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Gdańsk, dnia 20 grudnia 2010 r. Nr 161

17037

3268

UCHWAŁA Nr LXIII/547/2010

Rady Miasta Starogard Gdański

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański.

  Na podstawie art. 20 ust. 1, w związku z art. 15, 
art. 16 ust. 1, art. 17, oraz art. 29 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 
pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), 
zgodnie z Uchwałą Nr XVII/180/2004 Rady Miejskiej w 
Starogardzie Gdańskim z dnia 24 marca 2004r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rada Miasta 
Starogard Gdański uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Starogard Gdański ”(uchwalonego 
Uchwałą Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Nr 
XXXVIII/353/2005 z dn. 07 grudnia 2005r., stanowiące-
go aktualizację, zmianę dotychczasowego dokumentu 
Studium z 2001r., wraz ze zmianą uchwaloną Uchwałą 
Nr XLVI/400/2009 Rady Miasta Starogard Gdański 
z dnia 30 września 2009 r.), uchwala się miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
miasta Starogard Gdański, zwany dalej „planem”.

2. Plan obejmuje obszar miasta w jego granicach ad-
ministracyjnych, z wyłączeniem obszarów o łącznej 
powierzchni ok. 317,70 ha, objętych następującymi 
obowiązującymi planami miejscowymi:
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-

go w rejonie ulicy Derdowskiego: dla działek nr 
dz.nr 2/5, 1/31 i 1/32 obr.5 uchwalony Uchwałą Nr 
X/123/99 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim 
z dn.31.08.1999r., publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomor-
skiego nr 126 z dn.29.11.1999r., poz. 1100,

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulicy Derdowskiego dla działek nr 1/14; 2/7 i 
2/8 obr.5, uchwalony Uchwałą Nr XXII/225/2000 Rady 
Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dn.28.06.2000r., 
publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego nr 120 z 
dn.28.12.2000r. poz. 775,

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulic Skośna, Lubichowska uchwalony 
Uchwałą Nr VIII/95/99 Rady Miejskiej w Starogardzie 
Gdańskim z 26.05.1999r, publikacja w Dz.Urz.Woj.
Pomorskiego Nr 21 z dn.03.03.2000r. poz. 108,

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulic Bp.K.Dominika, 

Świętojańskiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej w 
Starogardzie Gdańskim, uchwalony Uchwałą Nr 
XVIII/197/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdań-
skim z dnia 23 lutego 2000r. publikacja w Dz.Urz.Woj.
Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000r., poz. 456,
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  5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go obszaru pomiędzy ulicami Bohaterów Getta i 

Kociewską w Starogardzie Gdańskim, uchwalony 
uchwałą Nr XXIV/245/2000 Rady Miejskiej w Sta-
rogardzie Gdańskim z dnia 27 września 2000r., 
publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 120 z 
dn.28.12.2000r., poz. nr 776, oraz obwieszczenie 
Wojewody Pomorskiego z dnia 18.06.2004r. o 
sprostowaniu błędu w w/w uchwale: Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego Nr 81 z 05.07.2004r. poz. 1502,

  6) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: 
Południową, Rolna, Szornaka w Starogardzie Gdań-
skim, uchwalona Uchwałą Nr XLII/431/2002 Rady 
Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 
2002r., publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 27 
z dnia  21 lutego 2003r., poz. 265,

  7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru pomiędzy ulicami Hallera, Mickiewicza i 

rzeką Wierzycą, uchwalony uchwałą Nr XLV/339/97 
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dn. 28 
sierpnia 1997r., opublikowany w Dz. Urz. Woj. 
Gdańskiego Nr 15 z dn. 10 kwietnia 1998r., poz. 48, 
ze zmianami dla dz. nr 204/14 obr.14. - Uchwała Nr 
III/20/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z 
dnia 27 grudnia 2006r. uchwalającej zmianę miej-
scowego planu dla w/w działki – publikacja w Dz. 
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 95 z dnia 16.05.2007r. 
poz. 1484; a także zmianą obejmującą dz. geod. nr 

89/4, 89/5, 89/10, 89/9, 89/8, 89/7 przy ul. Hallera, 
uchwaloną Uchwała Nr XLVI/401/2009 Rady Miasta 
Starogardu Gdańskiego z dnia 30.09.2009r (Dz. Urz. 
Woj. Pom. z 10.11.2009r Nr 150, poz. 2799);

  8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru pomiędzy ulicami: Zblewską, Kociewską 

i Bohaterów Getta dla działek geod. 34/9, 34/10, 
34/11, 34/12, 37/3, 37/7, 38/2, 41/1, 41/2, 41/3, 42, 43, 
44/1 i 86, uchwalony Uchwałą Nr LVII/447/98 Rady 
Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 18 czerwca 
1998r., publikacja w Dz. Urz. Woj. Gdańskiego Nr 58 
z dnia 11.09.1998r., poz. 292, [zmieniony uchwałą 
nr XV/136/2007 z 24.10.2007r. – publikacja Dz.Urz.
Woj.Pom nr 3, z 17.01.2008 poz. 96],

  9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulicy Kraziewicza, 
uchwalony Uchwałą Nr XLIV/333/97 Rady Miejskiej 
Starogardu Gdańskiego z dn.10 lipca 1997r., pub-
likacja w w Dz.Urz.Woj.Gdańskiego Nr 2 z dn. 20 
stycznia 1998r., poz. 2,

10) Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta dla obszaru 
działek nr 24/41; 24/46; 24/43 położonych w obrębie 
geodezyjnym nr 19 przy ul. Zblewskiej uchwalona 
Uchwałą Nr VII/89/99 Rady Miejskiej Starogardu 
Gdańskiego z dnia 28.04.1999r, publikacja w Dz. Urz. 
Woj. Pom. Nr 21 z dn.03.03.2000r. poz. 107 (plan 
utracił moc w związku z uchwaleniem Mpzp dla 
obszaru działek nr 24/41; 24/46; 24/43 położonych 
w obrębie geodezyjnym nr 19 oraz obszaru działek 
nr: 24/44; 24/39; 24/40; części dz. nr 24/42 obr.19 i 
części dz. nr 103 obr.20.- Uchwała Nr XV/136/2007 
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 24 
października 2007r., publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. 
z dnia 17. 01.2008r Nr 3, poz. 96)

11) Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospoda-
rowania przestrzennego miasta dla obszaru działki 
nr 3 obr.20 położonej przy ul. Zblewskiej uchwalona 

Uchwałą Nr XI/144/99 Rady Miejskiej Starogardu 
Gdańskiego z dn.29.09.1999r., publikacja w Dz. Urz. 
Woj. Pom. Nr 23 z dn.08.03.2000r. poz. 117,

12) Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodaro-
wania przestrzennego miasta dla obszaru działek nr: 
400; 399; 460 położonych w obrębie geodezyjnym 
nr 22 przy ul.II-go Pułku Szwoleżerów, uchwalona 
Uchwałą Nr LVII/435/98 Rady Miejskiej Starogardu 
Gdańskiego z dn.18 czerwca 1998r., publikacja w 
Dz. Urz. Woj. Gdańskiego Nr 51 z dn.19.08.1998r., 
poz. 186,

13) Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospoda-
rowania przestrzennego miasta dla obszaru działek 
nr: 23/1 i 23/2 położonych w obrębie geodezyjnym 
nr 14 przy ul. Św. Elżbiety, uchwalona Uchwałą Nr 
LVII/434/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego 
z dn.18 czerwca 1998r., publikacja w Dz. Urz. Woj. 
Gdańskiego Nr 64 z dn.25.09.1998r., poz. 333,

14) Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta dla obszaru 
działek nr: 14/11; 14/3; 14/8; 15/3; 14/9; 15) 4; 14/4; 
14/5; 14/6; 14/7; 14/10; 15/6 położonych w obrębie 
geodezyjnym nr 5 przy ul. Gdańskiej, uchwalona 
Uchwałą Nr XIII/159/99 Rady Miejskiej Starogardu 
Gdańskiego z dn.24.11.1999r., publikacja w Dz. 
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 23 z dn.08.03.2000r. poz. 
118,

15) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru pomiędzy ulicami Sienkiewicza, 

Żeromskiego, Armii Krajowej, Wróblewskiego w 
Starogardzie Gdańskim, dla działek geod.229, 230, 
231, 161/1, 162/1, 154/312, 154/190 obrębu geod. 23, 
uchwalony Uchwałą Nr LVII/448/98 Rady Miejskiej 
Starogardu Gdańskiego z dnia 18 czerwca 1998r. 
publikacja w Dz. Urz. Woj. Gdańskiego Nr 49 z 
11.08.1998r., poz. 181,

16) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobie-

skiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką 

Wierzycą, uchwalony Uchwałą Nr XLIII/455/2002 
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 
października 2002r., publikacja: Dz. Urz. Woj. Po-
morskiego Nr 23 z dnia 12 lutego 2003r. poz. 233,

17) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru działek nr 365/4; 365/3; 361; 366/2; 366/4; 
359/7; 359/8; 366/5; 367/4; 359/4; 366/3; 367/6; 367/5 
obręb nr 17 położonych w rejonie ulic Lubichowska 

– Pomorska, uchwalony Uchwałą Nr XXX/318/2001 
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 
09.05.2001r., publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskie-
go Nr 57 z dnia 16 lipca 2001r., poz. nr 630,

18) Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospoda-
rowania przestrzennego miasta dla obszaru działek 
nr 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114 obręb geo-
dezyjny nr 13, położonych w rejonie ulicy Kolejowej 

i Gdańskiej, uchwalona Uchwałą Nr XXX/319/2001 
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 
09.05.2001r., publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskie-
go Nr 57 z dnia 16 lipca 2001r., poz. 631,

19) Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Starogard Gdań-
ski dla obszaru działki nr 130 obr.32, położonej 
przy ulicy Leszczynowej uchwalona Uchwałą Nr 
XIV/140/2003Rady Miejskiej Starogardu Gdań-
skiego dnia 10.12.200r., publikacja w Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego Nr 37 z dn.31.03.2004r. poz. 755,

20) Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospoda-
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rowania przestrzennego miasta Starogard Gdański 
dla obszaru działek nr 179/67; 179/68; 179/69 obr.12, 
położonych w rejonie ulicy Iwaszkiewicza uchwalo-
na Uchwałą Nr IX/86/2003 Rady Miejskiej Starogar-
du Gdańskiego z dnia 21. 05.2003r., publikacja w Dz. 
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 147, z dn.24.11.2003r., 
poz. 2620,

21) Zmiana miejscowego planu szczegółowego zago-
spodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy 
ulicami: Żwirki i Wigury, Dąbrowskiego, Skalskiego 

i Okrężną, dla obszaru działek nr 71/1; 71/2; 70/1; 
69/1 i 70/2 obr.22, położonych przy ulicy Żwirki i Wi-
gury uchwalona Uchwałą Nr IX/85/2003 Rady Miej-
skiej Starogardu Gdańskiego z dnia 21.05.2003r., 
publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 132, z 
dn.01.11.2003r., poz. 2323,

22) Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Starogard Gdański 
dla obszaru położonego w rejonie ulic Kościuszki 

– Pomorska, uchwalona Uchwałą Nr XXX/274/2005 
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 
23.02.2005r., publikacja Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 
Nr 41 z dn.29.04.2005r. poz. 798,

23) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w rejonie ulic: Piłsudskiego – Chopina 

– Parkowej, uchwalony Uchwałą Nr XXXV/334/2005 
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 
14.09.2005r., publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskie-
go Nr 3 z 06.01.2006r.

24) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w rejonie ulic Lubichow-

skiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, 

Zachodniej w Starogardzie Gdańskim, uchwalony 
Uchwałą Nr XLVI/443/2006 Rady Miejskiej Starogar-
du Gdańskiego z dnia 13 września 2006r, publikacja 
w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 08.02.2007r. Nr 33 
Poz. 486

25) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego obszar położony w rejonie ulic Koś-

ciuszki, Jana Pawła II, Pomorskiej w Starogardzie 
Gdańskim uchwalony Uchwałą Nr XI/88/2007 Rady 
Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 czerw-
ca 2007r., publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 
12.09.2007r. Nr 136 Poz. 2481

26) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go obejmującego obszar położony w rejonie ulicy 
Pelplińskiej w Starogardzie Gdańskim – uchwalony 
Uchwałą Nr XV/135/2007 Rady Miejskiej Starogardu 
Gdańskiego z dnia 24 października 2007r, publikacja 
w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 07 marca 2008r Nr 18 
Poz. 445;

27) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru działek nr 24/41; 24/46; 24/43; 24/44; 
24/39; 24/40; części dz. nr 24/42 obr.19 i części dz. nr 
103 obr.20, położonych przy ul. Zblewskiej – Uchwa-
ła Nr III/21/2006 z dnia 27.12.2006r.; publikacja w: 
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 37 z 12.02.2007r., 
poz. 536.

 Granice obszarów wyżej wymienionych pokazano 
na rysunku planu – stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

3. Łączna powierzchnia opracowania planu wynosi ok. 
2212,30 ha tj. ok. 87,40% powierzchni miasta (łączna 
pow. miasta w granicach administracyjnych- ok. 2530 
ha).

4. W granicach obszaru objętego planem znajdują 
się tereny zamknięte, zgodnie z decyzją Nr 42 Min. 

Transportu i Gosp. Morskiej z dn. 28.12.2000r. –Dz. 
Urz. MTiGM nr 7 z 2000r. poz. 49. Są to tereny przez 
które przebiegają linie kolejowe, o łącznej powierzchni 
ok. 48,38ha; oznaczone na rysunku planu. Terenem 
zamkniętym ze względu na potrzeby obronności i 
bezpieczeństwa państwa jest także dz. geod. 414 

obręb 13. Dla tych terenów niniejszy plan nie zawiera 
ustaleń dotyczących zagospodarowania i zabudowy. 
Dla terenów tych nie wyznaczono stref ochronnych.

5. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwesty-

cji celu publicznego;
2) ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy 

poszczególnych terenów oraz wybranych obszarów 
miasta;

3) ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej i inżynieryj-
nej obszaru opracowania

4) stworzenie podstaw do wydawania decyzji o po-
zwoleniu na budowę; przy zachowaniu zasad ładu 
przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju.

6. Ustalenia planu (poza ustaleniami dotyczącymi ochro-
ny zachowawczej) odnoszą się do nowych podziałów 
geodezyjnych (tj. dokonywanych po wejściu w życie 
planu), do inwestycji noworealizowanych do zmian 
wprowadzanych drogą rozbudów lub przebudów oraz 
zmian przeznaczenia terenów i obiektów, tj. realizo-
wanych po wejściu w życie planu, chyba że ustalenia 
szczegółowe stanowią inaczej.

7. Obiekty istniejące, wzniesione na podstawie legalnych 
pozwoleń, o gabarytach różnych od ustalonych planem 
oraz tereny o funkcjach niezgodnych z ustaleniami planu 
mogą być użytkowane i poddawane remontom (jednak 
bez prawa powiększania kubatury) do czasu realizacji 
zamierzeń zgodnych planem, chyba że ustalenia szcze-
gółowe stanowią inaczej. Przedsięwzięcia inwestycyjne 
realizowane w oparciu o ważne decyzje o pozwoleniu 
na budowę, niezgodne z ustaleniami planu, mogą być 
zakończone zgodnie z wydanymi decyzjami.

§ 2

  Przedmiot planu.

1. Integralną częścią uchwały jest:
1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu 

w skali 1:2000; w arkuszach od 1- do 15 wraz z legen-
dą - objaśnieniami rysunku planu oraz schematami 
informacyjnymi – ideogramami;

2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcia 
dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych 
do projektu planu;

3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcia 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowa-
nia, zgodnie z przepisami o fi nansach publicznych.

2. Część tekstowa uchwały składa się z następujących 
rozdziałów:
1) rozdział 1- przepisy ogólne – obejmuje § 1- § 5;
2) rozdział 2 – ustalenia ogólne dotyczące całego ob-

szaru planu –obejmuje § 6 - § 14;
3) rozdział 3- ustalenia szczegółowe dla wydzielonych 

terenów – obejmuje § 15 - § 22;
4) rozdział 4 – ustalenia dla terenów systemu komuni-

kacyjnego – obejmuje § 23 - § 24;
5) rozdział 5 – zasady uzbrojenia terenów w wodę, 

ciepło, gaz i energię elektryczną, odprowadzania 
ścieków, wód opadowych oraz unieszkodliwiania 
odpadów - obejmuje § 25;
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6) rozdział 6- ochrona gruntów rolnych i leśnych - obej-
muje § 26;

7) rozdział 7- przepisy przejściowe i końcowe – obej-
muje § 27- § 29

3. Plan zawiera dwustopniowy układ ustaleń – ogólne obo-
wiązujące na całym obszarze planu oraz szczegółowe 
dla poszczególnych wydzielonych terenów. Dla każdego 
wydzielonego liniami rozgraniczającymi terenu obowią-
zują jednocześnie ustalenia ogólne i szczegółowe.

4. Ustalenia szczegółowe odnoszą się wyłącznie do wy-
dzielonych liniami rozgraniczającymi terenów.

5. Każdy wydzielony teren jest oznaczony na rysunku 
planu literą oznaczająca położenie terenu w jednostce 
urbanistycznej (A -Północ, B –Wschód, C1-Centrum 
cz. północna, C2- Centrum cz. środkowa, C3-Centrum 
cz. płd., D1 – Zachód cz. północna, D2- Zachód cz. 
południowa, E -Południe), numerem porządkowym 
(numeracja od 1 w każdej jednostce urbanistycznej) oraz 
symbolem literowym oznaczającym dominującą kate-
gorię przeznaczenia terenu. Nazwy jednostek oraz ich 
granice przyjęto zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/199/2000 
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 23lutego 
2000r. (z modyfi kacją granicy między jednostką D2 a E). 
Granice jednostek urbanistycznych w powiązaniu z gra-
nicami obrębów geodezyjnych pokazano na schemacie 
grafi cznym - ideogramie nr 1 na rysunku planu.

§ 3

1. Plan określa:
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania,

  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go,

  3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego,

  4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej,

  5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych,

  6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy,

  7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym,

  8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy,

  9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej,

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów,

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 
dnia 27 marca 2003 r.

2. Szczegółowe ustalenia planu, zawarte są w § 15 -

 § 22 uchwały, dla wydzielonych terenów, za wyjątkiem 
terenów systemu komunikacyjnego, określają:
1) przeznaczenie terenu;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej;

  5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych;

  6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy;

  7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości;

  8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy;

  9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów;

10) zasady obsługi komunikacyjnej, w tym wskaźniki 
miejsc postojowych;

11) stawkę procentową.
3. Plan nie określa granic obszarów wymagających prze-

prowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; o któ-
rych mowa w ustawie z dn. 21. 08.1997r.o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 262, poz. 2603, ze 
zm.) w dziale III, rozdz. 2.

4. Plan, zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Starogard Gdański, o którym mowa w § 51ust. 1 planu, 
ustala granice obszarów i terenów takich jak:
1) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy 

i infrastruktury technicznej,
2) granice obszarów wymagających przekształceń lub 

rekultywacji.
5. Plan nie określa granic i sposobów zagospodarowania 

terenów podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów szczególnych: terenów górniczych, ani 
granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, 
(określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochro-
nie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady) ze 
względu na ich niewystępowanie w obszarze objętym 
ustaleniami planu.

6. W obszarze planu występują obszary potencjalnie nara-
żone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych 
ze względu na istniejące ukształtowanie terenu i udział 
spadków powyżej 20%. Przy zagospodarowaniu terenu 
w trakcie realizacji i na etapie projektowania inwestycji 
należy uwzględnić istniejące uwarunkowania, szcze-
gółowo rozpoznając budowę geologiczną, analizując 
stateczność zbocza. Wymagane jest ustalenie kategorii 
geotechnicznej z uwzględnieniem stateczności skarp, 
a w przypadku konieczności zabezpieczenia stabilno-
ści skarp w projekcie budowlanym ustala się nakaz 
wskazania sposobu ich zabezpieczenia przed erozją i 
osuwiskiem.

7. Plan uwzględnia obszary zagrożone niebezpieczeń-
stwem powodzi na podstawie studium ochrony prze-
ciwpowodziowej dla rzeki Wierzycy, sporządzony przez 
dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku. Granice obszarów zagrożonych niebezpie-
czeństwem powodzi pokazano na rysunku planu, linie 
rozgraniczające terenów zagrożonych powodzią mają 
charakter przybliżony z racji skali materiałów wyjścio-
wych otrzymanych od RZGW.

