania. 
Tak więc nie ma możliwości zmniejszenia wskaźnika parkingowego do obliczania zapotrzebowania 
inwestycji na liczbę miejsc postojowych dla samochodów i rowerów dla budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych z minimum 1,2 do 1,0 dla samochodów osobowych i z minimum 0,8 do 0,2 dla 
rowerów jak wnioskuje składający uwagi. Wytyczne co do zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc 
postojowych dla rowerów w miejscu zadaszonym na poziomie 60% zawarte są w Załączniku nr 2 do 
ww. Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska.

AD. 30 Uwaga częściowo uwzględniona

Wzdłuż Potoku Maćkowy projekt planu wyznaczył pas terenu niezabudowanego, który ma potrójną 
funkcję: odprowadzenie wód powierzchniowych, zapewnienie niezbędnych powiązań przyrodniczych 
m.in. z terenem zbiornika retencyjnego (położonym poza wschodnią granicą projektu planu) oraz 
spełnienie roli rekreacyjno-spacerowych dla mieszkańców otaczających osiedli. Przeznaczenie 
w projekcie planu poszczególnych terenów tego pasa to głównie zieleń urządzona ZP62 oraz tereny 
urządzeń odwodnieniowych D, a także fragmenty terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-
usługowych wyłączonych z zabudowy. Cały ten pas terenu jest włączony do OSTAB i ma co najmniej 
40m szerokości – jest to szerokość gwarantująca realizację wszystkich wyżej wymienionych celów. Po 
ponownych analizach i konsultacjach część terenu 023-ZP62 (około 50% jego powierzchni) została 
włączona do terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową 024-M23 jak wnioskował 
składający uwagi. Fragment ten został wyznaczony jako zieleń do utrzymania i wprowadzenia bez 
możliwości lokalizowania w jego obrębie zabudowy.

AD. 31, 32, 34 Uwagi nieuwzględnione

Nie ma możliwości zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej na terenie 023-ZP62 z 70% do 
35% oraz dopuszczenia na nim zabudowy na co najmniej 50% powierzchni terenu. Zgodnie z definicją 
ZP62 jest to teren przeznaczony pod zieleń urządzoną miejską - a nie pod zabudowę – z możliwością 
lokalizacji w tym przypadku jedynie obiektów obsługujących użytkowników nie wymagających 
pozwolenia na budowę. Należy dodać, że na terenie 023-ZP62 oraz pozostałych terenach 
przeznaczonych pod zieleń urządzoną nie dopuszczono budynków (o których mowa w § 3 ust.5 lit.a) 
obsługujących użytkowników, np. takich jak gastronomia, szalety, wypożyczalnie sprzętu 
turystycznego – gdyż nie ustalono ich szczegółowej lokalizacji lub zasad kształtowania zabudowy, co 
jest wymagane w przypadku możliwości ich usytuowania. Jednocześnie należy wyjaśnić, że cały teren 
023-ZP62 (jak i pozostałe tereny zieleni urządzonej wraz z Potokiem Maćkowy) objęty jest także 
Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB, co podkreśla przyrodniczy 
charakter oraz walory krajobrazowe tego obszaru.

AD. 33, 40 Uwagi nieuwzględnione

Nie ma możliwości zniesienie obowiązku ochrony archeologicznej dla terenów oznaczonych 
w projekcie planu symbolami 023-ZP62 i 024-M23. Ustalenie to wynika z uwarunkowań 
konserwatorskich.

AD. 35 Uwaga nieuwzględniona

Zalecenie wspólnego zagospodarowania terenu 023-ZP62 wraz z terenami 020-ZP62 i 022-D 
nie jest ustaleniem obligatoryjnym/obowiązkowym tylko zalecaniem. Tak więc każdy z omawianych 
terenów może być zagospodarowany odrębnie i w innym czasie bez konieczności realizacji wspólnego 
założenia dla ww. terenów. Zapis ten na celu zachęcenie do wykonania kompleksowego 
i całościowego przedsięwzięcia - jakim jest zagospodarowanie terenów zieleni urządzonej wraz 
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z Potokiem Maćkowy, które z racji swojego przeznaczenia będą stanowiły ogólnodostępne miejskie 
przestrzenie publiczne – a nie prywatne enklawy.

AD. 37 Uwaga nieuwzględniona

Zapis zawarty w § 30 ust. 9 pkt 7 jak i w pozostałych terenach przeznaczonych pod zabudowę, 
brzmiący następująco: „zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy” określa zasady 
zaopatrzenia w gaz w przypadku zamiaru korzystania z gazu. Zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego nie ma obowiązku wyposażania obiektów w instalacje gazowe.

AD. 38 Uwaga nieuwzględniona

Przyjęty - w projekcie planu dla poszczególnych terenów przeznaczonych pod zabudowę – 
wskaźnik zadrzewień parkingów terenowych powyżej 10 miejsc postojowych: 1 drzewo/ 5 miejsc 
postojowych dla samochodów, jest ogólnie przyjętym standardem w przypadku realizacji parkingów 
terenowych poza pasem drogowym, szczególnie na terenach jeszcze niezainwestowanych. Każda 
wygospodarowana przestrzeń „zielona”, w tym „zadrzewienia” parkingów, może być 
bilansowana/wliczana do powierzchni biologicznie czynnej, która jest wymagana na ww. terenach 
przeznaczonych pod zabudowę. Należy dodać, że drzewa te mogą być „skupione” np. w jednym 
miejscu na terenie parkingu, a nie koniecznie lokalizowane co piąte miejsce postojowe. Ustalenie 
nakazu wprowadzania zadrzewień na parkingach naziemnych ma na celu m.in. poprawę jakości 
przestrzeni służącej mieszkańcom. Ponadto taki zapis zmusza potencjalnych inwestorów (jeżeli nie ma 
możliwości wygospodarowania na parkingu naziemnym miejsca na zadrzewienia) do realizacji 
maksymalnej liczby miejsc parkingowych dla samochodów w kondygnacjach podziemnych 
budynków i pozostawienia jak największej przestrzeni do wykorzystania na inne cele np. zieleń, 
urządzenia rekreacji i wypoczynku. W związku z tym nie ma możliwości zmniejszenia m.in. na 
terenach 024-M23, 025-M/U31, 036-M/U31 obowiązku zadrzewienia parkingów terenowych powyżej 
10 miejsc do wskaźnika 1 drzewo/ 10 miejsc postojowych dla samochodów.

AD. 39 Uwaga nieuwzględniona

Nie ma możliwości ustalania stawki 0%, ale radykalne zmniejszenie, np. do 0,1% jest możliwe - 
tylko jest to niezgodne z polityką miasta. Miasto musi dbać o stronę przychodową swojego budżetu, 
z którego finansowane są m.in. różne inwestycje infrastruktury technicznej i społecznej, a także koszty 
sporządzenia planu, które łącznie składają się na wzrost wartości nieruchomości prywatnych. Nawet 
ustanowienie stawki 30% oznacza, że 70% przyrostu wartości nieruchomości jest zyskiem jego 
właściciela. Natomiast w przypadku braku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia 
planu, co sugeruje składający uwagę wysokość stawki jest bez znaczenia, bo opłata będzie miała 
wartość 0zł.

Omawiany teren w obecnie obowiązującym planie miejscowym oznaczony symbolem 050-23 
przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową z wyłączeniem zabudowy wielorodzinnej, dla którego 
maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 30%, maksymalna intensywność zabudowy nie może 
przekroczyć wskaźnika 0,5, a maksymalna wysokość zabudowy nie może być większa niż 11m. 
W projekcie planu dla tego obszaru objętego granicami terenu 024-M23 i oznaczonego literą „a” 
dopuszczono także możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla której (w tym 
obszarze) zwiększono parametry urbanistyczne. I tak dla domów mieszkalnych powyżej 4 mieszkań – 
w projekcie planu - maksymalna wysokość zabudowy wynosi:16m, maksymalna intensywność 
zabudowy podwyższono do 0,7, z zastrzeżeniem, że może być zwiększona wyłącznie w przypadku 
realizacji kondygnacji podziemnych, maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 35%. Tak więc 
zgodnie z art.36 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - z uwagi na zwiększone możliwości inwestycyjne, a tym samym wzrost wartości ww. 
terenu - stawka procentowa dla obszaru „a” została ustalona na poziomie 30%.

Po drugim wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 30.10.2013r. do 
29.11.2013r., w ustawowym terminie do projektu planu uwagi wnieśli:

I. „Tom-Bud Developer I” Sp. z o.o. (z siedzibą w Łodzi) a także „Tom-Bud Developer I” Sp. z o.o. 
(z siedzibą w Łodzi) z załączoną listą poparcia podpisaną przez 188 osób  (jednakowo brzmiące uwagi 
złożone pismami z dnia 8.11.2013r. oraz z dnia 11.12.2013r.)

1) Wniosek o nie ustalanie na terenie 036-M/U31 proporcji między zabudową mieszkaniową a usługową.
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2) Wniosek o zmianę przeznaczenia terenów 026-M22 i 027-M22 na 026-M/U31 i 027-M/U31 bez ustalania 
proporcji między zabudową mieszkaniową a usługową.

3) Wniosek o wprowadzenie na terenach 026, 027, 036 następujących parametrów urbanistycznych:

a) procent pokrycia działki zabudową: minimalny: nie ustala się, maksymalny: 50%,

b) intensywność zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 1,5,

c) powierzchnia biologicznie czynna: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 20%,

d) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 16m.

Składający uwagi podkreślają, że nie ma formalnych przeszkód aby na tym terenie (działka nr 5) 
realizować wyżej wymienione funkcje. Ponadto w związku z problemami, jakie wystąpiły na etapie 
realizacji obecnego projektu jedyną szansą dokończenia inwestycji i przekazanie mieszkań 
osobom, które wpłaciły na nie swoje niejednokrotnie jedyne środki jest poprawa parametrów 
urbanistycznych, przez co podniesie się wartość nieruchomości.