8. W obszarze planu dopuszcza się w terenach WS (na 
rzece Wierzycy i kanale młyńskim) sytuowanie inwe-
stycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 
wynikających z „Programu udrażniania rzek wojewódz-
twa pomorskiego”. Lokalizacje planowanych inwestycji 
pokazano na rysunku planu.

§ 4

  Rysunek planu:
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1. Na rysunku planu, stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej 
uchwały, następujące oznaczenia grafi czne są obowią-
zującymi ustaleniami planu:
  1) granice opracowania planu;
  2) obszary wyłączone z opracowania, posiadające 

obowiązujące plany miejscowe;
  3) obszary stanowiące tereny zamknięte;
  4) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania;
  5) oznaczenia identyfi kujące wydzielone liniami roz-

graniczającymi tereny- liczbowo-literowe gdzie 
pierwsza litera oznacza jednostkę urbanistyczną, 
liczba numer porządkowy terenu, kolejne ozna-
czenia literowe- dominujące przeznaczenie terenu 
ustalone planem;

  6) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;
  7) wymagana zieleń izolacyjno-krajobrazowa w urzą-

dzeniu i zagospodarowaniu terenu;
  8) orientacyjny przebieg ciągu pieszego lub pieszo-

rowerowego, wymaganego w urządzeniu terenu;
  9) proponowane ścieżki rowerowe (przebieg orienta-

cyjny);
10) miejsce wskazanego włączenia terenu do istnieją-

cego układu komunikacyjnego (lokalizacja orienta-
cyjna);

11) rezerwa kierunkowa na planowaną trasę komuni-
kacyjną;

12) istniejąca linia energetyczna wn, wymagająca 
uwzględnienia w urządzeniu terenu;

13) przebieg linii energetycznej wn napowietrznej wraz 
ze strefą ochronną 20m w każdą stronę od osi li-
nii;

14) istniejący gazociąg wc dn125 wraz ze strefą kontro-
lowaną 5m w każdą stronę;

15) strefa ograniczeń zagospodarowania lokalizowane-
go w sąsiedztwie cmentarza – 50m

16) granica strefy ochrony pośredniej ujęcia wody 
„Południe”; ujęcia wody „Wierzyca”

17) istniejące drzewa do zachowania i ochrony- pomnik 
przyrody

18) granice stref ochrony konserwatorskiej: strefa 
rewitalizacji, strefa rewaloryzacji, strefa ochrony 
ekspozycji;

19) zespoły i obiekty zabytkowe objęte ochroną kon-
serwatorską na mocy ustaleń planu, fi gurujące 
w gminnej ewidencji zabytków, których walory 
kwalifi kują do wpisu do rejestru zabytków,

20) obiekty i zespoły objęte ochroną konserwatorską na 
mocy ustaleń planu (w tym fi gurujące w gminnej 
ewidencji zabytków);

21) obiekty i zespoły wpisane do rejestru zabytków 
wojewódzkiego konserwatora zabytków

22) strefy ochrony archeologicznej wpisane do rejestru 
zabytków;

23) orientacyjna lokalizacja stref ochrony archeologicz-
nej, objętych ochroną na mocy ustaleń planu – np. 
stanowisk archeologicznych;

24) granice zespołów zabudowy o wartościach histo-
rycznych;

25) historyczne cmentarze fi gurujące w gminnej ewi-
dencji zabytków;

26) punkty widokowe; ciąg widokowy;
27) odcinki pierzei ulicznych wymagające uzupełnień 

zabudowy;
28) dominanta wymagana lub dopuszczona ustalenia-

mi planu;
29) granica postulowanego powiększenia obszaru 

chronionego krajobrazu Doliny Wierzycy;
30) granica postulowanego użytku ekologicznego;
31) granice obszaru chronionego Natura 2000;
32) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 

terenów służących organizacji imprez masowych;
33) granice terenów bezpośredniego zagrożenia powo-

dzią, w tym granica obszaru zagrożonego powodzią 
o prawdopodobieństwie 10% wg Studium dla rzeki 
Wierzycy;

34) granice obszarów wymagających przekształceń lub 
rekultywacji (pokazane na ideogramie nr 2)

35) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy 
i infrastruktury technicznej (pokazane na ideogra-
mie nr 2);

36) granice terenów pod budowę obiektów handlo-
wych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy 
(obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2);

37) granica obszaru śródmiejskiego;
38) lokalizacja (orientacyjna) inwestycji stanowiących 

zadania samorządowe ustalone w „programie 
udrażniania rzek woj. pomorskiego”- inwestycje 
celu publicznego ponadlokalne.

 Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią 
informacje lub zalecenia i nie są ustaleniami planu 
miejscowego.

2. Przebieg linii rozgraniczających należy określać zgodnie 
z przebiegiem istniejących granic działek, a w przypadku 
przebiegu linii rozgraniczających nie po istniejących 
granicach działek, należy go określać poprzez odczyt 
grafi czny osi linii z rysunku planu.

3. Linie rozgraniczające terenów, zwłaszcza dotyczące 
terenów komunikacyjnych mogą ulegać niewielkim 
korektom, jeżeli konieczność taka wyniknie z rozwiązań 
technicznych lub ochrony istniejących walorów, o ile 
nie naruszy to innych ustaleń planu.

§ 5

  Defi nicje

1. W planie stosuje się defi nicje pojęć, określone w art. 
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, art. 3 ustawy z 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane, art. 3 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 5 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
oraz w art. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami z 23 lipca 2003 r. - w rozumieniu przyjętym 
w tych ustawach.

2. Dodatkowo w obszarze objętym planem obowiązują 
następujące defi nicje terminów, pojęć używanych w 
planie:
1) budynki zamieszkania zbiorowego – należy przez 

to rozumieć budynki przeznaczone do okresowego 
lub stałego pobytu ludzi, takie jak: dom dziecka, dom 
rencistów, dom zakonny, internat, dom studencki 
itp., hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, 
dom wypoczynkowy, schronisko młodzieżowe, inne 
specjalistyczne takie jak np. budynek koszarowy, bu-
dynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, 
aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska 
dla nieletnich itp.;

2) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – ro-
zumie się przez to stosunek powierzchni zabudowy 
(tj. powierzchni terenu zajętego przez budynek lub 
budynki, ograniczonej obrysem ścian zewnętrznych 
w rzucie o największej powierzchni) do powierzchni 
działki lub terenu w liniach rozgraniczających, wyra-
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żony w procentach [%]; dotyczy także tymczasowych 
obiektów budowlanych o terminie lokalizacji powyżej 
120dni, zlokalizowane na działce/terenie; dla zabudo-
wy zagrodowej powierzchnia zabudowy liczona jest 
dla części działki przewidywanej dla sytuowania sied-
liska [wg ewidencji B/R lub B] bądź części wydzielonej 
z terenu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

3) działka budowlana - należy przez to rozumieć 
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której 
wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi pub-
licznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów 
budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i 
aktów prawa miejscowego; w tym także zabudowaną 
działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w 
urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają 
prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i 
urządzeń położonych na tej działce;

4) elewacja frontowa - elewacja budynku od strony 
terenu komunikacji jezdnej, z której przewiduje się 
wjazd na posesję lub od strony innego terenu wska-
zanego odrębnie w karcie terenu;

5) funkcja terenu podstawowa, dominująca – należy 
przez to rozumieć podstawowy sposób użytkowania 
terenu;

6) funkcja terenu uzupełniająca - należy przez to rozu-
mieć funkcję towarzyszącą podstawowemu sposo-
bowi użytkowania terenu, której wprowadzenie nie 
zajmie więcej jak 30% powierzchni zabudowy lub 
powierzchni terenu o ustalonym w planie podsta-
wowym przeznaczeniu;

7) kalenica główna: najdłuższa kalenica budynku bę-
dąca krawędzią przecięcia połaci wyznaczających 
przeciwległe kierunki spadku; w przypadku gdy 
budynek posiada więcej niż jedną kalenicę o tej sa-
mej długości, na różnych wysokościach względem 
siebie, za kalenicę główną uważa się najwyższą z 
nich; w przypadku istnienia kilku kalenic o tej samej 
długości i wysokości względem siebie, za kalenicę 
główną uważa się tę z kalenic, której odległości od 
pionowej płaszczyzny przechodzącej przez frontową 
granicę parceli jest najmniejsza;

8) kąt nachylenia dachu: kąt pochylenia płaszczyzny 
połaci względem płaszczyzny poziomej ostatniego 
stropu. Dach spełniający wymóg w zakresie kąta 
nachylenia dachu musi przekrywać min.75% po-
wierzchni rzutu poziomego najwyższej kondygnacji 
budynku, przy czym dach wielospadowy to dach o 
minimum dwóch kierunkach spadku. Kąt nachylenia 
dachu nie odnosi się do elementów dachu takich jak: 
lukarny, naczółki, zadaszenie wejść, ogrodów zimo-
wych; dachy o kącie nachylenia poniżej 12 stopni 
uznane są za dachy płaskie;

9) konserwacja – działanie zmierzające do stałego 
utrzymania zabytku w określonej i możliwie nie-
zmienionej postaci (w tym często z zachowaniem 
nawarstwień), polegające na bieżącym utrzymaniu 
obiektu w dobrym stanie (m. inn poprzez remonty, 
drobne naprawy i wzmocnienia), bez usuwania, 
uzupełnienia i dodawania nowych elementów, z 
zachowaniem formy artystycznej;

10) linia rozgraniczająca – należy przez to rozumieć linię 
rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu i róż-
nych zasadach zagospodarowania, której określony 
na rysunku planu przebieg ma charakter wiążący 
lub orientacyjny;

11) miejsce postojowe - rozumie się przez to teren 
przeznaczony dla postawienia samochodu, przy 
czym miejscem postojowym jest także miejsce w 
garażu oraz na podjeździe do budynku;

12) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą – mieszkanie właściciela 
podmiotu gospodarczego, stróża lub technologa, 
o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru 
technologicznego, na działce wspólnej z obiektem 
gospodarczym, dopuszcza się co najwyżej 2 miesz-
kania (odrębne w budynku mieszkalnym lub wspól-
nym z prowadzoną działalnością gospodarczą), przy 
czym łączna powierzchnia użytkowa mieszkań nie 
może przekroczyć powierzchni wykorzystywanej na 
cele działalności gospodarczej;

13) minimalny procent powierzchni biologicznie 

czynnej – wymagany w zagospodarowaniu terenu 
lub działki z niego wydzielonej % powierzchni sta-
nowiącej teren biologicznie czynny w rozumieniu 
przepisów Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm) obowiązującego 
w dniu uchwalenia planu [teren biologicznie czynny 
- należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią 
ziemną urządzoną w sposób zapewniający natu-
ralną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów 
i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej 
jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na 
tym terenie]

14) modernizacja – roboty budowlane powodujące 
ulepszenie istniejących budynków lub innych obiek-
tów budowlanych, powiększające jego wartość, nie 
będące rozbudową, przebudową lub rekonstruk-
cją;

15) nieprzekraczalne linie zabudowy – linie zabudowy 
podstawowej bryły budynków budowanych lub roz-
budowywanych (dotyczy zabudowy mieszkaniowej, 
usługowej, gospodarczej, przemysłowej, technicz-
nej, garaży itp.), których nie można przekroczyć; 
dopuszcza się wysunięcie przed linię zabudowy na 
odległość max 1,5 m części budynku (do 30% szero-
kości frontu) takich jak ganki wejściowe, wiatrołapy, 
schody zewnętrzne, podesty, pochylnie, zejścia i 
zjazdy do piwnic i garaży wbudowanych, balkony, 
wykusze, loggie, zadaszenia nad wejściami i inne 
podobne elementy bryły budynku; linia zabudowy 
nie dotyczy takich budowli jak linie przesyłowe i 
sieci uzbrojenia terenu;

16) nieruchomość gruntowa - należy przez to rozumieć 
jedną lub więcej działek budowlanych, znajdujących 
się we władaniu jednego inwestora, którymi może 
on dysponować w celach budowlanych;

17) nośnik reklamowy- nośnik informacji wizualnej w 
jakiejkolwiek formie materialnej, wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący zna-
kiem w rozumieniu przepisowo znakach i sygnałach 
lub znakiem informującym o obiektach użyteczno-
ści publicznej; np. obiekt budowlany stanowiący 
reklamę wolnostojącą, reklama wbudowana (tj. 
elementem nie przewidzianym pierwotnie, umiesz-
czonym na obiekcie budowlanym, wykorzystywany 
do ekspozycji reklam, napisów i elementów deko-
racyjnych, z wyłączeniem szyldów o powierzchni 
do 0,3m2);

18) obowiązująca linia zabudowy- linia zabudowy 
podstawowej bryły budynków budowanych lub 
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rozbudowywanych (dotyczy zabudowy mieszka-
niowej, usługowej, gospodarczej, przemysłowej, 
technicznej, garaży itp.), wymagana w projekcie 
budowlanym, dotycząca min. 75% szerokości fron-
tu; linia zabudowy nie dotyczy takich budowli jak 
linie przesyłowe i sieci uzbrojenia terenu;

19) obszar śródmiejski –obszar sytuowania zabudowy 
śródmiejskiej – tj. zgrupowania intensywnej zabu-
dowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, 
który to obszar stanowi faktyczne lub przewidy-
wane w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego centrum miasta

20) obszary przestrzeni publicznej - należy przez to 
rozumieć obszary o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jako-
ści ich życia i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów 
społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy 
funkcjonalno-przestrzenne, określone w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta oraz tereny ogólnodostępnych 
ciągów pieszych, placów, tereny zieleni urządzonej 
i parków, tereny usług publicznych oraz tereny 
komunikacji drogowej publicznej i pieszej;

21) pierzeja- należy przez to rozumieć frontową ścianę 
zabudowy wzdłuż ulicy lub placu;

22) przepisy szczególne – należy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy prawne ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi do tych ustaw, przywołane 
w ustaleniach szczegółowych planu; w przypadku 
uchylenia lub zmiany przepisu szczególnego, w 
planie miejscowym obowiązuje przepis przywołany 
w ustaleniach szczegółowych w brzmieniu jak w 
dacie uchwalenia planu;

23) powierzchnia użytkowa usług- należy przez to rozu-
mieć powierzchnię usług podstawową odpowiada-
jącą celom i przeznaczeniu usługi, bez powierzchni 
pomocniczej (takiej jak na przykład komunikacja 
wewnętrzna, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, 
zaplecza socjalne);

24) rehabilitacja – materialna renowacja obiektu, 
zespołu obiektów lub obszaru, ich modernizacja 
uzupełnianie a także wymiana zabudowy; prowa-
dzona wraz z innymi przedsięwzięciami takimi jak 
nowe inwestycje, modernizacje układu ulicznego, 
infrastruktury technicznej, urządzania terenów, w 
sposób prowadzący do uzyskania efektu synergicz-
nego;

25) rekompozycja – przekształcenie istniejącego obiek-
tu, zespołu zabudowy bądź układu przestrzennego 
w celu przywrócenia historycznej kompozycji 
(formy) przez np. wyburzenie lub przebudowę ele-
mentów wtórnych, lub dokomponowanie nowych 
jej elementów, na zasadzie analogii lub prawdopo-
dobieństwa, tworząc nową formę kompozycyjną;

26) rewaloryzacja – działania polegające na uczytelnie-
niu, uzupełnieniu, przywróceniu i utrwaleniu, od-
tworzeniu historycznej przestrzeni, w tym poprzez 
integrację (scalenie przestrzeni zdegradowanej, 
polegające na zharmonizowaniu kompozycji histo-
rycznej ze współczesną), rekonstrukcję (odbudowę 
zniszczonych elementów historycznej kompozycji 
np. dominant, zabudowy, w celu odtworzenia histo-
rycznej przestrzeni), rewaloryzacja często połączona 
jest z konserwacją, adaptacją i modernizacją;

27) rewitalizacja – skoordynowany proces mający na 
celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zur-
banizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie 

rozwoju i zmian jakościowych, przestrzennych, 
społecznych i gospodarczych, przy zachowaniu 
zasad zrównoważonego rozwoju;

28) strefy ochrony konserwatorskiej- należy przez to ro-
zumieć strefy wyznaczone na mocy przepisów usta-
wy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla 
ochrony układu urbanistycznego Starego Miasta, 
wybranych obiektów zabytkowych lub zespołów i 
ich otoczenia oraz krajobrazu kulturowego miasta; 
w obrębie tych stref ustalone zostały ogólne zasady 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

29) strefa rewaloryzacji i konserwacji - strefa ochrony 
konserwatorskiej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 23 lipca 2003r.o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. Nr 159 poz. 1539. ze zm.) 
ustalona w planie miejscowym, tj. strefa przywró-
cenia zespołom i obszarom zabytkowym dawnych 
wartości przestrzennych i zabytkowych;

30) strefa rewitalizacji – strefa ochrony konserwator-
skiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 
2003r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr 159 poz. 1539. ze zm) ustalona w planie 
miejscowym, tj. strefa przywrócenia zespołom i 
obszarom zabytkowym dawnych wartości prze-
strzennych i kulturowych oraz znaczenia społecz-
no-gospodarczego (poprzez ożywienie społeczne i 
gospodarcze);

31) stawka procentowa – wysokość stawki, wyrażo-
nej w %, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty 
wnoszonej na rzecz gminy w przypadku wzrostu 
wartości nieruchomości w związku z uchwalaniem 
planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;

32) szczególne wymagania architektoniczne – obowią-
zek ukształtowania budynków i budowli w sposób 
wyróżniający się oraz odznaczający się wysokim 
poziomem estetycznym rozwiązań architektonicz-
nych;

33) tereny przeznaczone pod realizację celów publicz-

nych - należy przez to rozumieć tereny wydzielone 
pod drogi publiczne, obiekty i urządzenia transportu 
publicznego; tereny łączności publicznej i sygnaliza-
cji, tereny przeznaczone pod przewody i urządzenia 
służące do przesyłania płynów, pary, gazów i ener-
gii elektrycznej, a także tereny lokalizacji obiektów 
i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych 
przewodów i urządzeń; tereny urządzeń służących 
do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, 
przesyłania i oczyszczania ścieków oraz utylizacji 
odpadów, służących ochronie środowiska; tereny 
dóbr kultury w rozumieniu przepisów o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, tereny na których 
znajdują się obiekty urzędów i organów władzy, ad-
ministracji, szkół publicznych, a także publicznych 
obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów 
opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych; tereny służące dla usytuowania obiek-
tów oraz urządzeń dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego, w tym zakładów karnych; tereny 
zakładanych i utrzymywanych cmentarzy, ustano-
wionych i chronionych miejsc pamięci narodowej; 
tereny innych celów publicznych określonych w 
odrębnych ustawach;

34) uciążliwość dla otoczenia – należy przez to rozumieć 
negatywne oddziaływanie na otoczenie wynikające 
z przekroczenia standardów środowiskowych okre-
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ślonych przepisami prawa, powodowane np. emisją 
pyłów i gazów, odorów, hałasu, promieniowania 
itp., a także wynikającą ze wzmożonego ruchu po-
jazdów, związanego z funkcjonowaniem obiektów 
i urządzeń, ze składowaniem odpadów na otwartej 
przestrzeni lub w inny widoczny i oczywisty sposób 
pogarszająca warunki życia sąsiadów w najbliższym 
otoczeniu;

35) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym 

– rozumie się przez to urządzenia budowlane, o któ-
rych mowa a art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 07.07.1994r 
prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 
1118, ze zm.) [tj. urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym, zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznacze-
niem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki];

36) usługi- należy przez to rozumieć samodzielne obiek-
ty budowlane lub pomieszczenia w budynkach o 
innych funkcjach niż usługowe i urządzenia służące 
działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb 
ludności, nie zaś wytwarzające bezpośrednio, 
metodami przemysłowymi, dóbr materialnych. W 
ramach usług wyróżniamy następujące kategorie:

a) usługi o charakterze publicznym - takie jak ad-
ministracja publiczna, wymiar sprawiedliwości, 
kultura, kult religijny, oświata, szkolnictwo wyż-
sze, nauka, opieka zdrowotna, opieka społeczna, 
usługi porządku publicznego, ochrony przeciw-
pożarowej, rekreacji i kultury fi zycznej, sportu (za 
wyjątkiem sportu wyczynowego), niezależnie od 
podmiotu który je realizuje (może to być podmiot 
prywatny);

b) usługi o charakterze komercyjnym - takie jak: 
handel (za wyjątkiem wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych tj. o pow. sprzedaży po-
wyżej 2000m2), gastronomia, rozrywka, obsługa 
turystyki (hotele, motele, pensjonaty, schroniska, 
kempingi), świadczenie usług pocztowych lub 
telekomunikacyjnych, obsługa bankowa, usługi 
fi nansowe, centra konferencyjne i wystawienni-
cze, biura (obsługa fi rm i przedsiębiorstw), usługi 
medyczne świadczone poza zakładami opieki 
zdrowotnej działalność gospodarcza związana z 
wykonywaniem wolnych zawodów,

c) rzemiosło usługowe – działalność usługowa ro-
zumiana jako świadczenie usług drobnych takich 
jak: usługi szewskie, krawieckie, fotografi czne, 
poligrafi czne, jubilerskie, fryzjerskie, kosmetycz-
ne, zegarmistrzowskie, pogrzebowe, ślusarskie, 
stolarskie, punkty napraw artykułów użytku oso-
bistego i domowego, studia wizażu i odchudzania, 
sauny, usługi związane ze sportem i poprawą kon-
dycji fi zycznej, solaria, gabinety masażu, pralnie, 
punkty wynajmu i wypożyczania przedmiotów, 
itp.

d) oraz inna działalność usługowa na zbliżonej zasa-
dzie do wymienionych powyżej, nie powodująca 
ponadnormatywnych zanieczyszczeń środowiska, 
ani powstawania odorów bądź niezorganizowanej 
emisji zanieczyszczeń, itp.

37) usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudowie 

mieszkaniowej - usługi nie powodujące uciążliwo-
ści dla otoczenia w rozumieniu przepisów prawa i 
defi nicji niniejszego planu z zakresu komercyjnych 
lub rzemiosła usługowego, typu: handel detaliczny, 

z wyjątkiem handlu samochodami i motocyklami, 
usługi krawieckie, naprawy artykułów użytku oso-
bistego i domowego, restauracje, usługi gastro-
nomiczne, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, 
pośrednictwa fi nansowego, prawne, fotografi czne, 
medyczne świadczone poza szpitalami i obiektami 
lecznictwa zamkniętego, stomatologiczne, związane 
z rekreacją, kulturą i sportem oraz poprawą kondy-
cji fi zycznej, usługi w zakresie prania, czyszczenia, 
sprzątania budynków, fryzjerskie, kosmetyczne, 
usługi świadczone w gospodarstwach domowych, 
usługi z zakresu administracji (biura turystyczne, 
ubezpieczeniowe, itp.), lub inne analogiczne, o 
podobnym zakresie uciążliwości, których funkcjo-
nowanie spełnia odpowiednie przepisy sanitarne, 
epidemiologiczne oraz standardy jakości środo-
wiska w obrębie granic terenu, do którego jego 
właściciel ma tytuł prawny; wśród tych usług nie 
mogą być uwzględnione między innymi takie formy 
działalności gospodarczej jak: domy weselne oraz 
inne obiekty służące organizacji imprez masowych, 
usługi stolarskie, domy pogrzebowe, składowiska 
i sprzedaż opału i odpadów, złomowiska, zakłady 
obsługi i napraw motoryzacji, handel gazem płyn-
nym, itp.;

38) wysokość zabudowy – wysokość mierzona od 
poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu 
do budynku lub jego części, znajdującym się na 
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do 
górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, 
łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ja 
osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych 
ponad te powierzchnię maszynowni dźwigów, i in-
nych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej 
położonego punktu stropodachu lub konstrukcji 
przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio 
nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt 
ludzi [ tj. zgodnie z obowiązująca w dniu uchwalania 
planu defi nicją w brzmieniu rozporządzenia dot. wa-
runków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie].;

39) zabudowa - należy przez to rozumieć budynki lub 
zespoły budynków oraz inne obiekty kubaturowe, 
zlokalizowane na wyznaczonych w planie tere-
nach;

40) zabudowa mieszkaniowa – należy przez to rozu-
mieć zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną oraz 
budynki zamieszkania zbiorowego;

41) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - zabudo-
wa mieszkaniowa, z dopuszczeniem usług towarzy-
szących na maksimum 30% powierzchni całkowitej, 
zgodnie z definicją budynku jednorodzinnego 
zawartą w przepisach szczególnych, o maksimum 
2 lokalach mieszkalnych;

42) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – zabudo-
wa o budynkach zwierających więcej jak 2 lokale 
mieszkalne, na wydzielonych działkach, na których 
znajdować mogą się także związane z funkcją miesz-
kaniową terenowe urządzenia sportowo-rekreacyj-
ne, place zabaw dla dzieci, reprezentacyjna zieleń 
ogrodowa oraz parkingi urządzone na terenie; przy 
czym w budynkach mieszkaniowych dopuszcza się 
sytuowanie usług nieuciążliwych towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej o ile nie zajmują więcej 
jak 50% pow. parteru; a także budynki zamieszkania 
zbiorowego;

43) zabudowa mieszkaniowa typu rezydencjonal-
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nego – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
realizowana wraz z ogrodem projektowanym, na 
większych działkach (pow. ponad 1500m2), gdzie 
powierzchnia biologicznie czynna takiej działki jest 
nie mniejsza niż 60% jej powierzchni, przy czym w 
budynkach mieszkalnych nie dopuszcza się funkcji 
usługowych wbudowanych;

44) zabudowa szeregowa – zabudowa jednorodzinna 
realizowana jako zespół budynków charakteryzu-
jący się powtarzalnością modułów zabudowy w 
zakresie bryły budynku, rozwiązań materiałowych 
i kolorystycznych elewacji i pokrycia dachowego, 
rodzaju i formą ogrodzeń od strony frontowej - uli-
cy lub od innych terenów publicznych, przy czym 
dopuszcza się różne szerokości frontów poszczegól-
nych budynków o ile jest to uzasadnione projektem 
budowlanym sporządzonym dla całego zespołu; 
powtarzalność zabudowy nie jest wymagana dla 
skrajnych modułów oraz gdy jest to uzasadnione 
wynikiem wpisania budynku w teren;

45) zabudowa zagrodowa – należy przez to rozumieć w 
szczególności budynki mieszkalne oraz inne budyn-
ki (gospodarcze, inwentarskie, garaże) i urządzenia, 
w tym budowle rolnicze, służące produkcji rolniczej 
lub przetwórstwu rolno-spożywczemu, związane z 
prowadzonym rodzinnym gospodarstwem rolnym, 
hodowlanym lub ogrodniczym oraz w gospodar-
stwach leśnych;

46) zagospodarowanie tymczasowe - należy przez to 
rozumieć określony w planie sposób wykorzystania 
i urządzenia terenu, a także sposób użytkowania 
obiektu inny niż przeznaczenie terenu; dopuszczo-
ne na czas określony tj. do czasu wprowadzenia 
zainwestowania o charakterze zgodnym z funkcją 
terenu określoną w planie; zasady tymczasowego 
zagospodarowania określają ustalenia planu;

47) zieleń izolacyjno-krajobrazowa – pas zwartej, 
wielowarstwowej roślinności, złożonej z gatunków 
odpornych na zanieczyszczenia powietrza, oddzie-
lającej (także krajobrazowo) obiekty uciążliwe od 
terenów funkcji chronionych.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne dotyczące całego obszaru planu

§ 6

  Przeznaczenie terenów.

1. Dla każdego wydzielonego liniami rozgraniczającymi 
terenu ustala się przeznaczenie terenu oraz dla terenów 
zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę określa 
się podstawową, dominującą funkcję terenu, oraz w 
zależności od potrzeb uzupełniającą funkcję terenu i 
wykluczoną funkcję terenu.

2. Następujące symbole stosowane w ustaleniach planu 
określają przeznaczenie i funkcje terenów:
1) MW.1 - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

a) funkcja podstawowa, dominująca – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna (zabudowa miesz-
kaniowa realizowana w budynkach wielolokalo-
wych – powyżej dwóch lokali mieszkalnych) lub 
zabudowa zamieszkania zbiorowego,

b) funkcja uzupełniająca – usługi nieuciążliwe to-
warzyszące zabudowie mieszkaniowej, obiekty 
pomocnicze takie jak: garaże, obiekty gospodar-
cze, mała architektura, place zabaw, urządzenia i 
obiekty sportowo-rekreacyjne;

2) MN.2 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
a) funkcja podstawowa, dominująca – zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
bliźniacza lub szeregowa, forma zabudowy wg 
ustaleń szczegółowych planu,

b) funkcja uzupełniająca – usługi nieuciążliwe towa-
rzyszące zabudowie mieszkaniowej, obiekty po-
mocnicze takie jak: garaże, obiekty gospodarcze, 
mała architektura, dopuszczalna także działalność 
związana z wykonywaniem wolnych zawodów;

c) funkcja wykluczona - hodowla zwierząt inwentar-
skich w obiektach gospodarczych;

3) MN.3 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z to-
warzyszącymi usługami, działalnością gospodarczą 
i drobnym rzemiosłem nieuciążliwym:
a) funkcja podstawowa, dominująca – zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliź-
niacza lub szeregowa z usługami towarzyszącymi, 
forma zabudowy wg ustaleń szczegółowych pla-
nu,

b) funkcja uzupełniająca – obiekty pomocnicze takie 
jak: garaże, obiekty gospodarcze, mała archi-
tektura, drobne usługi, rzemiosło i działalności 
gospodarcze nieuciążliwe, dopuszczalna także 
działalność związana z wykonywaniem wolnych 
zawodów;

c) funkcja wykluczona - hodowla zwierząt inwentar-
skich w obiektach gospodarczych, prowadzenie 
działalności powodującej uciążliwość dla otocze-
nia;

4) MN.4 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
niskointensywna, rezydencjalna
a) funkcja podstawowa, dominująca – zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca typu 
rezydencjalnego,

b) funkcja uzupełniająca – obiekty pomocnicze takie 
jak: garaże, obiekty gospodarcze, mała architek-
tura,

c) funkcja wykluczona - hodowla zwierząt inwentar-
skich w obiektach gospodarczych;

5) MU.5 - zabudowa mieszkaniowo-usługowa, w zabu-
dowie śródmiejskiej:
a) funkcja podstawowa, dominująca – zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna lub jednorodzinna 
- typu kamienica i/lub zabudowa usługowa w tym 
także o charakterze publicznym, dopuszczalne 
sytuowanie wyłącznie zabudowy usługowej, a 
także wyłącznie zabudowy mieszkalnej,

b) funkcja uzupełniająca – obiekty pomocnicze takie 
jak: garaże, obiekty gospodarcze, mała architek-
tura,

c) funkcja wykluczona - hodowla zwierząt inwentar-
skich w obiektach gospodarczych, prowadzenie 
działalności powodującej uciążliwość dla otocze-
nia;

6) U1 - zabudowa usługowa
a) funkcja podstawowa, dominująca – zabudowa 

usługowa z zakresu usług komercyjnych i rzemio-
sła usługowego,

b) funkcja uzupełniająca – zabudowa usługowa z 
zakresu usług o charakterze publicznym, zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna towarzysząca, 
obiekty pomocnicze takie jak: garaże, obiekty 
gospodarcze, mała architektura,

c) funkcja wykluczona - hodowla zwierząt inwentar-
skich w obiektach gospodarczych, prowadzenie 
działalności powodującej uciążliwość dla otocze-
nia;
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7) U2 - zabudowa usługowa o charakterze publicz-
nym:
a) funkcja podstawowa, dominująca – zabudowa 

usługowa z zakresu usług o charkterze publicz-
nym,

b) funkcja uzupełniająca – zabudowa usługowa z 
zakresu usług komercyjnych i rzemiosła usługo-
wego,

c) funkcja wykluczona – zabudowa mieszkaniowa o 
ile w ustaleniach szczegółowych brak ustaleń w 
tym zakresie;

8) US - tereny zabudowy usług sportu i rekreacji, wy-
poczynku:
a) funkcja podstawowa, dominująca – kryte i tereno-

we urządzenia sportowe, zieleń zieleńców i skwe-
rów przeznaczona do wypoczynku codziennego i 
świątecznego oraz do organizacji plenerowych 
imprez masowych wraz z zabudową usługową do 
obsługi tych obiektów,

b) funkcja uzupełniająca – zabudowa usługowa z 
zakresu usług komercyjnych,

c) funkcja wykluczona – zabudowa mieszkaniowa, o 
ile w ustaleniach szczegółowych brak ustaleń w 
tym zakresie;

9) UC - tereny zabudowy usługowej związanej z obiek-
tami handlowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000m2 (wielkopowierzchniowymi obiektami han-
dlowymi):
a) funkcja podstawowa, dominująca – zabudowa 

usługowa z zakresu handlu o powierzchni sprze-
dażowej powyżej 2000m2,

b) funkcja uzupełniająca – zabudowa usługowa z 
zakresu usług komercyjnych i rzemiosła usługo-
wego,

c) funkcja wykluczona – zabudowa mieszkaniowa i 
usługi o charakterze publicznym, o ile w ustale-
niach szczegółowych brak ustaleń w tym zakre-
sie;

10) RU - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych
a) funkcja podstawowa, dominująca – zabudowa 

usługowa związana z obsługą gospodarki rol-
nej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 
ogrodniczych, leśnych,

b) funkcja uzupełniająca – zabudowa usługowa z 
zakresu usług komercyjnych i rzemiosła usłu-
gowego,

c) funkcja wykluczona – zabudowa mieszkaniowa, 
o ile w ustaleniach szczegółowych brak ustaleń 
w tym zakresie;

11) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych, leśnych, ogrodni-
czych,
a) funkcja podstawowa, dominująca – zabudowa 

zagrodowa,
b) funkcja uzupełniająca – usługi nieuciążliwe to-

warzyszące zabudowie mieszkaniowej, obiekty 
pomocnicze takie jak: garaże, obiekty gospodar-
cze, mała architektura,

12) P1 - tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, 
przemysłu, składów, magazynów, funkcji technicz-
nych, rzemiosła uciążliwego,
a) funkcja podstawowa, dominująca – zabudowa 

produkcyjna związana z prowadzeniem działal-
ności wytwórczej oraz składowaniem i magazy-
nowaniem wytworzonych produktów,

b) funkcja uzupełniająca – zabudowa usługowa z 
zakresu usług komercyjnych,

c) funkcja wykluczona – zabudowa mieszkaniowa, 
zabudowa usługowa z zakresu usług o charak-
terze publicznym;

13) P2 tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, drob-
nego przemysłu, rzemiosło, budownictwo, handel 
hurtowy i gospodarka magazynowa,
a) funkcja podstawowa, dominująca – zabudowa 

produkcyjna, zabudowa związana z obsługą 
baz sprzętu budowlanego i innych maszyn i 
urządzeń, obiekty służące do magazynowania, 
składowania, sortowania, konfekcjonowania, 
sprzedaży hurtowej i wysyłkowej towarów, urzą-
dzenia i obiekty produkcji budowlanej, centra 
technologiczne, centra logistyczne,

b) funkcja uzupełniająca – zabudowa usługowa z 
zakresu usług komercyjnych, garaże, parkingi,

c) funkcja wykluczona – zabudowa mieszkaniowa 
o ile w ustaleniach szczegółowych brak ustaleń 
w tym zakresie; zabudowa usługowa z zakresu 
usług o charakterze publicznym;

14) P.3 – tereny obsługi komunikacji, obsługi transpor-
tu:
a) funkcja podstawowa, dominująca – obiekty 

związane z obsługą transportu, logistyką, w tym 
związane z obsługą samochodów (np. stacje 
diagnostyczne, myjnie samochodowe, itp.), 
związane z naprawą pojazdów (np.serwisy sa-
mochodów, warsztaty samochodowe, itp.), bazy 
transportowe i spedycyjne, centra logistyczne, 
parkingi, garaże, stacje paliw, dworce kolejowe 
i autobusowe,

b) funkcja uzupełniająca – zabudowa usługowa z 
zakresu usług komercyjnych,

c) funkcja wykluczona – zabudowa mieszkaniowa, 
zabudowa usługowa z zakresu usług publicz-
nych;

15) R, tereny rolnicze; funkcja uzupełniająca – zalesienia 
użytków rolnych o ile w ustaleniach szczegółowych 
nie wykluczono takiego przeznaczenia, zabudowa 
zagrodowa dopuszczalna wyłącznie w miejscach 
gdzie plan zawiera takie ustalenie szczegółowe;

16) tereny zieleni, w tym:
a) ZN -teren zieleni objęty formami ochrony przy-

rody- np. użytek ekologiczny,
b) ZL- tereny lasów,
c) ZP - tereny zieleni urządzonej, kształtowanej i 

komponowanej: parków, zieleńców, skwerów, 
zieleń izolacyjno-krajobrazowa, zieleń osiedlo-
wa,

d) ZE - tereny zieleni naturalnej, niekształtowanej i 
niekomponowanej, np. zieleń semileśna, łąkowa, 
zadrzewienia i zakrzaczenia,

e) ZD - tereny ogrodów działkowych,
f) ZC - tereny cmentarzy;

17) ZZ tereny położone w obszarze bezpośredniego 
zagrożenia powodzią, z zakazem lub silnymi ogra-
niczeniami dla sytuowania zabudowy

18) WS tereny wód powierzchniowych- rzeki, stawy, 
kanały, jeziora itp.

19) tereny komunikacji, w tym:
a) KD-GP tereny komunikacji, drogi publiczne, 

główne ruchu przyspieszonego,
b) KD-G tereny komunikacji, drogi publiczne, głów-

ne,
c) KD-Z tereny komunikacji, drogi publiczne, zbior-

cze,
d) KD-L tereny komunikacji, drogi publiczne, lokal-

ne,



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 161 — 17047 — Poz. 3268

e) KD-D tereny komunikacji, drogi publiczne, do-
jazdowe,

f) KDW tereny komunikacji, drogi wewnętrzne, 
dojazdowe lub pieszo-jezdne,

g) KD-X tereny komunikacji, ogólnodostępne ciągi 
piesze lub pieszo-jezdne,

h) KK tereny komunikacji kolejowej;
20) tereny infrastruktury technicznej, w tym przezna-

czone dla:
a) IE - dla terenów obiektów i urządzeń elektroener-

getyki,
b) IK - dla terenów obiektów i urządzeń kanalizacji,
c) IW - dla terenów obiektów i urządzeń zaopatrzenia 

w wodę,
d) IC - dla terenów obiektów i urządzeń ciepłowni-

ctwa,
e) IG - dla terenów obiektów i zaopatrzenia w gaz.

3. Plan dopuszcza wprowadzenie funkcji uzupełniających 
dla funkcji podstawowych, dominujących, ustalonych 
dla terenów objętych jego ustaleniami, bez powo-
dowania zmiany charakteru ich zagospodarowania 
oraz warunków ochrony środowiska przyrodniczego 
i kulturowego w ich obrębie; zasady dopuszczenia 
wprowadzania funkcji uzupełniających zawarte są w 
ustaleniach szczegółowych.

4. W terenach o ustalonym przeznaczeniu, o ile ustalenia 
szczegółowe nie stanowią inaczej, dopuszcza się sytu-
owanie także niezbędnych dla funkcjonowania funkcji 
podstawowej urządzeń towarzyszących obiektom bu-
dowlanym, pomieszczeń i budynków towarzyszących, 
o ile w ustaleniach szczegółowych nie ustalono zakazu 
ich sytuowania, a także zieleni towarzyszącej, dojść, 
dojazdów, małej architektury, miejsc postojowych i 
infrastruktury technicznej (sieci oraz urządzeń).

5. Dla terenów dla których plan dopuszcza więcej jak 
jedno przeznaczenie podstawowe oznaczenie podaje 
się wyliczając je, oddzielone przecinkiem.[ X, Y.]

6. Dla terenów dla których plan ustala tymczasowe zasady 
zagospodarowania, tymczasową funkcję, przeznacze-
nie, podaje się w nawiasach. [(X)]

7. Dla terenów położonych w granicach obszarów zagro-
żonych niebezpieczeństwem powodzi przeznaczenie 
terenu podaje się następująco: [X/ZZ] tj. tereny o funkcji 
podstawowej X w obszarze zagrożonym powodzią.

8. Dla terenów przeznaczonych na funkcje związane z 
infrastrukturą techniczną plan ustala:
1) W terenach IE dopuszcza się sytuowanie urządzeń, 

obiektów i sieci związanych z zaopatrzeniem w 
energię elektryczną, w szczególności stacji transfor-
matorowych; parametry, gabaryty i zasady zabudo-
wy – zgodnie z potrzebami technologicznymi oraz 
ustaleniami szczegółowymi;

2) w terenach IK dopuszcza się sytuowanie urządzeń, 
obiektów i sieci związanych z odprowadzeniem 
ścieków sanitarnych lub deszczowych; parametry, 
gabaryty i zasady zabudowy – zgodnie z potrzebami 
technologicznymi oraz ustaleniami szczegółowymi;

3) w terenach IW dopuszcza się sytuowanie urządzeń, 
obiektów i sieci związanych z zaopatrzeniem w 
wodę, w tym ujęć wody, zbiorników, pompowni itp.; 
parametry, gabaryty i zasady zabudowy – zgodnie 
z potrzebami technologicznymi oraz ustaleniami 
szczegółowymi;

4) w terenach IC dopuszcza się sytuowanie urządzeń, 
obiektów i sieci związanych z zaopatrzeniem w cie-
pło, parametry, gabaryty i zasady zabudowy – zgod-
nie z potrzebami technologicznymi;

5) w terenach IG dopuszcza się sytuowanie urządzeń, 
obiektów i sieci związanych z zaopatrzeniem w gaz, 
w szczególności stacji redukcyjnych gazu; parametry, 
gabaryty i zasady zabudowy – zgodnie z potrzebami 
technologicznymi.