AD. 1 Uwaga bezprzedmiotowa

W karcie terenu 036-M/U31 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową nie ustalono 
proporcji między funkcją mieszkaniową a usługową.

AD. 2, 3 Uwagi nieuwzględnione

Zgodnie z polityką przestrzenną Miasta, zawartą m.in. w „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” jedną z głównych idei ww. studium jest rozwój 
miasta do wewnątrz, czyli wypełnienie istniejących struktur i intensyfikacja zabudowy. Na obrzeżach 
miasta (w tym m.in. na terenach 026-M22 i 027-M22 jak również na terenie 036-M/U31) przewiduje 
się zabudowę mniej intensywną w odniesieniu do terenów położonych bliżej centrum, głównych 
szlaków komunikacyjnych. Ponadto - w dzielnicy Południe - zgodnie z założeniami przywołanego 
studium: „w celu uzyskania odpowiedniego standardu zabudowy i ochrony walorów krajobrazowych 
i ekologicznych obszaru wypracowano politykę przestrzenną opartą na strefowaniu zabudowy 
mieszkaniowej i zróżnicowaniu standardów zamieszkiwania oraz innych parametrów zabudowy 
w zależności od lokalizacji względem dzielnicowych ośrodków usługowych i głównych arterii 
komunikacyjnych”.

W związku z tym tereny 026-M22 i 027-M22 położone na obrzeżach miasta, wzdłuż wyznaczonej 
w projekcie planu drogi lokalnej - ulicy Hokejowej (042-81) oraz oddalone od planowanego - na terenie 
003-M/U32 - centrum usługowego, zostały przeznaczone (w projekcie planu) pod zabudowę mieszkaniową 
ekstensywną (M22) - z możliwością realizacji domów mieszkalnych wolno stojących do 4 mieszkań oraz 
domów w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej jedno- lub dwumieszkaniowych. Na ww. terenach 
dopuszcza się także (zgodnie ustaleniami projektu planu) usługi spełniające równocześnie poniższe 
warunki: brak kolizji z funkcją mieszkaniową, mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 

powierzchni użytkowej, dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym 
z najwyżej jednym mieszkaniem oraz wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją 
mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom 
dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany 
przeznaczenia terenów 026-M22 i 027-M22 pod zabudowę (intensywną) mieszkaniowo-usługową 026-
M/U31 i 027-M/U31 (bez ustalania proporcji między funkcją mieszkaniową a usługową), a tym samym 
zwiększenia parametrów urbanistycznych takich jak m.in.: maksymalny procent pokrycia działki zabudową 
(z 30% do 50%), maksymalna wysokość zabudowy (z 11m do 16m), powierzchnia biologicznie czynna (z 
minimum 50% na maksimum 20%). Należy podkreślić, że w planach obwiązujących ww. tereny 
przeznaczone są także pod zabudowę mieszkaniową ekstensywną o ustalonych parametrach takich jak m.in.: 
intensywność zabudowy: maksymalna 0,5, procent pokrycia działki zabudową: do 30%, dopuszczalna 
wysokość zabudowy: 11m.

Natomiast teren 036-M/U31 ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo projektowanej ulicy głównej – tzw. 
Nowej Niepołomickiej (051-KD83) został przeznaczony w projekcie planu wyłożonym do publicznego 
wglądu (jak wnioskuje składający uwagi) pod zabudowę mieszkaniowo-usługową bardziej intensywną 
w porównaniu do terenów 026-M22 i 027-M22, z wyłączeniem m.in. obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000m2 (bez ustalania proporcji między funkcją mieszkaniową a usługową). 
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Maksymalna wysokość zabudowy na  omawianym terenie wynosi odpowiednio - dla zabudowy M22: 11m, 
dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej: 18m, a więc o 2m więcej niż 
proponuje składający uwagi. Również maksymalny procent pokrycia działki zabudową, który w projekcie 
planu ustalono na poziomie 50% (za wyjątkiem zabudowy M22, dla której parametr ten wynosi 30%) jest 
zgodny z wnioskiem składającego uwagi. W ustaleniach projektu planu dla ww. trzech terenów zapis 
dotyczący minimalnej wysokości zabudowy brzmi tak samo jak we wniosku składającego uwagi: „nie ustala 
się”. Jedynie na terenie 036-M/U31 wprowadzono dodatkowo zapis, że w pasie o szerokości 26m od linii 
rozgraniczającej terenu projektowanej ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej (051-KD83): minimalna średnia 
ważona liczba kondygnacji nadziemnych wynosi 2. Celem tego ustalenia jest uniknięcie lokalizowania 
wzdłuż ww. ulicy parterowych budynków.