9. W terenach WS (wody powierzchniowe, jeziora, rzeki, 
cieki) plan dopuszcza sytuowanie urządzeń i obiektów 
związanych z utrzymaniem wód, w tym budowli hydro-
technicznych, mostów, kładek, zastawek; nie dopuszcza 
się wprowadzania nieczyszczonych wód opadowych 
i roztopowych. Szczegółowych ustaleń dotyczących 
parametrów, gabarytów urządzeń i obiektów nie ustala 
się; zasady zabudowy zgodnie z potrzebami techno-
logicznymi. Ustala się nakaz wyposażenia wszystkich 
budowli poprzecznych sytuowanych na rzece Wierzy-
cy w urządzenia służące migracji ryb o parametrach 
umożliwiających migrację łososia, troci wędrownej oraz 
innych gatunków ryb, z wyjątkiem jesiotra.

§ 7

  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:
1) wyróżnia się w strukturze miasta obszary o zróżni-

cowanych zasadach zagospodarowania i zabudowy, 
przy zachowaniu zasady wielofunkcyjności jednostek 
urbanistycznych wszędzie tam, gdzie nie ma przeciw-
wskazań środowiskowych, społecznych, kulturowych 
lub ekonomicznych;

2) obszary cenne przyrodniczo tworzą osnowę ekolo-
giczną miasta, która podlega ochronie, poprzez zakaz 
lub ograniczenie zabudowy; korytarz rzeki Wierzycy 
oraz fragmenty lasów we wschodniej części miasta 
proponuje się objąć ochroną prawną;

3) dla wartościowych kulturowo obszarów miasta wy-
znaczono, określono granice stref ochrony konser-
watorskiej, dla których nakazy, zakazy, ograniczenia 
i dopuszczenia wskazano w § 9;

4) w centralnym obszarze miasta (jednostki C1, C2, C3) 
dopuszcza się większe intensywności zabudowy niż 
w pozostałych obszarach, ustala się odrębne zasady 
polityki parkingowej i bardziej restrykcyjne zasady 
kształtowania zabudowy;

5) nowe tereny inwestycyjne na obrzeżach miasta, 
wskazane w studium na kierunkowy rozwój funkcji 
mieszkaniowych i usługowych dopuszcza się do 
zainwestowania po ich uzbrojeniu (drogi oraz in-
frastruktura techniczna, w szczególności dotycząca 
zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków), 
zapewniającym ich kompleksową obsługę oraz 
umożliwiającym uzyskanie pozwoleń budowla-
nych;

6) w jednostkach Północ-A, Południe- E, Zachód-D2 
wyznacza się nowe tereny zieleni ogólnodostępnej 
i terenów sportowo-rekreacyjnych w celu poprawy 
warunków życia;

7) w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz po-
prawy sprawności systemu komunikacyjnego plan 
ustala nowe rozwiązania komunikacyjne, odciążające 
obszary intensywnie zabudowane od ruchu tranzy-
towego;

8) dla wyrównania standardów obsługi w jednostce 
Północ wyznacza się nowe tereny usługowe;

9) wyznacza się w mieście obszary dla rehabilitacji, re-
witalizacji oraz przekształceń istniejącej struktury;
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10) ustala się granice obszaru śródmiejskiego w rozu-
mieniu przepisów szczególnych1) – granice poka-
zano na rysunku planu;

11) ustala się w granicach opracowania planu nastę-
pujące tereny rozwojowe dla nowej zabudowy:
a) w jednostce A- A.6.MN.2, A.7.MN.2, A.8.MN.2, 

A.9.MN.2 (część niezabudowana), A.10.MN.2, 
A.20.MN.2, A.22.MN.2, A.31.MN.4(R), A.109.
U1(R), A.110.MN.2(R), A.110.MN (R), A.117.
MN.2(R), A.90.MN.2,MW1, A.180.MN.4, A.179.
MN.4, A.178.U2, A.50.MN.2, A.46.MN.3, A.27.
U1, A.29.U2, A.30.U1,U2, A.32.US,U1

b) w jednostce B – B. 30 P2 (MN3), B.33P1,P2, U1, 
B.39.P1

c) w jednostce C - C1.2.P2 (część wschodnia, nie-
zabudowana)

d) w jednostce D2 – D2.34.MN.2, MW.1, D2.33.
MN.2, MW.1,

e) w jednostce E- E.143.P2,U1, E142.P2,U1, E.140.
MN.3,U1, E.90.MN.4, E.92.MN.4, E.93.MN.2, 
E.94.MN.2, E.95.MN.2, E.97.MN.4, E.99.MN.4, 
E.98.MN.4, E.100.MN.4, E.101.MN.4 (R), E.103.
MN.4 (R), E.64.P2,U1, E.69.MN.2, E.70.MN.2

2. W obszarze planu określono następujące fragmenty 
miasta jako obszary do rehabilitacji istniejącej zabudo-
wy i infrastruktury technicznej:
1) obszar zespołu Młynów wraz z otoczeniem Pała-

cu Wiecherta- tereny C2.41.U1,MW.1 oraz C2.24.

MU.5,U1;
2) obszar stanowiący obudowę ulicy Sikorskiego- teren 

C1.49.MU.5, C2.2.MU.5,
3) obszar tzw. przedmieścia chojnickiego aż do rzeki 

Wierzycy- teren C2.7.MU.5 i teren C2.79.MU.5, C2.80.

U1,P3,
4) obszar w rejonie ulic Sobieskiego – Owidzka - Koś-

ciuszki,
5) rejon dworca PKP oraz Alei Wojska Polskiego.

 Granice w/wym obszarów wskazano na ideogramie nr 
2 umieszczonym na planszy rysunku planu.

3. Plan ustala dla w/wym w ust. 2 obszarów nakaz kom-
pleksowej przebudowy istniejącej w dniu uchwalenia 
planu infrastruktury technicznej, w dostosowaniu do 
planowanych nowych sposobów zagospodarowania i 
zabudowy. W obszarach tych dopuszcza się wymianę, 
usunięcie istniejącej, nieużytkowanej bądź zbędnej na 
nowe cele, czy też kolidującej z zamiarami inwestycyjny-
mi, zabudowy, w szczególności dawniej przemysłowej, 
gospodarczej. Rehabilitacja wnętrz kwartałów poprzez 
porządkowanie wnętrz, eliminowanie funkcji i obiek-
tów kolizyjnych z mieszkalnictwem śródmiejskim lub 
chronionymi wartościami zabytkowymi, bez wartości 
architektonicznych. Wskazana koordynacja projektowa 
w kwartałach zabudowy. Nakazy, zakazy, ograniczenia 
i dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu zostały 
ustalone dla poszczególnych wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi terenów.

4. W obszarze planu określono następujące fragmenty 
miasta jako obszary do przekształceń i rekultywacji:
1) tereny istniejących ogrodów działkowych przy ul. 

Zblewskiej proponowane docelowo do przekształ-
cenia w teren zieleni parkowej- teren D1.52.ZP,ZD;

2) tereny istniejących ogrodów działkowych w zakolu 
Wierzycy proponowane docelowo do przekształcenia 
w tereny rekreacyjne i wypoczynkowe- teren B.14.

ZD/ZZ,
3) teren wyrobisk poeksploatacyjnych w dolinie Wie-

rzycy proponowany docelowo do przekształceń 

i rekultywacji w kierunku leśno-krajobrazowym 
bądź rekreacyjno-wypoczynkowym - część terenu 
D1.7.ZP,US.

 Granice w/wym obszarów wskazano na ideogramie nr 
2 umieszczonym na planszy rysunku planu.

5. Plan ustala dla w/wym w ust. 4 obszarów: nakazy, zaka-
zy, ograniczenia i dopuszczenia w zagospodarowaniu 
terenu zostały ustalone dla poszczególnych wydzielo-
nych liniami rozgraniczającymi terenów usytuowanych 
we wskazanych granicach.

6. Dla istniejącej w dniu uchwalenia planu zabudowy do-
puszcza się zachowanie gabarytów, wysokości, formy 
zabudowy, dopuszcza się zmianę geometrii (kształtu) 
dachu pod warunkami zapisanymi w ustaleniach szcze-
gółowych dla poszczególnych terenów. Dopuszcza się 
rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejących 
budynków pod warunkiem spełnienia wymagań 
określonych dla danego terenu w ustaleniach szcze-
gółowych zgodnie z Rozdziałem 3 § 15 - 22. Dopuszcza 
się wyburzenia obiektów nie zakwalifi kowanych do 
ochrony. Dla obiektów wskazanych ustaleniami planu 
do ochrony ewentualne warunki wyburzenia określają 
ustalenia szczegółowe.

7. Dla zespołów istniejącej zabudowy wielorodzinnej 
ustala się nakaz wprowadzenia uzupełniającej zieleni 
osiedlowej oraz uporządkowania części wspólnych.

8. Ustala się nakaz wprowadzania zieleni przyulicznej w 
nowoprojektowanych zespołach zabudowy, a także 
uzupełniania zieleni wzdłuż ulic historycznych.

9. Ustala się nakaz ochrony i pielęgnacji istniejącej zieleni 
wysokiej – w tym szpalerów drzew wzdłuż ciągów ko-
munikacyjnych oraz grup zieleni i pojedynczych okazów; 
ich wycinka wyłącznie w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, z godnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi. Ustala się nakaz ochrony, uzupełnienia 
i wzbogacenia zieleni przyulicznej wzdłuż ulic Prusa, 
Tczewska, Grunwaldzka, Kościuszki, Skarszewska, 
Kalinowskiego, Sikorskiego, Gimnazjalna, Gdańska, 
Kopernika, Al. Jana Pawła.

10. Obszary istniejącej zieleni, zwłaszcza wysokiej, lokalne 
podmokłości i niewielkie zbiorniki wodne z towarzy-
szącą roślinnością, jako elementy tworzące lokalną 
osnowę ekologiczną podlegają ochronie, ustala się 
nakaz ich zachowania, o ile w ustaleniach szczegó-
łowych nie postanowiono inaczej. Obszary te należy 
traktować jako obszary zakazu zabudowy.

11. Wyklucza się sytuowanie w obszarze objętym planem 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powy-
żej 2000m2 poza wyznaczonymi terenami oznaczony-
mi symbolem UC.

12. Szczegółowe zasady kształtowania ładu przestrzen-
nego dla wydzielonych terenów zostały określone 
poprzez zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, ustalone dla każdego z wydzielonych 
terenów, zawarte w Rozdziale 3 uchwały w § 15- 22, 
w tym linie zabudowy, wielkości powierzchni zabu-
dowy, minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej, wysokość zabudowy, geometrię dachów, 
nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów. Dla terenów, dla których nie 
wykluczono podpiwniczenia zabudowy, dopuszcza się 
kondygnacje podziemne.

§ 8

  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

1. Ustala się w obszarze objętym planem objęcie ochroną 
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podstawowych elementów systemu przyrodniczego 
miasta, osnowy ekologicznej miasta, który tworzą:
1) obszary proponowane do objęcia ochroną systemem 

Natura 2000- Dolina Wierzycy – obszar ochrony 
siedlisk PLH 220094, obowiązują w nim zasady wy-
nikające z przepisów odrębnych (ustawa o ochronie 
przyrody); dla obszaru ustala się zakaz zabudowy 
hydrotechnicznej; realizacja inwestycji w granicach 
obszaru nie może pogorszyć stanu siedlisk przyrod-
niczych oraz siedlisk gatunków tego obszaru;

2) pomniki przyrody, objęte ochroną na podstawie usta-
wy o ochronie przyrody - lipa przy ul. Szwoleżerów 
(nr rej. 1126), a także proponowane do objęcia ochro-
ną (w tym np. aleja lip i klonów przy Zblewskiej, aleja 
przy ul.Boh. Getta, aleja brzozowo - żywotnikowa na 
terenie szpitala w Kocborowie, aleja modrzewiowa i 
aleja dębów piramidalnych na terenie cmentarza w 
Kocborowie, aleja jesionowa przy ul.Kalinowskiego, 
aleja kasztanowców przy ul.Tczewskiej, aleje drzew 
na terenie Państwowego Stada Ogierów);

2) dolina rzeki Wierzycy jako korytarz ekologiczny o 
ponadlokalnym znaczeniu, w tym tereny propono-
wane do objęcia ochroną jako obszar chronionego 
krajobrazu;

3) dolina strugi Kochanka i dna rynny bagna Kochanka 
jako korytarz ekologiczny, z terenem proponowanego 
użytku ekologicznego;

4) tereny Parku Miejskiego, Cmentarzy Parafi alnych i 
Komunalnego i innych cmentarzy, w tym zabytko-
wych;

5) tereny zieleni urządzonej, drobnych kompleksów 
leśnych i semileśnych, parków, skwerów, itp.

6) tereny lasów komunalnych, w tym wzdłuż Bagna Ko-
chanka i w otoczeniu Państwowego Stada Ogierów, 
wzdłuż rzeki Wierzycy oraz na południu miasta;

7) mikropłaty ekologiczne hydrogenicznych zagłębień 
terenu i zbiorników wodnych

8) tereny ogrodów działkowych i tereny rolnicze.
2. W obrębie terenów wskazanych w ust. 1 obowiązują:

1) nakaz utrzymania ich zasięgu przestrzennego i ist-
niejących form użytkowania;

2) zakaz wprowadzania trwałej zabudowy nie związanej 
z funkcjami ekologicznymi lub rekreacyjnymi tych 
terenów i poza terenami wskazanymi w ustaleniach 
szczegółowych planu;

3) utrzymanie i ochrona cech morfologiczno-krajobra-
zowych doliny Wierzycy;

4) dopuszczenie sukcesywnej odnowy i przebudowy 
drzewostanów i zespołów zieleni urządzonej, w tym 
na terenie Parku Miejskiego, Cmentarza Parafi alnego, 
Komunalnego oraz innych cmentarzy i lasów komu-
nalnych, realizowanych na podstawie odpowiednich 
projektów i planów urządzeniowych;

5) zakaz wycinki wartościowego drzewostanu (z wyjąt-
kiem cięć sanitarnych);

6) dopuszcza się likwidację terenów zieleni urządzonej 
jako tymczasowa, w związku z realizacją zagospoda-
rowania zgodnego z ustaleniami planu;

7) dopuszcza się przekształcanie zieleni ogrodów dział-
kowych w ogólnodostępne tereny zieleni urządzo-
nej.

3. Plan dopuszcza:
1) rozbudowę systemu przyrodniczego miasta o nowe 

jego elementy, w tym m.in. o planowane zespoły 
zieleni urządzonej, wprowadzenie dolesień w obrębie 
terenów lasów komunalnych oraz zespołów zieleni 
izolacyjnej,

2) rewitalizację i uzupełnienie istniejących terenów 
zieleni osiedlowej oraz miejskich przestrzeni publicz-
nych z udziałem skwerów, zadrzewień i trawników.

4. W terenach zabudowy mieszkaniowej i mieszkanio-
wo-usługowej (MW.1, MN.2, MN.3, MN.4, MU.5), oraz 
terenów zieleni urządzonej (ZP) wyklucza się lokalizację 
obiektów, urządzeń i instalacji zaliczanych według prze-
pisów odrębnych do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko (nie dotyczy sieci 
infrastruktury technicznej podziemnej i dróg).

5. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę miesz-
kaniową oraz usługową wprowadza się obowiązek 
uwzględnienia w ich projektach zagospodarowania 
terenu lub działki zieleni urządzonej w postaci: traw-
ników, kwietników, zieleńców lub ogrodów przydo-
mowych, realizowanej na części lub całości obszarów 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. Ustala 
się wymóg wzmocnienia istniejącej zieleni, w tym 
wprowadzenia nowych, zróżnicowanych elementów 
powierzchniowych, w postaci zieleńców, krzewów, 
trawników, drzew.

6. Plan ustala zakazy:
1) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunal-

nych i przemysłowych do ziemi i wód powierzchnio-
wych,

2) rolniczego wykorzystywania ścieków,
3) budowy ferm hodowlanych,
4) wydobywania kopalin, w tym torfów.

7. Plan ustala następujące zasady ochrony przed hałasem, 
dopuszczając natężenia hałasu dla terenów o następu-
jących funkcjach:
1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej (oznaczonych symbolami MN.2, MN.4), wieloro-
dzinnej (MW.1), – jak dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej, w rozumieniu przepisów szczególnych2);

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej (oznaczonych symbolami MW.1) – jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
w rozumieniu przepisów szczególnych;

3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami (MN.3), zabudowy mieszkaniowo-
usługowej (MU.5), zabudowy usługowej (U1) jak dla 
terenów mieszkaniowo-usługowych w rozumieniu 
przepisów szczególnych;

4) dla terenów zabudowy usługowej (oznaczonych sym-
bolem U2), sportu i rekreacji (US)– jak dla terenów z 
budynkami związanymi ze stałym, wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży, w rozumieniu przepisów 
szczególnych;

5) dla terenów zieleni urządzonej – parków (oznaczo-
nych symbolem ZP) – jak dla terenów przeznaczo-
nych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w rozu-
mieniu przepisów szczególnych;

6) dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej 
(oznaczonych symbolem P1, P2), obsługi produkcji 
w gospodarstwach rolnych (RU), cmentarzy (ZC), 
wód powierzchniowych (WS), lasów (ZL), zieleni 
izolacyjnej (ZI), terenów rolniczych (R), dla terenów 
dróg głównych ruchu przyspieszonego, głównych, 
zbiorczych, lokalnych, dojazdowych KD-GP, KD-G, 
KD-Z, KD-L, KD-D i KDW, obsługi komunikacji (P3), 
komunikacji kolejowej (KK), infrastruktury technicz-
nej – dla tych terenów nie określono dopuszczalne-
go poziomu hałasu określonego w ustawie Prawo 
ochrony środowiska;

7) dla obiektów noworealizowanych oraz modernizo-
wanych, mogących zwiększać zagrożenie hałasem 
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nakazuje się wyposażenie ich w urządzenia o pod-
wyższonej izolacji akustycznej.

  8. Dla przedsięwzięć lokalizowanych w obszarze planu 
ustala się:
1) zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej 

działalności gospodarczej, prowadzonej na danym 
terenie, winien być ograniczony do granic obsza-
ru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a 
znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone 
na pobyt ludzi, winny być wyposażone w środki 
techniczne ochrony przed tymi uciążliwościami;

2) na granicach funkcji chronionych (w szczególności 
dot. terenów zabudowy mieszkaniowej) muszą być 
spełnione wszystkie określone przepisami normy; 
zastosowane rozwiązania projektowo-budowlane 
muszą zapewniać warunki akustyczne zgodne z 
obowiązującymi przepisami

3) ustala się wymóg stosowania rozwiązań technicz-
nych, technologicznych i organizacyjnych gwaran-
tujących zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem 
warstw wodonośnych.

  9. Przy wdrażaniu ustaleń planu należy zapewnić 
uwzględnienie przepisów dotyczących ochrony ga-
tunkowej roślin, zwierząt, grzybów (stosownie do 
odpowiednich rozporządzeń Min. Środowiska w tym 
zakresie).

10. Ze względu na położenie w obszarze aglomeracji 
Starogard Gdański ustanowionej Rozporządzeniem 
Nr 30/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 stycznia 
2006r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 03.02.2006r. Nr 11 poz. 
209, z późn. zmianami, w tym z 2008r) ustala się wy-
móg docelowego odprowadzenia ścieków sanitarnych 
do kanalizacji z oczyszczalnią ścieków w Starogardzie 
Gdańskim. Ustala się zakaz korzystania ze zbiorników 
bezodpływowych na ścieki sanitarne w terenach, które 
wyposażone są w sieci kanalizacyjne.

11. W celu lokalizacji i zagospodarowania terenu dla in-
westycji mogących oddziaływać na środowisko należy 
przeprowadzić postępowanie określone w przepisach 
szczególnych w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko.