Należy dodać, że maksymalna intensywność zabudowy na omawianym terenie 036-M/U31 wynosi - dla 
zabudowy M22 – 0,6. Dla pozostałej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej 
wskaźnik ten został zwiększony w odniesieniu do ustaleń planu obowiązującego z 0,7 do 0,9. Również na 
terenach 026-M22 i 027-M22 maksymalna intensywność zabudowy - w odniesieniu do obowiązujących 
zapisów - została zwiększona z 0,5 do 0,6.

Ponadto na przedmiotowych terenach 026-M22, 027-M22, 036-M/U31 dopuszczono przy realizacji 
kondygnacji podziemnych zwiększenie maksymalnej intensywności zabudowy o wartość wskaźnika 
powierzchni całkowitej budynków przeznaczonej pod parkingi podziemne w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej objętej inwestycją. Tak więc maksymalna intensywność zabudowy na terenie 036-
M/U31 może być zwiększona do 1,5 (przy spełnieniu ww. wymogów projektu planu) jak wnioskuje 
składający uwagi. Analogicznie również na terenach 026-M22 i 027-M22 istnieje możliwość zwiększenia 
tego parametru.

Jednocześnie należy wyjaśnić, że zgodnie z Art.15 ust.2 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym określa się obowiązkowo m.in. 
minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej, który (w projekcie planu) na omawianych terenach wynosi odpowiednio: dla zabudowy M22: 
50%, dla pozostałej zabudowy (na terenie 036-M/U31) mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, 
usługowej: 30%. W związku z tym nie ma możliwości ustalenia w projekcie planu – jak wnioskuje 
składający uwagi – dla ww. terenów 026-M22, 027-M22 i 036-M/U31 jedynie maksymalnego wskaźnika 
powierzchni biologicznie czynnej, a w szczególności zmniejszenia go do 20% (w odniesieniu do ustaleń 
projektu planu), tym bardziej, że są to tereny w większości niezagospodarowane, na których wymaganą 
powierzchnię zieleni można uzyskać. Należy podkreślić, że wygospodarowane powierzchnie zieleni 
towarzyszącej zarówno zabudowie mieszkaniowej jak i usługowej, świadczące o jakości przestrzeni tkanki 
miejskiej – powinny stanowić jej nieodłączny element i nie ulegać zmniejszeniu na rzecz np. powierzchni 
utwardzonych, wybetonowanych. Praktyka ostatnich lat pokazała przykłady nadmiernej intensyfikacji 
funkcji mieszkaniowych prowadzących do słusznych zastrzeżeń mieszkańców, że nie mają miejsca rekreacji 
codziennej, szczególnie dotyczy to rodziców z małymi dziećmi i osób starszych.

Należy dodać, że powstająca inwestycja na działce nr 5 w rejonie ulicy Niepołomickiej jest realizowana 
w oparciu o wcześniej wydane pozwolenie na budowę. Pozwolenie to zostało wydane z uwzględnieniem 
obecnie obowiązujących planów miejscowych. Ustalenia tych planów dopuszczają na ww. działce (oprócz 
wyznaczonych terenów drogowych) zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz mieszkaniową ekstensywną. 
Ustalenia projektu planu nr 1918 w odniesieniu do przeznaczenia poszczególnych terenów na działce nr 5 w 
planach obowiązujących - nie uległy zmianie. A zatem nie mają one przełożenia na problemy - jakie 
wystąpiły na etapie sporządzania projektu planu - dotyczące dokończenia inwestycji i przekazania mieszkań 
osobom, które wpłaciły na nie środki finansowe.

II. Pan Tadeusz Dawidziuk zamieszkały w Gdańsku (uwagi złożone pismem z dnia 02.12.2013r.)

4) Wniosek o zmianę (na terenie 005-M/U31) ciągu pieszo-jezdnego na drogę dojazdową, z wydzielonym 
chodnikiem przynajmniej jednostronnym. Wyłożony do publicznego wglądu projekt planu proponuje 
dojazd do działki nr 247/2 od ulicy Niepołomickiej ciągiem pieszo-jezdnym. Ciąg pieszo-jezdny 
nie gwarantuje obsługi komunikacyjnej dla funkcji usługowych. Nakładanie się ruchu pieszego z ruchem 
samochodowym zarówno dostawczym jak i klientów może stanowić zagrożenie dla ruchu pieszego.
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5) Wniosek o wydzielenie (na terenie 005-M/U31) ciągu pieszego biegnącego północno-wschodnim skrajem 
działki będącej własnością składającego uwagi, jeżeli ciąg ten ma mieć charakter ciągu publicznego 
ogólnodostępnego.

6) Wniosek o rozważenie możliwości wjazdu na teren działki nr 247/2 z ulicy 051-KD83.

7) Wniosek o przeanalizowanie zapisu (teren 003-M/U32) ust.7 pkt 9.a w zakresie „Zasad kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu”. Rekreacyjne zielenie przydomowe o powierzchni nie mniejszej niż 
0,3m2 /1m2 PUM, na terenie o tak intensywnych wskaźnikach zabudowy, mogą okazać się barierą 
zabudowy mieszkaniowej, a co za tym idzie barierą zabudowy terenu.