12. Ustalenia dla strefy ochrony ekspozycji – obejmującej 
tereny wzdłuż doliny Wierzycy, o granicach określo-
nych na rysunku planu:
1) celem ochrony w w/wym strefie jest ochrona 

ekspozycji miasta od strony Wierzycy, ochrona 
ekspozycji i wglądu od strony miasta na atrakcyjne 
krajobrazowo tereny po obu stronach Wierzycy;

2) ustala się nakaz kompozycji zieleni parkowej oraz 
zieleni towarzyszącej zagospodarowaniu w wy-
dzielonych terenach o funkcji zieleni urządzonej 
oznaczonych symbolami ZP oraz US, podkreślającej 
walory ekspozycyjne;

3) ustala się postulat zakazu zabudowy wzdłuż Wierzy-
cy na odcinku od tzw. Piekiełek (teren D1.3.U2,US) 

aż do zespołu Strzelnicy (terenB.8.U2), w uzasad-
nionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od 
zakazu pod warunkiem pozytywnego uzgodnienia z 
właściwym konserwatorem zabytków studium kra-
jobrazowego dla planowanego zagospodarowania 
i zabudowy;

4) ustala się dopuszczenie niezbędnego ograniczania 
wysokości drzew w strefi e ekspozycji charaktery-
stycznych elementów kompozycji urbanistycznej 
miasta z określonych na rysunku planu punktów 
i ciągów widokowych (dotyczy szczególnie ciągu 
widokowego wzdłuż ul. Mickiewicza) poprzez cięcia 

korekcyjne, wymianę drzewostanu oraz właściwy 
dobór lokalizacji i gatunków drzew dla nowych 
nasadzeń, dokonany w oparciu o analizy widocz-
ności;

5) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów i 
budynków deprecjonujących czynną i bierną eks-
pozycję zespołu zabytkowego miasta – dotyczy to 
nowych obiektów oraz rozbudowy/nadbudowy 
istniejących;

6) ze względów krajobrazowych ustala się zakaz lo-
kalizacji masztów, anten i wież nie związanych z 
funkcją podstawową terenu;

13. Ustala się nakaz ochrony i właściwego kształtowania 
przedpola ekspozycyjnego wokół terenów o dużych 
walorach krajobrazowych, oznaczonych jako Wzgó-
rze Joannitów oraz Francuska Górka. Wprowadze-
nie nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 
otoczeniu wymaga każdorazowo odpowiedniego 
studium krajobrazowego uzgodnionego z właściwym 
konserwatorem zabytków.

§ 9

  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej.

1. W obszarze objętym ustaleniami planu występują 
następujące obiekty i obszary wpisane do rejestru 

zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków3), 
oznaczone w rysunku planu odpowiednim symbolem 
grafi cznym:
1) Dom mieszkalny przy ul. Piłsudskiego (d. Rybińskie-

go) 3 - nr rej. 1193 (nr dawnego rej. woj. gdańskiego 
1015 z 27.11.1987r.);

2) Cmentarz żydowski z aleją przy ul. Bohaterów Getta 

– nr rej 1081 (nr dawnego rej. woj. gdańskiego 928 z 
02.02.1985r).;

3) Zespół Pałacowy Wiecherta przy ul. Kanałowej 21 

- nr rej 1611 (nr dawnego rej. woj. gdańskiego -1158 z 
17.12.1996r.), Kanałowa 21-rezydencja, pałac-A-1158 
z 17.12.1996, budynek administracyjny- nr A-1158z 
17.12.1996, Kanałowa 19-budynek gospodarczy- nr 
A- 1158 z 17.12.1996, Kanałowa 19-21 brama – nr 
A-1158 z 17.12.1996);

4) Zespół Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

(Konradstein) z dawnym folwarkiem (Dorotheen-
hof) – wraz z wszystkimi obiektami oraz ogrodze-
niem murowanym od południa i zielenią ozdobną, 
cmentarzem przyszpitalnym, folwarkiem, parkiem, 
budynkami mieszkalnymi dla pracowników szpitala 
- Kocborowo ul.Skarszewska, ul. Kryzana - nr rej. 

1485 (nr dawnego rej. woj. gdańskiego – 1111 z 
17.10.1994r), ul. Skarszewska 7, 7a, 7b,7c, 7d, 7e, 7f, 
7g, 7h, 7i, 20, 22, 24, 24a, ul. Kryzana 4, 6, 8, 10, 12, 
ul. Sucharskiego 4, 7 pawilonów szpitalnych, park, 
cmentarz, budynki mieszkalny Kryzana 4, Kryzana 6, 
Kryzana 8, Kryzana 10, Kryzana 12, Sucharskiego 4, 
folwark Kocborowo);

5) Kościół parafi alny pw. św. Wojciecha – ul. Pomorska 
4a – nr rej. 1777 (nr dawnego rej. woj. gdańskiego 
-1232 z 08.08.2002r.);

6) Dom ul. Hallera 22 – nr rej. 1640 – kamienica (nr 
dawnego rej. woj. gdańskiego -1174 z 07.08.1997r);

7) Zespół Stada Ogierów ul. Mickiewicza 13 -14– nr 
rej. 1668 (nr dawnego rej. woj. gdańskiego - 1190 z 
06.07.1998r), założenie przestrzenne Stada Ogierów 
wraz z budynkami (27 obiektów) w tym budynki: 
budynek administracyjny, budynek mieszkalny dy-
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rekcyjny, kantyna, domy mieszkalne pracownicze -9 
obiektów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, stajnie -4 obiek-
ty I, II, III, IV, powozownia z małą stajnią, budynki 
gospodarcze w zespole domów pracowniczych – 9 
obiektów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, stacja transfor-
matorowa);

8) budynek mleczarni wraz z działką- ul. Norwida 4, 
wraz z działką – nr rej. 1788 z 27.07.2006r;

2. Dla obiektów, zespołów i obszarów wpisanych do re-
jestru zabytków ustala się:
1) wszelkie działania (w szczególności: prowadzenie 

prac konserwatorskich, restauratorskich, robót bu-
dowlanych, wykonywanie robot budowlanych w 
otoczeniu zabytku, prowadzenie badań konserwa-
torskich, badań architektonicznych, archeologicz-
nych, przemieszczenie zabytku, podziały, zmiana 
przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku, 
umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, 
tablic, reklam, napisów, podejmowanie innych dzia-
łań mogących prowadzić do naruszenia substancji 
lub zmiany wyglądu zabytku) w obrębie obiektów, 
zespołów objętych ochroną konserwatorską wymie-
nionych w ust. 1 prowadzone mogą być wyłącznie na 
podstawie pozwolenia i pod nadzorem właściwego 
konserwatora zabytków;

2) dla obszarów wpisanych do rejestru zabytków ze 
względów krajobrazowych ustala się zakaz lokaliza-
cji masztów, anten i wież nie związanych z funkcją 
podstawową terenu;

3) wyklucza się sytuowanie w obszarach wpisanych do 
rejestru zabytków reklam wolnostojących;

4) dopuszcza się sytuowanie na obiektach zabytkowych 
wpisanych do rejestru zabytków i ich ogrodzeniach 
wyłącznie szyldów (zakaz reklam, banerów itp.) o 
wielkości powierzchni do 0,5m2; na obiektach no-
wych w obszarach objętych ochroną dopuszcza się 
reklamy w miejscach przeznaczonych na ten cel w 
ich projektach budowlanych.

3. W obszarze objętym ustaleniami planu występują na-
stępujące obszary ochrony archeologicznej wpisane 

do rejestru zabytków, wyznaczone na rysunku planu 
odpowiednim symbolem grafi cznym:
1) cmentarzysko płaskie z wczesnej epoki żelaza oraz 

osada wczesnośredniowieczna – u zbiegu ul. Tczew-
skiej i terenów PKP - nr 304 archeol.;

2) cmentarzysko płaskie z wczesnej epoki żelaza - ul. 
Mickiewicza na wysokości Strzelnicy - nr 303 arche-
ol.;

3) grodzisko wczesnośredniowieczne - Kocborowo- nr 
115 archeol. (Wzgórze Joannitów).

 Dla w/wym obszarów ochrony archeologicznej ustala 
się nakaz przeprowadzenia wyprzedzających ewentual-
ne prace realizacyjne (prace ziemne mogące naruszyć 
lub zniszczyć struktury podziemne -warstwy kulturowe) 
badań wykopaliskowych. Szczegółowy zakres i rodzaj 
niezbędnych badań archeologicznych ustala decyzją 
właściwy konserwator zabytków. Projektowane inwe-
stycje i wszelka działalność mogąca naruszyć warstwy 
kulturowe w obrębie stref ochrony konserwatorskiej 
archeologicznej wymagają uzyskania opinii Muzeum 
archeologicznego w Gdańsku i uzgodnienia z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków.

4. W obszarze objętym ustaleniami planu występują na-
stępujące obiekty i obszary, których walory kwalifi kują 

do wpisu do rejestru zabytków, fi gurujące w gminnej 
ewidencji zabytków, chronione ustaleniami planu, 
oznaczone na rysunku planu odpowiednimi symbolami 

grafi cznymi:
  1) budynek ul. Chojnicka 26/28 –hotel Löffelholza;
  2) budynek ul. Gdańska 4 - dom robotniczy z budyn-

kiem gospodarczym (Goldfarb);
  3) budynek Urzędu Miejskiego ul. Gdańska 6- dawniej 

starostwo, z budynkiem gospodarczym i ogrodze-
niem;

  4) budynek ul. Gimnazjalna 21- kamienica secesyj-
na;

  5) budynek poczty ul. Hallera 17;
  6) budynek –ul. Hallera 27- dawny szpital sióstr Elżbie-

tanek, obecnie Dom Pomocy Społecznej;
  7) budynek dworca kolejowego i zespół dworca ul. 

Kolejowa 5;
  8) budynek Państwowej Szkoły Muzycznej ul. Koś-

ciuszki 28-willa Hortsmana, potem Wilkenhause-
na;

  9) zespół budynków sądu rejonowego i aresztu- ul. 
Kościuszki 30;

10) budynek ul. Lubichowska 9- dawna willa Gusman-
nów z zabudowaniami gospodarczymi;

11) budynek Lubichowska 82- tzw. Ogródek Obywatel-
ski, dawna Schweizergarten Cafe;

12) budynek Lubichowska 86 – dawne przytulisko 
miejskie (od 1914-1939);

13) ul. Mickiewicza 12 – zespół Strzelnicy;
15) ul. Owidzka 12-willa;
16) ul. Owidzka 10-dwany cmentarz ewangelicki I;
17) ul. Owidzka – dawny cmentarz ewangelicki II (z 

nieistniejącym mauzoleum Wiecherta);
18) ul. II Pułku Szwoleżerów Rokitiańskich- zespół 

cmentarza katolickiego;
19) ul. Sikorskiego 14, 16, 20, 22 –zespół domów 

wzniesionych przez Towarzystwo Budowy Domów 
Urzędniczych;

20) ul. Sikorskiego18;
21) ul. Sikorskiego 26- dawna bursa szkolna gimnazjal-

na;
22) ul. Sobieskiego 6 - dawna szkoła ludowa dla chłop-

ców, obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych;
23) ul. Sobieskiego 6a- Szkoła Podstawowa Nr 2- daw-

niej wyższa szkoła dla dziewcząt;
24) ul. Sobieskiego 14-dawne kasyno ofi cerskie, potem 

biblioteka miejska;
25) ul. Tczewska14/16/18- zespół młynów, Ul. Przy 

Młynie 1, 2- w zespole młyna budynek mieszkalny 
i gospodarczy;

26) ul. Tczewska 22- zespół folwarczny z dworem - Sta-
rogard Szlachecki,

27) ul. Tczewska – cmentarz wojskowy;
28) ul. Wojska Polskiego 9/9a-kamienica Otylii Chróście-

lewskiej, z ofi cyną i budynkiem gospodarczym.
5. Dla wymienionych w ust. 4 obiektów i obszarów, ustala 

się:
1) nakaz uzyskania od Wojewódzkiego Konserwatora 

wytycznych konserwatorskich dla prac projektowych, 
remontowych, budowlanych, z dopuszczeniem 
zalecenia w tych wytycznych przeprowadzenia 
badań naukowo-historycznych, archeologicznych, 
architektonicznych, konserwatorskich i analiz krajo-
brazowych (na koszt inwestora);

2) nakaz opracowania programów użytkowych zago-
spodarowania zabytków i ich otoczenia;

3) nakaz opracowania programów prac konserwator-
skich;

4) działania dotyczące chronionych cech zabytkowej 
zabudowy bądź obszarów w zakresie historycznych 
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cech: bryły, kształtu dachu, kompozycji, formy 
architektonicznej, dyspozycji ścian, detalu archi-
tektonicznego (w tym kształtu, wielkości okien i po-
działów stolarki okiennej) kolorystyki i stosowanych 
materiałów budowlanych, wymagają uzgodnienia 
z właściwym konserwatorem zabytków, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

5) dopuszcza się wymianę technicznie zużytych ele-
mentów budynku (okien, drzwi itd.) pod warunkiem 
zachowania lub przywrócenia pierwotnej tradycyjnej 
formy tych elementów;

6) nakaz uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków projektów budowlanych, opracowanych 
z uwzględnieniem jego wytycznych dla w/w obiek-
tów;

7) dopuszcza się remonty, przystosowanie do nowych 
współczesnych wymogów technicznych i funkcjo-
nalnych, bez naruszania przedmiotu ochrony;

8) zaleca się, by nowa zabudowa powstająca w miejscu 
lub w bezpośrednim sąsiedztwie budynków likwido-
wanych/rozebranych nawiązywała skalą i charakte-
rem, formą do zabudowy pierwotnej, historycznej;

9) dopuszcza się sytuowanie na obiektach zabytkowych 
i ich ogrodzeniach wyłącznie szyldów (zakaz reklam, 
banerów itp.) o wielkości powierzchni do 0,5m2; na 
obiektach nowych w obszarach objętych ochroną 
dopuszcza się reklamy w miejscach przeznaczonych 
na ten cel w ich projektach budowlanych.

6. W obszarze objętym ustaleniami planu występują na-
stępujące obiekty i obszary o wartościach kulturowych, 

chronione ustaleniami planu, znajdujące się gminnej 
ewidencji zabytków lub wskazane do ochrony przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, oznaczone 
na rysunku planu odpowiednimi symbolami grafi cz-
nymi:
  1) ul. Bohaterów Monte Cassino 11;
  2) ul. Chojnicka 19,23, 26, 27(róg Lubichowskiej), 28, 

32, 34, 35, 36, 37,38, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 50, 52, 
52a, 54, 54a, 58, 59, 60, 61c, 62, 63a, 64, 66,67,69 z 
ofi c., 70, 71; park miejski, Most Chojnicki,

  3) ul. Chopina 1 (róg Sportowej), 8,10, 12, budynek w 
zespole gazowni;

  4) ul. Dąbrowskiego 12;
  5) ul. Derdowskiego 6,7,8,10;
  6) ul. Droga Owidzka 7;
  7) ul. Gdańska 1, 7, 8, 14, 20, 41, 72;
  8) ul. Gimnazjalna 5, 5a, 6,7, 9, 11, 14, 15, 17, 17a, 

19;
  9) ul. Grunwaldzka 1,2,3,4,5,6,7,8,10;13, 16, 18, 20
10) ul. Gen. Hallera 15, 15a, 23, 25, 27a (d. kostnica), 

27bg, 29, 31, 33;37
11) Ul. Jagiełły- 10, 14, 16, 17, 25,26, 28, 30
12) ul. Jabłowska 4,5, 8, 9,9a, 14,16;
12) ul. Jana Pawła II 1 – budynki Polpharmy;
13) ul. ks. Kalinowskiego 21, 32;
14) ul. Kanałowa 2,4,9,13,15,17,19a;
15) ul. Kociewska 1 (z budynkiem gosp.), 2;
16) Kochanki-Leśnictwo- zespół zabudowy leśniczówka, 

obora, stodoła
17) ul. Kolejowa: zespół,1,2,3,4,6a-6b, 7, budynki kole-

jowe przy dawnym przejeździe przez tory (okolice 
ul. Gdańskiej), 12;

18) ul. Kopernika 2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11;
19) ul. Kościuszki: 24, 32,40,44, 46, 47(róg Sobieskiego), 

48, 49 (d. ofi cyna),50, 50a, 50b, 51b (d. ofi cyna),52, 
55, 57, 59, 61, 62ab, 63, 64, 65 (dwa budynki szkol-
ne), 67,68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78a, 78b, 79, 

80, 81, 83, 84, 85, 87, 90, 91, 92,94,96, 97,98, 101, 
103, 105, 109, 113, 115/117, 119, 121, 123, 129, 129a, 
131, 131a, 134;

20) ul. Lubichowska: 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 22, 23, 
24, 26/28, 27, 29, 30, 31,33 (róg Kopernika), 34/36, 
33, 35, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 48a (z bud. gosp.), 
50, 54, 55, 56 (d. Dom Młodej Polki), 57, 62, 64, 67, 
69 budynek gospodarczy, zespół dawnego folwarku 
Freda;82, 86,

21) ul. Mickiewicza:2,3,3a, 4,5,7,8, zespół Górki Francu-
skiej;

22) ul. Magazynowa 2;
23) ul.Norwida: 1;
24) ul. Nagórskiego 5;
25) ul. Ogrodowa 2,4,6,8,10, 15;
26) ul. Owidzka: 4,4a, 6, 8, 12, 14, 14a, 16, 18, 38, 40, 

budynek stacji pomp; cmentarz ewangelicki, aleja 
drzew;

27) ul. Parkowa – drewniane domy 1a, 3,4, 5, 9;
28) ul. Pelplińska: 1,3, 4/4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,16;
29) ul. Piaskowa: pomnik św. Andrzeja Boboli;
30) ul. Piłsudskiego 3-ofi cyna,4, 6,8,12,14,16,18,20,22,

26;
31) ul. Północna 1;
32) ul. Prusa 45a - zespół folwarku Hermanowo; park 

w założeniu folwarcznym Hermanowo
33) ul. Przedmieście Dworzec: zespół,1,2 (z budynkiem 

gospodarczym), 3, budynek dawnego małego 
dworca kolejowego;

34) ul. II Pułku Szwoleżerów Rokitiańskich: 2,3, 
4,10,12;

35) ul. Sadowa 2- wieża ciśnień;
36) ul. Sikorskiego: 1,2,4,6, 7,8,9,10,11,12,19,21, 

23,24,25,29;
37) ul. Skarszewska:1, 3 (zespół d. zakładów Wilken-

hausena Tow. Akcyjne);
38) ul. Skłodowskiej-Curie- 4, 5, 7, 9,
39) ul. Skorupki: 2;
40) ul. Słowackiego: 2,10;12, 19, 25,
41) ul. Sobieskiego: 6a (szkoła), 12,18, ofi cyna 20, 22;
42) ul. Sucharskiego 4
43) ul. Św. Elżbiety: 1, 6;
44) ul. Świętojańska: 2,6,8,10,12, dawny budynek ko-

lejowy;
45) ul.Tczewska:12,17 (łącznie z bud. gosp.), 22 (bu-

dynki pofolwarczne w zespole folwarku Starogard 
Szlachecki); 22b, 22d, róg Sobieskiego,

46) ul. Wybickiego 1,5,6,7,8;9, 10
47) ul. Wojska Polskiego:2,3,4,6,7,8,11,12,13,28,30;
48) ul. Zblewska: 8 (posiadłość spółki Scheidler i Wil-

kenhausen, łącznie z bud. gosp.);
49) ul. Żwirki i Wigury 1;
50) Żabno - zespół ruralistyczny wsi;

7. Dla wymienionych w ust. 6 obiektów i obszarów, fi gu-
rujących w gminnej ewidencji zabytków, ustala się:
1) ochronie podlegają zachowane historyczne cechy 

budynku, obiektu, obszaru takie jak: bryła, forma 
architektoniczna, kształt dachu, pokrycie dachu, 
kąt nachylenia głównych połaci, dyspozycja ścian 
(rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych, 
podziały architektoniczne elewacji), detal architek-
toniczny (w tym kształt, wielkość okien, podziały 
stolarki okiennej i drzwiowej, obramienia otworów 
itp.), kolorystyka, stosowane tradycyjne materiały 
budowlane;

2) dopuszcza się remonty, przystosowanie do nowych 
współczesnych wymogów technicznych i funkcjo-
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nalnych, bez naruszania przedmiotu ochrony;
3) dopuszcza się wymianę technicznie zużytych ele-

mentów budynku (okien, drzwi itd.) pod warunkiem 
zachowania lub przywrócenia pierwotnej tradycyjnej 
formy tych elementów.

8. Plan ustala objęcie części terenów miasta, wskazanych 
na rysunku planu nr 1 jako orientacyjne obszary sta-

nowisk archeologicznych strefami „W” ochrony kon-

serwatorskiej. Są to strefy wyznaczone na podstawie 
Archeologicznego Zdjęcia Polski/AZP/– Arkusze 19 – 42, 
20 – 42, 20 – 43:

Nr stan. 

wg oznaczenia na 

rysunku planu 

Nr

stan. 

z ark. 