8) Wniosek o dopuszczenie wjazdu z ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej na teren 003-M/U32 bez warunku 
zawartego w ust.17 pkt „2”.

9) Wniosek o rezygnację z wysokości stawki procentowej 30% - na terenie 003-M/U32 – dla obszarów „a”, 
„b”, „c”, ponieważ tereny te w uchwalonym planie Centrum były przeznaczone także pod funkcję 
mieszkaniowo-usługową.

AD. 4 Uwaga nieuwzględniona

W projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu dostępność drogową do terenu 005-M/U31, 
obejmującego m.in. działki nr 247/2 i 245/3 (będące własnością składającego uwagi), ustalono od 
projektowanej ulicy lokalnej 050-KD81 i istniejącej ulicy Niepołomickiej (052-KD81). Ponadto 
w celu zapewnienia m.in. dostępności „kołowej” do działki nr 247/2 zdefiniowano (na terenie 005-
M/U31) obligatoryjny ciąg pieszo-jezdny o zalecanej lokalizacji (na rysunku planu biegnący po 
działce nr 245/3), którego szerokość nie może być mniejsza niż 6m. Należy dodać, że w planie 
obowiązującym dostępność drogowa określona jest również do całego terenu, a nie do 
indywidualnych posesji, bez wyznaczania dodatkowych (jak w projekcie planu) ciągów pieszo-
jezdnych doprowadzonych do poszczególnych działek. Nie ma prawnego obowiązku wyznaczania 
odrębnych terenów drogowych do wszystkich działek objętych poszczególnymi strefami. Dla 
ustalonego ww. ciągu pieszo-jezdnego ustalono, jak wspomniano powyżej, minimalną szerokość 6m - 
co oznacza, że w miarę potrzeb szerokość ta może być zwiększona. Zdefiniowanie ciągu jako ciągu 
pieszo-jezdnego nie oznacza zakazu segregacji ruchu pieszego od kołowego w przypadku kiedy 
zajdzie taka potrzeba. Zależeć to będzie od stopnia intensywności zagospodarowania działek 
obsługiwanych przez ten ciąg i wielkości ruchu kołowego - jaki w związku z tym będą one generować.

AD. 5 Uwaga nieuwzględniona

Zgodnie z zapisami projektu planu ustalony w terenie 005-M/U31 i oznaczony na rysunku planu 
ciąg pieszy biegnący w granicach działki 245/3 jest ogólnodostępnym obligatoryjnym ciągiem 
o zalecanej lokalizacji. Intencją tych założeń jest dopuszczenie innego - niż oznaczony na rysunku 
planu – przebiegu ww. ciągu w zależności od przyszłego zagospodarowania terenu 005-M/U31, ale 
pod warunkiem jego „połączenia” z ustalonymi ciągami: pieszo-jezdnym (w terenie 005-M/U31) 
i pieszym (w terenie 040-KD83). Tak więc omawiany ciąg pieszy nie został wyznaczony odrębną 
strefą.

AD. 6 Uwaga nieuwzględniona

Działka nr 247/2 zlokalizowana w terenie 005-M/U31 bezpośrednio przylega do terenów 
drogowych projektowanych ulic głównych: tzw. Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83) i Nowej 
Niepołomickiej (051-KD83) oraz znajduje się „na wysokości” skrzyżowania tych ulic. W rejonie 
kanalizacji skrzyżowań, w tym wypadku dróg klasy G, ze względów bezpieczeństwa ruchu 
drogowego wyklucza się zjazdy do indywidualnych nieruchomości. W związku z tym nie ma 
możliwości dopuszczenia (w projekcie planu) wjazdu na działkę nr 247/2 z projektowanej ulicy tzw. 
Nowej Niepołomickiej (051-KD83).

AD. 7 Uwaga nieuwzględniona

Ustalenie w projekcie planu wskaźnika rekreacyjnej zieleni przydomowej o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 0,3m2 /1m2 powierzchni użytkowej mieszkań w zabudowie wielorodzinnej powyżej 
4 mieszkań jest wymogiem standardowym, powszechnie stosowanym w mieście Gdańsku od połowy 
2008r., wprowadzonym w celu zapewnienia niezbędnych warunków życia przyszłych mieszkańców 
m.in. omawianych terenów – w większości (objętych granicami projektu planu 1918) 
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niezainwestowanych - gdzie możliwości „kreacji” przestrzeni są zdecydowanie większe w odniesieniu 
np. do terenów śródmiejskich intensywnie zabudowanych. Powyższy zapis pozwoli na kształtowanie 
przestrzeni półpublicznych przeznaczonych dla mieszkańców i zgodnie z definicją rekreacyjnej zieleni 
przydomowej - wyposażonych m.in. w urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe i sportowe dla różnych 
grup wiekowych takich jak np. placyki zabaw dla dzieci, ławki, oczka wodne itp. Należy dodać, że 
powierzchnie zieleni rekreacyjnej mogą być wliczane do powierzchni biologicznie czynnej, 
w zależności od sposobu ich urządzenia, więc w praktyce nie jest to wielkie ograniczenie dla 
inwestora, a zupełnie go nie ogranicza w przypadku realizacji powierzchni usługowych. 
Równocześnie trzeba podkreślić, że ustalony w projekcie planu wskaźnik intensywności zabudowy 
jest wskaźnikiem maksymalnym. Być może nie da się go w pełni wykorzystać jeśli nie pozwolą na to 
inne ustalone parametry zabudowy. To inwestor będzie decydował jakie funkcje zlokalizuje na swoim 
gruncie (np. usługi nie wymagają realizacji zieleni rekreacyjnej) i w jakim zakresie wykorzysta 
ustalone maksymalne parametry urbanistyczne.