AZP

Nr st.w 

miejscowo ci 

Rodzaj Chronologia Kultura

1 68 19 lad
osadnictwa 

Okres 
nowo ytny 

 69 47 1. lad
osadnictwa  
 2. lad
osadnictwa 

Epoka kamienia Kultura 
wschodnio - 
pomorska 

70 20 1. osada  Kultura 
wschodnio - 
pomorska 

  2. osada Pó ne
redniowiecze 

3

  3. lad
osadnictwa 

71 21 1. lad
osadnictwa 

 Kultura 
wschodnio - 
pomorska 

  2. lad
osadnictwa 

Okres 
nowo ytny 

2

  3. lad
osadnictwa 

Okres 
nowo ytny 

ARKUSZ AZP 20 – 43 
Nr stan. 

wg oznaczenia na 

rysunku planu 

Nr

stan. 

z ark. 

AZP

Nr st. 

w miejsco 

wo ci 

Rodzaj Chronologia Kultura

11 1 25 1. lad
osadnictwa  
 2. lad
osadnictwa 

Pó ne
redniowiecze

 Okres 
nowo ytny 

30 2 2 osada Pó ne
redniowiecze 

25 6 30 lad osadnictwa Epoka kamienia  
24 7 31 lad osadnictwa Wczesna epoka 

elaza
16 37 33 1. punkt 

osadniczy 
Pó ne
redniowiecze 

34 39 35 punkt osadniczy Wczesna epoka 
elaza

Kultura
wschodnio - 
pomorska 

27 40 36 lad osadnictwa Wczesna epoka 
elaza

Kultura
wschodnio - 
pomorska 

21 137 40 1. punkt 
osadniczy  
 2. lad
osadnictwa 

Pó ne
redniowiecze

 Okres 
nowo ytny 

22 138 41 1. lad
osadnictwa  
 2. lad
osadnictwa 

Wczesne 
redniowiecze

 Wczesne 
redniowiecze 

Kultura prapolska 

23 141 44 punkt osadniczy Pó ne
redniowiecze 
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 ARKUSZ AZP 19 – 42
33 R 154 1 cmentarzysko 

grobów
 skrzynkowych 

Wczesna epoka 
elaza

Kultura
wschodnio - 
pomorska 

10 155 2 cmentarzysko Wczesna epoka 
elaza

35 156 3 lad osadniczy Wczesna epoka 
elaza

31

R

160 8 1. cmentarzysko 
 2. osada 

Wczesna epoka 
elaza

 Wczesne 
redniowiecze 

Kultura
wschodnio – 
pomorska  
 Kultura 
prapolska

28 161 9 cmentarzysko Wczesna epoka 
elaza

32 162 14 cmentarzysko Okres rzymski  
ARKUSZ AZP 20 – 42 
Nr stan. 

na

planszy

Nr stan.z 

ark. AZP 

Nr st. 

w

miejsco 

wo ci 

Rodzaj Chronologia Kultura

2 6 lad osadnictwa Pó ne redniowiecze  13

5 9 punkt osadniczy Okres nowo ytny  
15 7 11 lad osadnictwa Wczesna epoka elaza  
14 8 12 lad osadnictwa Pó ne redniowiecze  
18 40 16 1. punkt 

osadniczy  
 2. punkt 
osadniczy 

Pó ne redniowiecze  
 Okres nowo ytny

19 42 18 Punkt osadnictwa Pó ne redniowiecze  
20 43 19 punkt osadnictwa Pó ne redniowiecze  
12 80 50 lad osadnictwa Okres wp ywów 

rzymskich
5 82 lad osadnictwa   
8 R 110 9 grodzisko redniowiecze Kultura prapolska 
9 113 1 cmentarzysko 

grobów
 skrzynkowych 

Wczesny i rodkowy 
okres late ski 

4 117 7 1. osada  
 2. lad
osadnictwa 

Wczesne 
redniowiecze 

Kultura wschodnio 
– pomorska  
 Kultura prapolska 

Oraz stanowiska przeniesione z dotychczasowych opracowa  planistycznych 

Nr stan. na 
rysunku planu 

Nr stan.z ark. 

AZP

Rodzaj stanowiska Chronologia Kultura 

29 165 1. pkt.osadniczy  
 2. lad osadnictwa 

1.Pó ne redniowiecze  
2. Okres wp ywów
rzymskich

6 163 1. pkt.osadniczy 1. redniowiecze  
7 166 1. osada – miasto 1. XIV- XVI w.  

redniowiecze
17 Brak Rozpoznane przy budowie ko cio a. Brak lokalizacji 

i danych w AZP . 
26 Brak Rozpoznane przy budowie oczyszczalni. Brak lokalizacji 

i danych w AZP 
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2) ustala się nakaz nawiązania nową architekturą – jej 
skalą i typem zabudowy -do architektury tradycyjnej, 
charakterystycznej dla strefy, z maksymalną wyso-
kością do 2 i ½ kondygnacji (poddasza) nadziemnych 
(do ok. 10m);

3) wskazane uzupełnienie pierzei ul. Tczewskiej za-
budową sytuowaną kalenicowo względem ulicy, z 
zachowaniem istniejącej linii pierzei.

11. Ustalenia dla strefy ochrony konserwatorskiej rewita-
lizacji urbanistycznej - obejmującej zespół zabudowy 

wzdłuż ul. Kościuszki o granicach określonych na 
rysunku planu:

1) celem ochrony w w/w strefi e jest ochrona histo-
rycznego układu ulic i dróg oraz podziałów parcela-
cyjnych, tradycyjnego sposobu zagospodarowania 
działek – budynek frontowy w linii zabudowy ulicy, 
ofi cyny ciągnące się w głąb działek, a także material-
nych śladów przeszłości, w tym:
a) zabytkowej historycznej zabudowy –oznaczonej 

na rysunku planu, typu i skali zabudowy charak-
terystycznej dla obszaru strefy,

b) elementów architektury towarzyszącej takich jak 
dawne ogrodzenia,

c) zachowanych fragmentów dawnych nawierzchni 
dojazdów i dziedzińców,

d) zachowanych elementów zieleni komponowanej 
(cmentarz przy ul. Owidzkiej),

2) ustala się nakaz zachowania linii zabudowy pierzei 
ulicznej,

3) ustala się wymóg nawiązania nową zabudową – po-
przez jej skalę i charakter, formę architektoniczną 
do zabudowy historycznej, wymagane utrzymanie 
wspólnej z sąsiedztwem linii zabudowy oraz staranna 
kompozycja elewacji frontowej;

4) wskazane uzupełnienie pierzei ul. Kościuszki 22, 
34/36, 49, 51, 86, 88, 93, 100-106, ulica Pomorska, 
zwłaszcza w miejscach wskazanych na rysunku pla-
nu,

5) dopuszcza się realizację nowej zabudowy w głębi 
działek, pod warunkiem kontynuacji tradycyjnego 
sytuowania budynków i zagospodarowania;

6) ustala się wymóg uporządkowania i rewaloryzacji 
założeń cmentarnych przy ul. Owidzkiej,

7) dopuszcza się realizację nowych obiektów wkom-
ponowanych w istniejącą zabudowę, kształtowaną 
pod względem linii zabudowy, gabarytów, geometrii 
dachu i pokrycia w nawiązaniu do zabudowy histo-
rycznej, z zachowaniem ustaleń planu;

8) zaleca się opracowanie programu rewitalizacji dla 
całego obszaru strefy, w tym kompleksowych pro-
jektów związanych z rewaloryzacją, modernizacją, 
remontami oraz ożywieniem społeczno-gospodar-
czym; wskazane przywrócenie zbliżonych do histo-
rycznych funkcji zabudowy wewnątrz parceli wzdłuż 
Kościuszki (rzemiosło nieuciążliwe, drobne zakłady 
wytwórcze, usługi itp.).

12. Ustalenia dla strefy ochrony konserwatorskiej rewalo-
ryzacji i konserwacji - obejmującej zespół zabudowy 

ulic Hallera, Sikorskiego, południowego odcinka ul. 

Gdańskiej, wraz z ul. Gimnazjalną i początkiem ul. 

Al. Wojska Polskiego o granicach określonych na 
rysunku planu:

1) celem ochrony w w/w strefi e jest ochrona historycz-
nego układu ulic i dróg oraz podziałów parcelacyj-
nych, a także materialnych śladów przeszłości, w 
tym:
a) zabytkowej historycznej zabudowy –oznaczonej 

  Zasięg przestrzenny stref pokazano na rysunku planu 
symbolicznie, orientacyjnie, każdorazowo wymagano 
uściślenia na podstawie danych właściwego konserwa-
tora zabytków oraz Muzeum Archeologicznego w Gdań-
sku. W obrębie w/wym stref ochrony archeologicznej 
obowiązuje nakaz ochrony zabytków archeologicznych, 
nawarstwień kulturowych i reliktów zabudowy. W 
przypadku podjęcia robót budowlanych w granicach 
strefy ochrony archeologicznej, przed przystąpieniem 
do zagospodarowania obowiązuje przeprowadzenie 
archeologicznych badań ratowniczych i sporządzenie 
dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej. Zakres 
badań i ewentualnej wymaganej dokumentacji ustali w 
zezwoleniu właściwy konserwator zabytków.

9. Ustala się w obszarze objętym planem następujące stre-
fy ochrony konserwatorskiej, o granicach określonych 
na rysunku planu:
1) strefa ochrony konserwatorskiej – rewaloryzacji i 

konserwacji- obejmująca zespół folwarku Starogard 
Szlachecki;

2) strefa ochrony konserwatorskiej – rewitalizacji ur-
banistycznej – obejmująca zespół zabudowy wzdłuż 
ulicy Kościuszki;

3) strefa ochrony konserwatorskiej – rewaloryzacji i 
konserwacji- obejmująca zespół zabudowy ulic Hal-
lera, Sikorskiego i północnego odcinka ul. Gdańskiej 
(wraz z ul. Gimnazjalną i początkiem Al. Wojska 
Polskiego);

4) strefa ochrony konserwatorskiej – rewaloryzacji i 
konserwacji- obejmująca zespół młyński;

5) strefa ochrony konserwatorskiej – rewaloryzacji i 
konserwacji- obejmująca zespół ul. Chojnickiej;

6) strefa ochrony konserwatorskiej – rewaloryzacji i 
konserwacji- obejmująca zespół ul. Lubichowskiej;

7) strefa ochrony ekspozycji – obejmująca tereny roz-
ciągające się wzdłuż doliny Wierzycy;

 W strefach ochrony konserwatorskiej ze względów 
krajobrazowych ustala się zakazy:
— lokalizacji masztów, anten i wież nie związanych z 

funkcją podstawową terenu
— lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących i 

reklam na ogrodzeniach
— lokalizacji reklam na wszystkich obiektach zabyt-

kowych, z dopuszczeniem lokalizacji szyldów o 
powierzchni maksymalnej 0,5m2

— lokalizacji tymczasowej zabudowy.
 W obiektach nowych, realizowanych w strefach ochrony 

konserwatorskiej dopuszcza się reklamy związane z pro-
wadzoną działalnością będące elementem projektów 
budowlanych tych obiektów

10. Ustalenia dla strefy ochrony konserwatorskiej rewa-
loryzacji i konserwacji - obejmującej zespół folwarku 

Starogard Szlachecki o granicach określonych na 
rysunku planu:

1) celem ochrony w w/w strefi e jest ochrona histo-
rycznego układu ulic i dróg oraz podziałów parcela-
cyjnych a także materialnych śladów przeszłości, w 
tym:
a) zabytkowej zabudowy mieszkalnej, gospodarczej, 

przemysłowej i innej,
b) elementów architektury towarzyszącej takich jak 

ogrodzenia, słupki bramne, bramy, architektura 
ogrodowa itd.,

c) zachowanych fragmentów dawnych nawierzchni 
dróg, dziedzińców i wjazdów na posesje,

d) zachowanych elementów zieleni komponowanej 
(parki, aleje),
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na rysunku planu, typu i skali zabudowy charak-
terystycznej dla obszaru strefy,

b) elementów architektury towarzyszącej takich jak 
dawne ogrodzenia,

c) zachowanych fragmentów dawnych nawierzchni 
ulic, np. ul. Gimnazjalna, wjazdów, dojazdów i 
dziedzińców,

d) zachowanych elementów zieleni ulicznej – Gim-
nazjalna, Wojska Polskiego,

2) ustala się nakaz zachowania historycznej linii zabu-
dowy pierzei ulicznej, cofnięcie jedynie w miejscach 
wskazanych na rysunku planu – z zachowaniem usta-
lonej na rysunku planu obowiązującej linii zabudowy 
dla budynku głównego (frontowego);

3) ustala się wymóg nawiązania nową zabudową – po-
przez jej skalę i charakter, formę architektoniczną do 
zabudowy historycznej - architektura o znaczących 
gabarytach i reprezentacyjnej śródmiejskiej archi-
tekturze, ilości kondygnacji wysokości nawiązującej 
do sąsiedztwa historycznego, obowiązuje nakaz 
starannej kompozycji elewacji frontowych;

4) ustala się wymóg modernizacji i nowej kompozycji 
elewacji istniejących współczesnych budynków typu 
blokowego;

5) wskazane uzupełnienie pierzei ul. Sikorskiego, 
zwłaszcza w miejscach wskazanych na rysunku pla-
nu;

6) ustala się wymóg opracowania studium koncep-
cyjnego, poprzedzającego projekty budowlane, dla 
wnętrza urbanistycznego w miejscu skrzyżowania 
ulic Sikorskiego, Wojska Polskiego, Gdańska, Mi-
ckiewicza, Hallera;

7) dopuszcza się realizację nowych obiektów wkom-
ponowanych w istniejącą zabudowę, kształtowaną 
pod względem linii zabudowy, gabarytów, geometrii 
dachu i pokrycia w nawiązaniu do zabudowy histo-
rycznej, z zachowaniem ustaleń planu.

13. Ustalenia dla strefy ochrony konserwatorskiej rewa-
loryzacji i konserwacji - obejmującej zespół młyński 

przy Kanałowej - Owidzkiej o granicach określonych 
na rysunku planu:

1) ustala się nakaz ochrony historycznego układu ulic 
i dróg oraz podziałów parcelacyjnych;

2) ustala się nakaz zachowania historycznej zabudowy, 
w tym historycznych obiektów przemysłowych i inży-
nierskich oraz elementów architektury towarzyszącej 
(ogrodzenia, bramy itp.);

3) postuluje się objęcie ochroną prawną przez wpis do 
rejestru zespołu młynów;

4) postuluje się przywrócenie historycznej nawierzchni 
ul. Kanałowej i Tczewskiej, ustala się nakaz ochrony 
zachowanych tradycyjnych nawierzchni dziedzińców 
i dojazdów;

5) ustala się ochronę ul. Kanałowej jako ciągu wido-
kowego na Stare Miasto, wskazane podniesienie 
walorów ciągu poprzez wprowadzenie odpowiednich 
elementów małej architektury;

6) dopuszcza się uzupełnienie zabudowy z przeznacze-
niem dla obsługi turystyki i rekreacji, o charakterze 
architektury nawiązującej lub inspirowanej historycz-
ną, lokalną zabudową.

14. Ustalenia dla strefy ochrony konserwatorskiej re-
waloryzacji i konserwacji - obejmującej zespół ul. 

Chojnickiej:
1) celem ochrony w w/w strefi e jest ochrona historycz-

nego układu ulic i dróg oraz podziałów parcelacyj-
nych, a także materialnych śladów przeszłości, w 
tym:

a) zabytkowej historycznej zabudowy – oznaczonej 
na rysunku planu, typu i skali zabudowy charak-
terystycznej dla obszaru strefy,

b) zachowanie historycznych podziałów parcela-
cyjnych (wyznaczających wąskie działki wzdłuż 
Chojnickiej),

c) zachowanie elementów architektury towarzyszą-
cej takich jak dawne ogrodzenia, tradycyjnych 
nawierzchni dojazdów i dziedzińców,

d) zachowanych elementów zieleni ulicznej;
2) ustala się nakaz zachowania historycznej skali i typów 

zabudowy charakterystycznych dla poszczególnych 
ciągów ulicznych, w szczególności drobnej skali ul. 
Chojnickiej, zróżnicowania zabudowy i nieregular-
ności linii zabudowy wzdłuż tej ulicy;

3) ustala się wymóg nawiązania nową zabudową – po-
przez jej skalę i charakter, formę architektoniczną do 
zabudowy historycznej; wskazane kontynuowanie 
tradycyjnego sposobu zagospodarowania;

4) ustala się wymóg uzupełnienia pierzei ulicznej na 
podstawie spójnego opracowania poprzedzającego 
projekty budowlane – minimum studium pierzei 
- ul. Chojnicka między numerami 59-65 oraz 68-72; 
studium wymaga uzgodnienia z właściwym konser-
watorem zabytków;

5) dopuszcza się realizację nowych obiektów wkom-
ponowanych w istniejącą zabudowę, kształtowaną 
pod względem linii zabudowy, gabarytów, geometrii 
dachu i pokrycia w nawiązaniu do zabudowy histo-
rycznej, z zachowaniem ustaleń planu.

15. Ustalenia dla strefy ochrony konserwatorskiej re-
waloryzacji i konserwacji - obejmującej zespół ul. 

Lubichowskiej, o granicach określonych na rysunku 
planu:

1) celem ochrony w w/w strefi e jest ochrona historycz-
nego układu ulic i dróg oraz podziałów parcelacyj-
nych, a także materialnych śladów przeszłości, w 
tym:
a) zabytkowej historycznej zabudowy –oznaczonej 

na rysunku planu, typu i skali zabudowy charak-
terystycznej dla obszaru strefy,

b) zachowanie historycznego układu dróg i ulic oraz 
historycznych podziałów parcelacyjnych;

c) zachowanie elementów architektury towarzyszą-
cej takich jak dawne ogrodzenia, bramy wjazdowe, 
tradycyjnych nawierzchni dojazdów i dziedziń-
ców,

d) zachowanych elementów zieleni ulicznej;
2) ustala się wymóg nawiązania nową zabudową – po-

przez jej skalę i charakter, formę architektoniczną do 
zabudowy historycznej; wskazane kontynuowanie 
tradycyjnego sposobu zagospodarowania;

3) dla północnego odcinka ul. Lubichowskiej ustala się 
wymóg stosowania pierzei zwartych, z kontynuacją 
linii zabudowy jak dla zabudowy historycznej; dla 
odcinka południowego (na południe od ul. Żwirki 
i Wigury) – dopuszczalna jest zabudowa wolnosto-
jąca w ogrodach swobodniejsza, z towarzyszeniem 
ogrodów, z zachowaniem linii zabudowy nieprzekra-
czalnej jak na rysunku planu;

4) dopuszcza się realizację nowych obiektów wkom-
ponowanych w istniejącą zabudowę, kształtowaną 
pod względem linii zabudowy, gabarytów, geometrii 
dachu i pokrycia w nawiązaniu do zabudowy histo-
rycznej, z zachowaniem ustaleń planu.

16. Dla wyznaczonych w obszarze planu zespołów zabu-
dowy o wartościach historycznych plan ustala:
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1) celem ochrony jest zachowanie historycznej struktury 
kształtowanej przez układ parcelacyjny, historyczne 
ciągi komunikacyjne oraz substancję budowlaną o 
zbliżonych gabarytach i formie;

2) ustala się wymóg kontynuacji w nowych realizacjach 
tradycyjnych i historycznych form budynków oraz 
tradycyjnych form zagospodarowania terenu;

3) przy podziałach nieruchomości wskazane zacho-
wanie zbliżonych do historycznych typowych dla 
obszaru proporcji działek;

4) dla istniejących budynków dopuszcza się rozbudo-
wy na zasadzie kontynuacji pierwotnych proporcji 
obiektów i form architektonicznych;

5) wyklucza się stosowanie ogrodzeń pełnych oraz 
betonowych (zwłaszcza prefabrykowanych).

17. W obszarze objęty ustaleniami planu nie występują 
dobra kultury współczesnej wymagające ochrony.

§ 10

  Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych.