AD. 8 Uwaga nieuwzględniona

Uwzględnienie wniosku spowodowałoby możliwość powstania zjazdu indywidualnego dla 
pojedynczej działki w ramach skrzyżowania dwóch dróg głównych (jako czwarty wlot na 
skrzyżowaniu). Nie stosuje się podłączenia zjazdów indywidualnych do skrzyżowania dróg 
publicznych tak wysokiej klasy technicznej. Zapis o dopuszczeniu zjazdu do terenu 003-M/U32 
w ramach obszaru „c” wyłącznie w przypadku wspólnego skoordynowanego zagospodarowania tego 
obszaru gwarantuje (na zasadzie wyjątku) lepszą obsługę drogową całego planowanego ośrodka 
usługowego, którego główną koncentracją jest obszar „c”. Niezbędne będzie sporządzenie wykonania 
kompleksowego projektu zagospodarowania tego rejonu wraz z przebiegiem drogi wewnętrznej oraz 
innych wspólnych elementów zagospodarowania np. ciągów pieszych, placu publicznego itp.

AD. 9 Uwaga nieuwzględniona

Nie ma możliwości ustalania stawki 0%, ale radykalne zmniejszenie, np. do 0,1% jest możliwe - 
tylko jest to niezgodne z polityką miasta. Miasto musi dbać o stronę przychodową swojego budżetu, 
z którego finansowane są m.in. różne inwestycje infrastruktury technicznej i społecznej, a także koszty 
sporządzenia planu, które łącznie składają się na wzrost wartości nieruchomości prywatnych. Nawet 
ustanowienie stawki 30% oznacza, że 70% przyrostu wartości nieruchomości jest zyskiem właściciela. 
Natomiast w przypadku braku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, co 
sugeruje składający uwagę wysokość stawki jest bez znaczenia, bo opłata będzie miała wartość 0zł.

Wyznaczone na terenie 003-M/U32 w obszarach „a”, „b”, „c” parametry urbanistyczne takie jak 
maksymalna powierzchnia zabudowy równa 50% i maksymalna intensywność zabudowy ustalona 
jako „dowolna” zostały zwiększone w odniesieniu do obecnie obowiązujących wskaźników – co 
niewątpliwie zwiększa możliwości inwestycyjne na omawianym terenie. W planie obowiązującym 
maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40%, a maksymalna intensywność dla 
zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej wynosi 1,2, a dla zabudowy usługowej 2,0. Tak 
więc zgodnie z art.36 ust.4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - z uwagi na wzrost wartości ww. nieruchomości - stawka procentowa dla obszarów 
„a”, „b”, „c” została ustalona na poziomie 30%.

III. Invessa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (uwagi złożone pismem z dnia 11.12.2013r.)

10) Wniosek o wprowadzenie wjazdu na teren działki nr 249/5 od strony projektowanej ulicy tzw. Nowej 
Świętokrzyskiej. Proponowane w projekcie planu skomunikowanie terenu zawierającego funkcję usługową 
003-M/U32 (f) poprzez ciąg pieszo-jezdny 037-KX jako jedyny dojazd do terenu o powierzchni około 
6000 m2 pogarsza zdecydowanie istniejące w planie obowiązującym warunki i czyni inwestycję na tym 
terenie całkowicie nieracjonalną. Usługi (w tym o powierzchni powyżej 2000m2), do których jedyny dojazd 
jest tak zaprojektowany nie mają szansy zafunkcjonować. Ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5m miałby 
obsługiwać zarówno dwukierunkowy ruch kołowy dla usług i mieszkań, jak i ruch pieszy. Miałby też 
funkcję dojazdu karetek pogotowia do budynków a także wozów strażackich do wymaganej przepisami 
prawa budowlanego drogi pożarowej. Oznacza to praktyczną blokadę komunikacyjną oraz zagraża 
bezpieczeństwu. Ponadto skomunikowanie ciągu pieszo-jezdnego z istniejącym układem komunikacyjnym 
poprzez projektowaną ulicę dojazdową 038-KD80 blokuje inwestycję na czas nieokreślony.
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11) Wniosek aby do czasu docelowego rozwiązania komunikacyjnego, którego realizacja jest całkowicie 
niezależna od inwestora dopuścić tymczasowe rozwiązania drogowe. Obecna propozycja zmiany planu 
powoduje całkowitą blokadę inwestycyjną dla terenu, którego właścicielem jest Spółka.