1. Przestrzeń publiczną na obszarze planu tworzą:
a) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym zieleni 

urządzonej- parki, skwery, zieleńce, ogrody jorda-
nowskie, cmentarze, ogrody działkowe;

b) tereny usług o charakterze publicznym z dużym 
udziałem zieleni, w tym: tereny sportu i rekreacji, 
oświaty i wychowania, nauki (przedszkola, szkoły), 
usługi zdrowia (szpital, domy opieki społecznej);

c) tereny usług o charakterze publicznym centrotwór-
czych w obszarze śródmiejskim, takich jak usługi 
administracji publicznej, usługi kultury, usługi 
komercyjne (centra biznesu, fi nansów, handlu, ga-
stronomii, rozrywki i rekreacji itp.);

d) tereny komunikacji – drogi publiczne, place, ważne 
wyróżnione ciągi piesze;

2. Zasady umieszczania reklam, szyldów, tablic informa-
cyjnych itp. od strony dróg publicznych i publicznych 
ciągów pieszych:
1) dopuszcza się lokalizowanie reklam wolnostojących 

przy ścianie budynku, stanowiących kompozycję z 
jego elewacją;

2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów mocowanych 
prostopadle do elewacji frontowej, o charakterze 
stylowym, dostosowanym do wystroju elewacji, za-
wierających wizerunek oddający charakter usługi;

3) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacyjnych 
na budynkach, w których znajdują się instytucje 
publiczne, zgodnie z odrębnymi przepisami szcze-
gółowymi;

4) ustala się wymóg sporządzenia projektu reklamy, 
szyldu i tablicy informacyjnej jako integralnej części 
projektu budowlanego; formę i kolorystykę reklam, 
szyldów, tablic informacyjnych dostosować należy 
do rozwiązania architektonicznego, tak by stanowiły 
kompozycyjną całość;

5) ustala się zakaz sytuowania przy drogach reklam 
emitujących zmienne światło i obraz (np. typu 
LED), nawet przy spełnieniu warunków odległości 
od dróg (zgodnie z art. 45 ustawy prawo o ruchu 
drogowym)4).

3. W obszarze terenu stanowiącego przestrzeń publiczną 
wymagana jest decyzja pozwolenia na budowę dla 
zagospodarowania w zakresie zieleni, brukowanych 
nawierzchni, małej architektury, ogrodzeń oraz oświet-
lenia na podstawie projektu z uwzględnieniem indy-
widualnego charakteru przestrzeni. W rozwiązaniach 

architektonicznych oraz urbanistycznych wskazane jest 
zachowanie zasad elegancji, niepowtarzalności, wyso-
kiej jakości stosowanych rozwiązań materiałowych oraz 
dotyczących formy, staranności w doborze rozwiązań 
kolorystycznych.

4. W rozwiązaniach projektowych dotyczących zagospo-
darowania terenów przestrzeni publicznych ustala się 
wymóg zastosowania udogodnień dla osób niepełno-
sprawnych.

5. Ustala się wymóg dostosowania ogrodzeń od strony 
ulic, placów, ogólnodostępnych ciągów pieszych i in-
nych miejsc publicznych do architektury budynków, z 
którymi są związane.

6. W planowanych obiektach użyteczności publicznej 
należy uwzględnić wymagania obrony cywilnej.

§ 11

  Sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 

przepisów odrębnych.

1. W obszarze objętym ustaleniami planu znajdują się 
tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, poło-
żone w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, 
oznaczone symbolem grafi cznym oraz symbolem ZZ. 
Na rysunku planu – zał. nr 1 do niniejszej uchwały 
pokazano zasięg tych terenów, na podstawie studium 
dla rzeki Wierzycy opracowanym przez Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej [RZGW] 
w Gdańsku. W obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią obowiązują przepisy ustawy prawo wodne, 
w szczególności wymagane jest dla planowanych robot 
budowlanych uzyskanie decyzji dyrektora RZGW zwal-
niającej z zakazów wymaganych przepisami art. 40.1 
pkt 3) oraz uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych w 
przypadkach wymaganych przepisami szczególnymi.

2. W terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują nakazy 
i zakazy wynikające z przepisów szczególnych (ustawa 
prawo wodne).

3. Na obszarze planu nie występują tereny górnicze ani 
wyznaczone obszary narażone na niebezpieczeństwo 
osuwania się mas ziemnych. Dla terenów o naturalnych 
predyspozycjach do występowania zjawisk osuwisko-
wych obowiązują ustalenia § 8 ust. 7.

4. W granicach ustanowionej strefy ochrony pośredniej 
ujęcia wody „Południe” oraz ujęcia wody „Wierzyca”, 
oznaczonych na rysunku planu, ustala się następujące 
zakazy:
1) wprowadzania jakichkolwiek ścieków (w tym wód 

opadowych zaliczanych do ścieków na podstawie 
obowiązujących przepisów szczególnych, a także 
ścieków technologicznych związanych z produkcją 
rolną) do ziemi i wód powierzchniowych;

2) odprowadzania ścieków sanitarnych do zbiorników 
bezodpływowych bądź lokalizowania oczyszczalni 
przydomowych;

3) lokalizowania ferm hodowlanych;
4) budowy magazynów produktów ropopochodnych, 

toksycznych surowców, substancji chemicznych oraz 
lokalizowania rurociągów dla ich transportu;

5) mycia pojazdów mechanicznych;
6) lokalizowania nowych ujęć wody (poza studniami 

istniejącymi i ewentualnie projektowanymi nowymi 
studniami ujęcia)

7) urządzania większych parkingów niż na potrzeby 
własne funkcji dopuszczonych poprzez ustalenia 
planu usytuowanych w granicach strefy.
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§ 12

  Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. 

Zasady tymczasowego zagospodarowania, 

użytkowania.

1. Dla terenów przeznaczonych dla nowej zabudowy lub 
innego niż dotychczas przeznaczenia dopuszcza się 
użytkowanie dotychczasowe lub niesprzeczne z usta-
leniami planu, na wyznaczonych w planie działkach, 
wyłącznie jako zagospodarowanie tymczasowe do 
czasu realizacji ustaleń planu.

2. Ustalenia ust. 1 nie dotyczą przebudowy oraz rozbu-
dowy obiektów nieprzeznaczonych do utrzymania, 
które należy traktować jak zabudowę uzupełniającą i 
realizować zgodnie z warunkami zabudowy i ustalonym 
przeznaczeniem w planie.

3. Z obszaru planu wyklucza się lokalizację budowli o 
wysokości przekraczającej 100m.

4. W sąsiedztwie istniejących linii napowietrznych ener-
getycznych obowiązują ograniczenia dla wysokości 
zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały po-
byt ludzi: dla linii energetycznych wysokiego napięcia 
110kV - 40m, po 20m na każda stronę od osi słupów; 
dla linii średniego napięcia 15kV szerokość tej strefy 
wynosi 14m, po 7m na każdą stronę od osi słupów; 
ograniczenia obowiązują do czasu przebudowy- skab-
lowania linii lub przełożenia w inna lokalizację; w strefi e 
tej wysokości obiektów i usytuowanie obiektów na stały 
pobyt ludzi należy uzgodnić z odpowiednim gestorem 
sieci energetycznej.

5. W obszarze planu znajduje się gazociąg wysokiego 
ciśnienia dn 125; w sąsiedztwie sieci występują ogra-
niczenia wynikające z Rozp. Ministra Górnictwa z dnia 
18.08.1978r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 21, poz. 
94). Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w sąsiedztwie 
gazociągu wymagają uzgodnienia z odpowiednim za-
rządcą gazociągu.

6. W sąsiedztwie cmentarzy oznaczonych na rysunku 
planu jako tereny ZC ustala się strefę ograniczeń dla 
zagospodarowania o szerokości 50m od granicy działki 
cmentarza. W strefi e obowiązują zasady zagospodaro-
wania terenu zgodne z Rozp. Ministra Gospodarki Ko-
munalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie określenia 
jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie 
na cmentarze (Dz. U. z 1959r Nr 52 poz. 315), w tym: 
zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, zakładów 
produkujących żywność, zakładów żywienia zbioro-
wego, zakładów przechowujących artykuły spożywcze 
oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania 
wody do picia i potrzeb gospodarczych.

7. Dla inwestycji na terenach o spadkach powyżej 20% oraz 
innych potencjalnie zagrożonych osuwaniem się ziemi 
ustala się nakaz uwzględnienia istniejących uwarunko-
wań, szczegółowego rozpoznania budowy geologicznej, 
analizy stateczności zbocza. Wymagane jest ustalenie 
kategorii geotechnicznej z uwzględnieniem stateczno-
ści skarp, a w przypadku konieczności zabezpieczenia 
stabilności skarp w projekcie budowlanym ustala się 
nakaz wskazania sposobu ich zabezpieczenia przed 
erozją i osuwiskiem.

§ 13

  Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. Na obszarze objętym planem dopuszcza się łączenie i 
podziały nieruchomości.

2. Ustala się możliwość podziału terenów wyznaczonych 
liniami rozgraniczającymi na działki budowlane pod 
warunkiem zachowania szczegółowych ustaleń planu, 
przy czym muszą być spełnione następujące warunki:
1) parametry nowowydzielanych działek oraz szcze-

gółowe zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości określono w ustaleniach szczegółowych 
w § 15 - § 22, wielkość nowowydzielanych działek 
nie może być mniejsza niż określona w ustaleniach 
szczegółowych dla danego terenu;

2) w wyniku podziału terenu na działki budowlane 
należy zachować wartości użytkowe zgodne z prze-
znaczeniem ustalonym w planie wszystkich fragmen-
tów terenu powstałych po podziale, z zachowaniem 
innych ustaleń planu;

3) nakazuje się wydzielenie niezbędnych dróg i dojaz-
dów niepublicznych do obsługi działek;

4) ustala się zakaz dokonywania podziałów powodują-
cych konieczność budowy dodatkowych zjazdów z 
dróg krajowych.

3. Dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni mniej-
szej niż określona w ustaleniach szczegółowych:
1) w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości, pod 

warunkiem, że działka, z której wydzielony zostanie 
teren zachowa powierzchnię nie mniejszą niż okre-
ślona w ustaleniach szczegółowych;

2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury technicz-
nej;

3) w celu wydzielenia dojazdu do nowoprojektowanych 
działek budowlanych

4) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach 
(np. warunkowanych historycznymi podziałami, 
ukształtowaniem terenu itp.).

4. Dopuszcza się wydzielanie działek dla potrzeb infra-
struktury (stacje transformatorowe, przepompownie itp. 
obiekty) oraz dróg wewnętrznych, chyba że ustalenia 
szczegółowe stanowią inaczej.

5. Dopuszcza się wykorzystanie do celów budowlanych 
nieruchomości gruntowych złożonych więcej jak z 
jednej działki, pod warunkiem stosowania określonych 
planem parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla 
łącznej powierzchni nieruchomości gruntowych.

6. W obszarze planu dopuszcza się wydzielanie terenów 
dla wewnętrznego układu komunikacyjnego przy 
uwzględnieniu następujących zasad:
1) nowy układ granic zapewni bezpośredni dostęp do 

drogi publicznej lub wewnętrznej, o której mowa w 
pkt 2);

2) dopuszcza się realizowanie obsługi i dostępu, o 
których mowa w punkcie 1, poprzez drogi/ulice 
wewnętrzne, stanowiące współwłasność wszystkich 
właścicieli nieruchomości, dla których korzystanie z 
niej jest konieczne.

7. Podziału terenu na działki budowlane dla terenów dotąd 
niezabudowanych, rozwojowych, wymienionych w § 7 
ust. 1 pkt 11) planu, można dokonać w oparciu o projekt 
podziału sporządzony dla minimum całego terenu wy-
dzielonego liniami rozgraniczającymi i wskazanego w 
dla takiego opracowania w ustaleniach szczegółowych 
– po udokumentowaniu możliwości zagospodarowa-
nia całości tak wskazanego terenu tj. po sporządzeniu 
projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu 
wykonanego przez osobę uprawnioną (architekt lub 
urbanista uprawniony), uwzględniającego podział 
geodezyjny, układ komunikacyjny wewnętrzny oraz 
uzbrojenie terenu w powiązaniu z istniejącymi ukła-
dami komunikacyjnymi i inżynieryjnymi. Koncepcja ta 
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stanowić ma załącznik do wstępnego projektu podziału, 
o którym mowa w przepisach szczególnych. Ustala się 
wymóg uzgodnienia w/wym projektu koncepcyjnego 
oraz projektowanego podziału z Prezydentem Miasta 
oraz z zarządcą drogi, do której planowane jest włącze-
nie, przed uzyskaniem pozwolenia na podział.

8. Na obszarze objętym planem nie ustala się granic ob-
szarów wymagających scaleń i podziałów, o których 
mowa w ustawie z dn. 21.08.1997r.o gospodarce nie-
ruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 262, poz. 2603 ze 
zm.) w dziale III, rozdz. 25).

9. Za zgodne z ustaleniami planu uznaje się działki wy-
dzielone przed dniem wejścia w życie planu.

§ 14

  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu

1. O ile nie ustalono w ustaleniach szczegółowych dla 
danego wydzielonego liniami rozgraniczającymi terenu 
szczegółowych wskaźników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu dotyczących minimalnej 
wymaganej liczby miejsc postojowych, obowiązują 
parametry i wskaźniki wymienione w ust. 2. Strefy A, 
B, C polityki parkingowej, zgodne z zapisami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta pokazano na ideogramie nr 3 na 
rysunku planu.

2. Ustala się następujące wskaźniki parkingowe do ob-

liczenia wymaganej minimalnej liczy miejsc postojo-

wych - o ile w ustaleniach szczegółowych nie zapisano 
inaczej, to:
1) dla strefy (określonej jako „A” w studium, o którym 

mowa w § 1 ust. 1 planu) obejmującej śródmieście 
miasta –położone pomiędzy ulicami Jagiełły, Mickie-
wicza, Tczewska, Owidzką, Pomorską, Niepodległo-
ści
a) mieszkańcy: 0.5 – 1 mp/1 mieszkanie
b) zatrudnieni: 10 mp/100 zatrudnionych
c) użytkownicy usług: 10 mp/1000 m2 powierzchni 

użytkowej
  dopuszcza się lokalizację dwóch nowych parkin-

gów przy ul. Kościuszki: jeden pomiędzy ulicami 
Pelplińską i Jabłowską, drugi – w rejonie skrzy-
żowania z ul. Jana Pawła II– oba w miejscach 
przewidzianych na rozwój funkcji usługowych; 
dla strefy wskazane wprowadzenie stref ograni-
czonego postoju;

2) dla strefy (określonej jako „B” w studium o którym 
mowa w § 1 ust. 1 planu) obejmującej obszar pomię-
dzy ulicami: Pomorską, Pelplińską, Armii Krajowej, 
Żwirki i Wigury i 2 Pułku Szwoleżerów oraz w obsza-
rze pomiędzy torami kolejowymi, drogą nr 22 oraz 
ul. Skarszewską
a) mieszkańcy: 1 mp/1 mieszkanie
b) zatrudnieni: 12 mp/100 zatrudnionych
c) użytkownicy usług: 20 mp/1000 m2 powierzchni 

użytkowej
  Ustala się wymóg uporządkowania parkowania, 

zorganizowania nowych parkingów oraz wydzie-
lenia przykrawężnikowych miejsc postojowych;

3) dla strefy (określonej jako „C” w studium o którym 
mowa w § 1 ust. 1 planu) obejmującej pozostały 
obszar miasta
a) mieszkańcy: 1 mp/1 mieszkanie,
b) zatrudnieni: 40 mp/100 zatrudnionych
c) użytkownicy usług: 30 mp/1000 m2 powierzchni 

użytkowej

3. Dopuszcza się odstępstwa od wskaźników wymienio-
nych w ust. 2 dla obiektów i obszarów objętych ochroną 
konserwatorską – w strefach ochrony konserwatorskiej. 
Dla obiektów, funkcji nie wymienionych w ust. 2 wskaź-
niki parkingowe należy ustalać przez analogię.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla wydzielonych terenów

§ 15

  Ustalenia dla terenów położonych w jednostce 

urbanistycznej A - Północ

1. Dla terenów oznaczonych symbolem A.1. MN.3, 
A.2.MN.3, A3.MN.3, A.4.MN3 plan ustala: obowiązują 
ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi, w 
tym usługami rzemiosła;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla nowej zabudowy w obrębie istniejących ze-

społów zabudowy mieszkaniowej: ustala się linie 
zabudowy będące kontynuacją linii zabudowy bu-
dynków wzdłuż ulicy; wysokość górnej krawędzi 
elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza 
się jako przedłużenie tych krawędzi odpowiednio 
do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich, 
geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość 
głównej kalenicy i kierunek położenia kalenicy 
względem frontu działki) odpowiednio do zabu-
dowy sąsiedniej, nakaz stosowania jednorodnego 
charakteru architektonicznego (obejmuje on gaba-
ryty budynków geometrię dachu, kolorystykę);

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy – nieprzekraczalne linie zabudowy 

od ulic: Niemojewskiego, Pola, Rogali jak na ry-
sunku planu, od pozostałych dróg wg przepisów 
odrębnych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących (bu-
dynki garażowe, gospodarcze itp.)- wysokość do 
6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów - zharmonizowane z zabudo-
wą istniejącą, dla budynków głównych dachy 
dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu 
głównych połaci w przedziale 35-45stopni, dla 
budynków pomocniczych dopuszcza się dachy 
płaskie

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wielkość działek jak w stanie istnie-
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jącym, nowa działka uzyskana w wyniku scalania i 
podziału o pow. nie mniejszej jak 600 m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych: Niemojewskiego, 

Pola, Rogali, Zamenhofa; a także z dróg we-
wnętrznych;

b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce/1 
mieszkanie, a dla usług towarzyszących min 
40mp/100mzatrudnionych i 30mp/1000m2 pow. 
użytkowej usług;

11) stawka procentowa: dla terenu A.4.MN.2-30%, dla 
pozostałych terenów 0%.

2. Dla terenów oznaczonych symbolem A.5.P1 plan ustala: 

obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy techniczno-
produkcyjnej, przemysłu, składów, magazynów, 
rzemiosła uciążliwego, wyklucza się funkcje miesz-
kaniowe;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony granicy z terenami zabudowy mieszkanio-
wej MN3 wprowadzić zieleń izolacyjno-krajobra-
zową;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne jak na rysunku 

planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wielkość działek jak w stanie istnie-
jącym, nowa działka uzyskana w wyniku scalania i 
podziału o pow. nie mniejszej jak 800m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Niemojewskiego i Rogali oraz z 

drogi powiatowej,
b) miejsca postojowe - 40mp/100mzatrudnionych 

i 30mp/1000m2 pow. użytkowej obiektów usłu-
gowych lub produkcyjnych;

11) stawka procentowa: 0%.
3. Dla terenów oznaczonych symbolem A.6.MN.2, 

A.7.MN.2, A.8.MN.2 plan ustala: obowiązują ustalenia 

ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne jak na rysunku 

planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych) do 10m, maksymalnie 2 kondyg-
nacje nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- dla budynków głównych da-
chy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu 
głównych połaci w przedziale 35-45 stopni, dla 
budynków pomocniczych dopuszcza się dachy 
płaskie;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna nowowydzielana działka 
o powierzchni 600m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulic Niemojewskiego, Rogali, pro-

jektowanych dróg dojazdowych oraz z dróg 
wewnętrznych,

b) miejsca postojowe – min 1 miejsce/1 lokal miesz-
kalny;

11) stawka procentowa: 30%.
4. Dla terenów oznaczonych symbolem A.9.MN.2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
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dla działek zabudowanych w dniu uchwalania planu 
przy sytuowaniu zabudowy uzupełniającej dopuszcza 
się sytuowanie budynków bezpośrednio na granicy 
działek lub w odległości 1,5m od granic działek są-
siednich;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy – nieprzekraczalne dla nowej za-

budowy jak na rysunku planu, od ul. Kutrzeby i 
ul. Unruga wg przepisów odrębnych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych) do 10m, maksymalnie 3 kondyg-
nacje nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna nowowydzielana działka 
o powierzchni 800m2, podział prostopadle do drogi 
z której odbywa się zjazd na teren działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kutrzeby i projektowanego jej 

przedłużenia oraz z ul. Unruga,
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce/1 lokal miesz-

kalny,
11) stawka procentowa: 30%.

5. Dla terenów oznaczonych symbolem A.10.MN.2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, usługi towarzyszące wbudowa-
ne wyłącznie tego rodzaju, które nie wymagają zmian 
sposobu użytkowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:

a) linie zabudowy nieprzekraczalne jak na rysunku 
planu,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o nachyleniu głównych połaci w 
przedziale 35-45stopni, kalenice ustawione rów-
nolegle do frontu;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna powierzchnia nowowy-
dzielanej działki - 1000m2, linie podziału prostopadle 
do drogi KDL- przedłużenia ul. Kleberga;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulicy nowoprojektowanej KDL- prze-

dłużenie ul. Kleeberga;
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce/1 lokal miesz-

kalny;
11) stawka procentowa: 30%.