AD. 10 Uwaga nieuwzględniona

W planie obowiązującym dostępność drogowa do działki nr 249/5 ustalona jest poprzez jeden wjazd 
w ramach skrzyżowania projektowanych ulic: Nowej Świętokrzyskiej i Nowej Niepołomickiej. 
W projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu – z uwagi na wprowadzone niezbędne zmiany 
dotyczące m.in. przesunięcia skrzyżowania ww. projektowanych ulic poza zasięg działki nr 249/5 oraz 
względy bezpieczeństwa dotyczące ruchu drogowego na drodze kategorii głównej – niemożliwe było 
utrzymanie obecnych zapisów umożliwiających skomunikowanie tych działek z ww. ulicami. 
W zamian za to wyznaczono teren wydzielonego ciągu pieszo-jezdnego 037-KX, bezpośrednio 
prowadzący od projektowanej ulicy dojazdowej 038-KD80 do omawianej posesji (obszaru „f” 
wyznaczonego w terenie 003-M/U32). Należy dodać, że szerokość (w liniach rozgraniczających) ww. 
ciągu pieszo-jezdnego 037-KX w projekcie planu wynosi 8m, a nie 5m jak twierdzi składający uwagi. 
Tak wyznaczona rezerwa terenu umożliwia zarówno dojazd karetki pogotowia jak również pojazdów 
straży pożarnej. Ponadto w każdym terenie (zgodnie z jego definicją) można wyznaczyć drogi 
„wewnętrzne”, w celu obsługi planowanych inwestycji na działkach sąsiednich, w tym także na 
przedmiotowej działce. Z uwagi na odsuniętą w czasie realizację drogi tzw. Nowej Świętokrzyskiej 
zaproponowany w projekcie planu nowy dojazd (poprzez teren 037-KX) do działki nr 249/5 daje 
możliwość zagospodarowania ww. nieruchomości jeszcze przed realizacją ulicy tzw. Nowej 
Świętokrzyskiej.

AD. 11 Uwaga nieuwzględniona

Nie ma możliwości wprowadzenia do ustaleń projektu planu tymczasowych rozwiązań drogowych 
(do czasu realizacji docelowego rozwiązania komunikacyjnego). Projektowana ulica tzw. Nowa 
Świętokrzyska (040-KD83) biegnąca m.in. wzdłuż działki nr 249/5 jest ustalona jako ulica główna, 
z której wyklucza się zarówno zjazdy do indywidualnych nieruchomości jak również tymczasowe 
rozwiązania drogowe w liniach rozgraniczających tej ulicy. Dopuszczenie tymczasowych rozwiązań 
drogowych - dojazdów do poszczególnych inwestycji, w tym do działki nr 249/5 mogłoby 
doprowadzić w przyszłości do utrudnienia lub wręcz zablokowania realizacji projektowanej ulicy tzw. 
Nowej Świętokrzyskiej (040-KD83), gdyż wyznaczone drogi tymczasowe mogłyby stanowić jedyny 
dojazd do powstałych w przyszłości planowanych inwestycji.

Należy jednocześnie dodać, że ustalenia projektu planu dotyczące zakazu tymczasowego 
zagospodarowania są kontynuacją obowiązujących zapisów brzmiących „nie ustala się” - które 
wykluczają możliwość wprowadzania tymczasowego zagospodarowania na ww. terenach gdyż takie 
zagospodarowanie nie zostało zapisane.

Plan obowiązujący był sporządzony w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym, gdzie zgodnie z art.10 ust.1 pkt 10 ustawy z 1994r. w planie obowiązującym 
tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania terenu – ustalało się 
w zależności od potrzeb, a nie obowiązkowo jak to jest wymagane obecnie (art.15 ust.1 pkt 11 ww. 
ustawy z 2003r.).
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/1065/14

Rady Miasta Gdańska

z dnia 16.01.2014r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

I. BUDOWA DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH:

1. Karta terenu nr 038-KD80, teren ulicy dojazdowej – odcinek projektowanej ulicy o przekroju jedna 
jezdnia dwa pasy ruchu z chodnikami placem do zawracania wraz z uzbrojeniem – odcinek o długości około 
415 m.

2. Karta terenu nr 040-KD83, teren ulicy głównej – odcinek projektowanej ulicy tzw. Nowej 
Świętokrzyskiej o przekroju dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z chodnikami, trasą rowerową wraz z uzbrojeniem 
– odcinek o długości około 630 m.

Uwarunkowaniem zewnętrznym budowy drogi jest realizacja skrzyżowania z ulicą Wielkopolską (poza 
granicami planu) oraz odcinka od ul. tzw. Kampinoskiej (poza granicami planu) do ulicy Niepołomickiej - 
odcinek o długości około 400m.

3. Karta terenu nr 042-KD81, teren ulicy lokalnej– odcinek ulicy Hokejowej o przekroju jedna jezdnia 
dwa pasy ruchu z chodnikami wraz z uzbrojeniem – odcinek o długości około 1050 m.

4. Karta terenu nr 044-KD80, teren ulicy dojazdowej – odcinek ulicy Podleckiego o przekroju jedna 
jezdnia dwa pasy ruchu z chodnikami wraz z uzbrojeniem – odcinek o długości około 250 m.

5. Karta terenu nr 045-KD81, teren ulicy lokalnej – odcinek ulicy Łuczniczej o przekroju jedna jezdnia 
dwa pasy ruchu z chodnikami, trasa rowerowa wraz z uzbrojeniem – odcinek o długości około 665 m.

6. Karta terenu nr 046-KD81, teren ulicy lokalnej – odcinek ulicy Olimpijskiej o przekroju jedna jezdnia 
dwa pasy ruchu z chodnikiem wraz z uzbrojeniem – odcinek o długości około 320 m

7. Karta terenu nr 047-KD80, teren ulicy dojazdowej – ulica Saneczkarska o przekroju jedna jezdnia dwa 
pasy ruchu z chodnikami wraz z uzbrojeniem – odcinek o długości około 115 m.

8. Karta terenu nr 048-KD80, teren ulicy dojazdowej – odcinek ulicy Podleckiego i Tenisowej 
o przekroju jedna jezdnia dwa pasy ruchu z chodnikami wraz z uzbrojeniem – odcinek o długości około 300 m.

9. Karta terenu nr 049-KD81, teren ulicy lokalnej – odcinek ulicy projektowanej o przekroju jedna 
jezdnia dwa pasy ruchu z chodnikami wraz z uzbrojeniem – odcinek o długości około 180 m.

10. Karta terenu nr 050-KD81, teren ulicy lokalnej – odcinek ulicy projektowanej o przekroju jedna 
jezdnia dwa pasy ruchu z chodnikami wraz z uzbrojeniem – odcinek o długości około 140 m.

11. Karta terenu nr 051-KD83, teren ulicy głównej – odcinek projektowanej ulicy tzw. Nowej 
Niepołomickiej o przekroju dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z chodnikami, trasą rowerową wraz z uzbrojeniem 
– odcinek o długości około 730 m.

Uwarunkowaniem zewnętrznym budowy drogi jest budowa jednej z dróg:

1. tzw. Nowej Świętokrzyskiej od skrzyżowania z ul. Wielkopolską do skrzyżowania z tzw. Nową 
Niepołomicką,

2. odcinka od ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej do ulicy Nowej Kampinoskiej (poza granicami planu) – 
odcinek o długości około 650 m.

12. Karta terenu nr 054-KD80, teren ulicy dojazdowej - odcinek ulicy projektowanej o przekroju jedna 
jezdnia dwa pasy ruchu z chodnikiem wraz z uzbrojeniem – odcinek o długości około 165 m

Uwarunkowaniem zewnętrznym budowy drogi jest realizacja skrzyżowania z ulicą Hokejową - odcinek 
o długości około 445 m.
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13. Karta terenu nr 055-KD80, teren ulicy dojazdowej – odcinek ulicy projektowanej o przekroju jedna 
jezdnia dwa pasy ruchu z chodnikiem wraz z uzbrojeniem – odcinek o długości około 90 m.

Uwarunkowaniem zewnętrznym budowy drogi jest realizacja skrzyżowania z ulica Hokejową - odcinek 
o długości około 445 m.

W skład uzbrojenia dróg (w miarę potrzeb) wchodzą:

- wodociągi,

- przewody kanalizacji sanitarnej,

- przewody kanalizacji deszczowej,

- linie elektroenergetyczne,

- ciepłociągi,

- gazociągi,

- sieci telekomunikacyjne

wraz z urządzeniami sieciowymi.

Realizacja finansowana przez zarządcę dróg oraz odpowiednich właścicieli sieci z możliwością 
finansowania lub współfinansowania ze środków zewnętrznych na podstawie umowy, w sposób 
określony w warunkach technicznych.

II. BUDOWA URZĄDZEŃ I SIECI MAGISTRALNYCH

14. Karty terenów nr 035-D i 050-KD81 - przełożenie Potoku Maćkowego z pasa drogowego ulicy 
Niepołomickiej (052-KD81) na odcinku około 100m.

Uwarunkowaniem przełożenia Potoku Maćkowego jest budowa zatoki autobusowej w ul. 
Niepołomickiej.

Realizacja finansowana ze środków budżetowych gminy z możliwością finansowania lub 
współfinansowania ze środków zewnętrznych na podstawie umowy, w sposób określony w warunkach 
technicznych.
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