6. Dla terenów oznaczonych symbolem A.11.MN.2, A.12.

MN.2, A.13.MN.2, A.14.MN.2 plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
dla działek zabudowanych w dniu uchwalania planu 
przy sytuowaniu zabudowy uzupełniającej dopuszcza 
się sytuowanie budynków bezpośrednio na granicy 
działek lub w odległości 1,5m od granic działek są-
siednich;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,
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e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wielkość działek jak w stanie istnie-
jącym, nowa działka uzyskana w wyniku scalania i 
podziału o pow. nie mniejszej jak 600m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-

darczych, garaży bezpośrednio na granicach z 
sąsiednimi działkami,

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg gminnych, w tym z ulic Kleeber-

ga, Unruga, Bp. Dominika,
b) miejsca postojowe –min 1 miejsce/1 lokal miesz-

kalny;
11) stawka procentowa: 0%.

7. Dla terenów oznaczonych symbolem A.15. ZP, A.16.ZP, 

A.24.ZP, A.25.ZP, A.33.ZP, A.47.ZP, A.102.ZP, A.103.

ZP, A.183.ZP, A.184.ZP, plan ustala: obowiązują usta-

lenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, 
parki, skwery, zieleńce, z dopuszczeniem sytuowania 
placów zabaw, urządzeń sportowych, altan, wiat 
wypoczynkowych, ścieżek pieszych i rowerowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
istniejąca zieleń do zachowania, ochrony i wzmoc-
nienia;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz sytuowania budynków,
b) wysokość zabudowy dla altan, wiat do 5m,
d) geometria dachów- dowolne formy,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 90% powierzchni terenu;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:
a) dla terenów A.16.ZP, A.24.ZP, A.25.ZP, A.33.ZP do 

czasu docelowego zagospodarowania zgodnego z 
ustaleniami planu dopuszcza się rolne użytkowa-
nie terenu, bez wznoszenia budynków i budowli 
rolniczych,

b) dla terenów A.15.ZP, A.102.ZP, A.103.ZP, A.183.
ZP, A.184.ZP nie dopuszcza się tymczasowych 
form użytkowania i zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych dróg publicznych oraz 

ciągów pieszo-jezdnych,
b) miejsca postojowe – ilość miejsc postojowych 

dla samochodów ograniczyć do niezbędnego 
minimum (np. miejsca dla osób niepełnospraw-
nych), wymóg realizacji miejsc parkowania 
rowerów;

11) stawka procentowa: 0%.
8. Dla terenów oznaczonych symbolem A.17.U2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren usług kultury i kultu 
religijnego, zespół kościoła oraz ośrodka parafi al-
nego z zielenią parkowo-ogrodową, dopuszcza się 
sytuowanie niezbędnych dla obsługi parkingów; 
jako funkcje dopuszczalne ustala się usługi z zakresu 
opieki społecznej, oświaty i wychowania, dopuszcza 
się funkcje mieszkalne i mieszkalnictwa zbiorowego 
związanego z funkcją podstawową;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go: w kształtowaniu zabudowy i zagospodarowania 
terenu ustala się nakaz uwzględnienia szczególnych 
wymagań architektonicznych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: istniejąca zieleń wysoka do zachowania 
i ochrony;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

25%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych – do 

20m (nie dotyczy dominanty), dla pozostałych 
budynków do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących typu 
garaże, budynki gospodarcze itp- wysokość do 
5m, 1 kondygnacja nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą w granicach terenu, forma indywidualna 
dostosowana do charakteru terenu,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 50% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie ustala się minimalnej wielkości 
działki; dopuszcza się łączenie działek istniejących;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kleeberga poprzez ciąg pieszo-

jezdny lub z ul. Bp. Dominika poprzez drogi w 
terenie A.15.ZP;
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b) miejsca postojowe -20msc/1000m2 pow. użytko-
wej kościoła oraz min 10 miejsc dla mieszkańców 
i zatrudnionych w ośrodku parafi alnym;

11) stawka procentowa: 0%.
9. Dla terenów oznaczonych symbolem A.18.ZP,US plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej –park 
rekreacyjno-wypoczynkowy, teren sportu i rekreacji, 
dopuszcza się sytuowanie obiektów i urządzeń spor-
towych, w tym boisk, placów gier i zabaw, kortów, 
ścieżek pieszych i rowerowych, miejsc wypoczynku, 
dopuszcza się sytuowanie budynków pełniących 
funkcję świetlicy, klubu, obiektu pensjonatowego, 
gastronomicznego, organizacji imprez, sanitariatów, 
magazynku sprzętu sportowego itp.;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
istniejąca zieleń oraz oczka wodne do zachowania, 
ochrony i wzmocnienia, założenie parkowo-rekrea-
cyjne projektować i realizować w celu osiągnięcia 
korzystnego środowiska przyrodniczego i znaczących 
wartości krajobrazowych, ustala się nakaz zastoso-
wania roślinności zróżnicowanej morfologicznie, 
planowo urządzonej;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: teren kształtować jako element lokalnej 
osnowy ekologicznej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: na fragmencie wy-
stępuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu 
obszar strefy ochrony archeologicznej, obowiązują 
dla niej ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszcza się budynki o pow. zabudowy nie 

większej jak 200m2, łącznie w granicach terenu 
nie więcej jak 400m2 pow. zabudowy,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10,5m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m,

d) geometria dachów- forma indywidualna,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 75% powierzchni terenu lub 
wydzielonej z niego działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: dopuszcza się wydzielenie działki 
dla planowanych budynków wraz z niezbędnym 
otoczeniem zapewniającym ich prawidłowe funk-
cjonowanie, nie ustala się minimalnej wymaganej 
powierzchni;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Niemojewskiego,

b) miejsca postojowe –ograniczyć do niezbędnego 
minimum, dla obiektów usługowych wg § 14 
ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
10. Dla terenów oznaczonych symbolem A.19.MN.2, A.21.

MN.2, A.20.MN.2, A.22.MN.2 plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, na fragmencie terenu 
A.19.MN2 oraz A.20MN.2, A.21MN.2 występuje 
wskazany orientacyjnie na rysunku planu obszar 
strefy ochrony archeologicznej, obowiązują dla niej 
ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy jak na rysunku planu, od pozosta-

łych dróg wg przepisów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

10m, maksymalnie 3kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dachy strome dwu i wielospa-
dowe o nachyleniu połaci głównych w przedziale 
30-45 stopni, ustawione kalenicą równolegle do 
frontu działki,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2, zasada podziału - podział prostopadle do 
drogi obsługującej;

b) podział terenu A.20.MN.2 wg zasad § 13 ust. 7;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd - z otaczających dróg publicznych oraz z 

dróg wewnętrznych,
b) miejsca postojowe – min 2 miejsca na 1 dział-

kę;
11) stawka procentowa: 30%.

11. Dla terenów oznaczonych symbolem A.26.R plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny gruntów rolnych, do-
puszcza się zalesienia, zadrzewienia; dopuszcza się 
zabudowę zagrodową związana z produkcją rolniczą, 
ogrodnictwem; wyklucza się obiekty inwentarskie 
oraz związane z nimi obiekty budowlane;
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych’

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych’

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy wg przepisów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

10%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

10m, a dla obiektów towarzyszących- wysokość 
do 6m,

d) geometria dachów- dachy strome dwu i wielospa-
dowe o nachyleniu połaci głównych w przedziale 
30-45 stopni, ustawione kalenicą równolegle do 
frontu działki;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 70% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: podziały wyłącznie na cele rolne 
zgodnie z przepisami szczególnymi, powierzchnia 
działek nie mniejsza jak 0,3 ha;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych dróg publicznych oraz 

wewnętrznych,
b) miejsca postojowe – minimum 2 miejsca na 

działce na której przewiduje się zabudowę;
11) stawka procentowa: 0%.

12. Dla terenów oznaczonych symbolem A.27.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzy-
szące funkcji podstawowej, wbudowane;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
istniejąca zieleń wysoka wzdłuż dróg do zachowania 
i ochrony oraz wzmocnienia, ustala się nakaz zasto-
sowania roślinności zróżnicowanej morfologicznie, 
planowo urządzonej;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg publicznych przyległych 

jak na rysunku planu;
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

50%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 

dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dachy dowolne, przy czym 
wskazane zastosowanie jednorodnych pod wzglę-
dem formy, materiału i kolorystyki rozwiązań na 
jednej działce,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1000m2,
b) podział terenu wg zasad § 13 ust. 7;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) część terenu znajduje się w oznaczonej na rysunku 

planu strefi e ograniczeń dla zagospodarowania 
lokalizowanego w sąsiedztwie cmentarza o szero-
kości 50m od granic działki cmentarza; w obrębie 
strefy obowiązują ustalenia jak w § 12 ust. 6,

b) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę 
funkcji mieszkalnych i usługowych chronionych 
ze względu np. na pobyt dzieci i młodzieży lub 
osób starszych przed uciążliwościami od dróg-
ul. Skarszewska – KDZ (hałas, wibracje) poprzez 
zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Niemojewskiego, Skarszewskiej, 

nowoprojektowanej KDL oraz dróg wewnętrz-
nych,

b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2;
11) stawka procentowa: 0%.

13. Dla terenów oznaczonych symbolem A.28.ZP, A.106.

ZP, A.107.ZP plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej o 
funkcji izolacyjno-krajobrazowej, dopuszcza się sy-
tuowanie parkingów na nie więcej jak 50 miejsc;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
ustala się nakaz zastosowania roślinności zróżnico-
wanej morfologicznie, planowo urządzonej, z gatun-
kami pozwalającymi na tłumienie hałasu; istniejący 
drzewostan do ochrony i zachowania;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz sytuowania budynków,
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 80% powierzchni terenu;
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7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: część terenu A.107.ZP i teren A.106.ZP 
znajdują się w oznaczonej na rysunku planu strefi e 
ograniczeń dla zagospodarowania lokalizowanego 
w sąsiedztwie cmentarza o szerokości 50m od gra-
nic działki cmentarza; w obrębie strefy obowiązują 
ustalenia jak w § 12 ust. 6;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Skarszewskiej,
b) miejsca postojowe – dopuszcza się sytuować 

miejsca postojowe w zespołach nie większych 
jak 50 miejsc;

11) stawka procentowa: 0%.
14. Dla terenów oznaczonych symbolem A.29.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzy-
szące funkcji podstawowej, wbudowane;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) istniejąca zieleń wysoka wzdłuż dróg do zacho-

wania i ochrony oraz wzmocnienia, ustala się 
nakaz zastosowania roślinności zróżnicowanej 
morfologicznie, planowo urządzonej;

b) w narożniku ulic Skarszewska - Bp. Dominika 
dopuszcza się sytuowanie lokalnej dominanty lub 
wyróżnika architektonicznego, dla nowej zabudo-
wy ustala się szczególne wymogi architektonicz-
ne;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg publicznych przyległych 

Skarszewskiej, Bp. Dominika i Niemojewskiego 
jak na rysunku planu,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
50,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, para-
metr wysokości nie dotyczy lokalnej dominanty 
kształtowanej jako część budynku lub odrębny 
budynek,

d) geometria dachów - dachy dowolne, przy czym 
wskazane zastosowanie jednorodnych pod wzglę-
dem formy, materiału i kolorystyki rozwiązań na 
jednej działce,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:

a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 
1000m2,

b) podział terenu wg zasad § 13 ust. 7;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę funk-

cji mieszkalnych i usługowych chronionych ze 
względu np. na pobyt dzieci i młodzieży lub osób 
starszych przed uciążliwościami od dróg - ul. 
Skarszewska – KDZ (hałas, wibracje) poprzez 
zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Niemojewskiego, ul. Skarszewskiej, 

ul. Bp. Dominika oraz dróg wewnętrznych,
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
15. Dla terenów oznaczonych symbolem A.30.U1,U2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
komercyjnej lub o charakterze publicznym np. z 
zakresu oświaty i wychowania, edukacji, opieki 
społecznej, kultury, ochrony zdrowia, administracji 
publicznej, funkcje mieszkalne dopuszczalne jako 
towarzyszące np. w postaci lokali mieszkalnych 
wbudowanych w obiekt usługowy;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla pierzei ul. Bp. Dominika ustala się szczególne 

wymagania architektoniczne,
b) ustala się nakaz przedstawienia na etapie projek-

tu budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, 
odpowiednio komponowanej;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Bp. Dominika jak na rysunku 

planu, od pozostałych dróg wg przepisów odręb-
nych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
60%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(usługowych i usługowo-mieszkalnych) do 12m, 
maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla 
obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, mak-
symalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dachy dowolne, przy czym 
wskazane zastosowanie jednorodnych pod wzglę-
dem formy, materiału i kolorystyki rozwiązań na 
jednej działce,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;
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7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1000m2,
b) podział terenu wg zasad § 13 ust. 7;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od drogi ul. Bp. Dominika - KDZ 
(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni 
izolacyjnej lub rozwiązań technicznych, w tym sto-
larki o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Bp. Dominika oraz z projektowa-

nych nowowydzielonych dróg wewnętrznych,
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
16. Dla terenów oznaczonych symbolem A.31.MN.4 (R) 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej typu rezydencjalnego tj. wolno-
stojącej, na większych działkach, w otoczeniu zieleni; 
nie dopuszcza się sytuowania funkcji usługowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ustala się nakaz przedstawienia na etapie projek-

tu budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, 
odpowiednio komponowanej;

b) w zagospodarowaniu terenu ustala się wymóg 
zapewnienia terenu zieleni osiedlowej, wypo-
czynkowej, przy czym co najmniej 50% zieleni w 
osiedlu należy projektować tak, by tworzyła ona 
zwartą powierzchnię większa niż 1000m2 i o sze-
rokości co najmniej 20m;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

20%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

9m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m, 
maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- dachy strome dwu lub 
wielospadowe o nachyleniu głównych połaci w 
przedziale 25-40stopni,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 60% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:

a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 
2000m2, minimalna szerokość frontu 30m,

b) podział terenu wymaga spełnienia warunku § 13 
ust. 7,

c) przy podziale uwzględnić wskazane orientacyjnie 
na rysunku planu miejsca powiązań z sąsiednim 
układem komunikacyjnym;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych otaczających teren 

lub z nowowydzielonych dróg dojazdowych 
wewnętrznych; z uwzględnieniem wskazanych 
powiązań,

b) miejsca postojowe – minimum 2 miejsca na 1 
dom;

11) stawka procentowa: 0%.
17. Dla terenów oznaczonych symbolem A.32.US,U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny usług sportu i rekreacji, 
z dopuszczeniem jako funkcji towarzyszących usług, 
dopuszcza się sytuowanie parkingu ogólnodostęp-
nego;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ul. Bp. Dominika wymaga ukształtowania, 

ustala się dla niej szczególne wymagania architek-
toniczne,

b) wskazana realizacja szpaleru drzew wzdłuż nowo-
projektowanych dróg KDD,

c) ustala się nakaz przedstawienia na etapie projek-
tu budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, 
odpowiednio komponowanej;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dowolna,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 50% powierzchni terenu lub 
wydzielonej działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) dopuszcza się łączenie działek,
b) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

600m2,
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c) podział terenu wymaga spełnienia warunku § 13 
ust. 7;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Bp. Dominika oraz z projektowanej 

drogi KDD,
b) miejsca postojowe - wg § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
18. Dla terenów oznaczonych symbolem A.34.MN.3, A.41.

MN.3, A.42.MN.3, A.43.MN.3, A.46.MN.3 plan ustala: 

obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej z usługami, w tym usługami rzemiosła i drobną 
wytwórczością;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla nowej zabudowy w obrębie istniejących ze-

społów zabudowy mieszkaniowej: ustala się linie 
zabudowy będące kontynuacją linii zabudowy bu-
dynków wzdłuż ulicy; wysokość górnej krawędzi 
elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza 
się jako przedłużenie tych krawędzi odpowiednio 
do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich, 
geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość 
głównej kalenicy i kierunek położenia kalenicy 
względem frontu działki) odpowiednio do zabu-
dowy sąsiedniej, nakaz stosowania jednorodnego 
charakteru architektonicznego (obejmuje on gaba-
ryty budynków geometrię dachu, kolorystykę),

b) w terenie A.46.MN.3 wskazane zagospodarowa-
nie i zabudowa o jednorodnym charakterze pod 
względem formy, materiału i kolorystyki elewacji 
oraz pokryć dachowych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) część terenów znajduje się granicach układu ru-

ralistycznego wsi Żabno pokazanych na rysunku 
planu, wskazane zachowanie zasady parcelacji 
oraz sytuowania zabudowy jak w stanie istnieją-
cym (w dniu uchwalania planu);

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy jak na rysunku planu, a od pozo-

stałych dróg wg przepisów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 

wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów - dla terenów z istniejącą w 
dniu uchwalania planu zabudową zharmonizowa-
ne z zabudową istniejącą, dla nowych zespołów 
(A.46.MN.3, A.41.MN.3) wskazane dachy strome 
dwu lub wielospadowe o nachyleniach głównych 
połaci w przedziale 30-40stopni;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2,
b) podział terenu A.46.MN.3 wymaga spełnienia 

warunku § 13 ust. 7;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: przez teren w miejscach wskazanych na 
rysunku planu przebiegają istniejące napowietrzne 
linie elektroenergetyczne – do czasu ich przebudo-
wy (skablowania) lub likwidacji obowiązuje nakaz 
uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z 
zarządca sieci energetycznych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: w terenie A.46.
MN.3 do czasu docelowego zagospodarowania 
zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza się rolne 
użytkowanie terenu, bez wznoszenia budynków i 
budowli rolniczych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych dróg;
b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce na 

mieszkanie oraz dodatkowo dla usług wg § 14 
ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
19. Dla terenów oznaczonych symbolem A.35.MN.2, 

A.38.MN2, A.39.MN.2, A.40.MN.2, A.44.MN2, A.45.

MN.2, A.48.MN.2 plan ustala: obowiązują ustalenia 

ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla nowej zabudowy w obrębie istniejących ze-

społów zabudowy mieszkaniowej: ustala się linie 
zabudowy będące kontynuacją linii zabudowy bu-
dynków wzdłuż ulicy; wysokość górnej krawędzi 
elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza 
się jako przedłużenie tych krawędzi odpowiednio 
do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich, 
geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość 
głównej kalenicy i kierunek położenia kalenicy 
względem frontu działki) odpowiednio do zabu-
dowy sąsiedniej, nakaz stosowania jednorodnego 
charakteru architektonicznego (obejmuje on gaba-
ryty budynków geometrię dachu, kolorystykę);

b) dla działek zabudowanych w dniu uchwalania 
planu przy sytuowaniu zabudowy uzupełniającej 
dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy działek lub w odległości 1,5m od 
granic działek sąsiednich;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) część terenów znajduje się granicach układu ru-
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ralistycznego wsi Żabno pokazanych na rysunku 
planu, wskazane zachowanie zasady parcelacji 
oraz sytuowania zabudowy jak w stanie istnie-
jącym (w dniu uchwalania planu), ewentualne 
scalenia i podziały działek wymagają uzgodnienia 
z właściwym konserwatorem zabytków,

b) dla budynków wskazanych na rysunku planu 
(w terenach A.38.MN.2, A.44.MN.2, A.35.MN.2, 
A.48.MN.2) jako obiekty zabytkowe wg gminnej 
ewidencji zabytków obowiązują ustalenia wg § 9 
ust. 7,

c) na fragmencie terenu A.39.MN.2 występuje 
wskazany orientacyjnie na rysunku planu obszar 
strefy ochrony archeologicznej, obowiązują dla 
niej ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy jak na rysunku planu, a od pozo-

stałych dróg wg przepisów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

10,5m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, 
a dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, dla nowych zespołów wskazane dachy 
strome dwu lub wielospadowe o nachyleniach 
głównych połaci w przedziale 30- 40stopni,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: przez tereny w miejscach wskazanych na 
rysunku planu przebiegają istniejące napowietrzne 
linie elektroenergetyczne – do czasu ich przebudo-
wy (skablowania) lub likwidacji obowiązuje nakaz 
uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z 
zarządcą sieci energetycznych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie dopuszcza 
się tymczasowego zagospodarowania i użytkowania 
terenu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych dróg,
b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce na 

mieszkanie;
11) stawka procentowa: 0%.

20. Dla terenów oznaczonych symbolem A.37.U2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej o 
charakterze publicznym, z zakresu oświaty i wycho-
wania, edukacji, opieki społecznej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
istniejąca zieleń wysoka do zachowania i ochrony, 
wskazane uzupełnienie zieleni, ustala się nakaz zasto-
sowania roślinności zróżnicowanej morfologicznie, 
planowo urządzonej, z gatunkami pozwalającymi na 
tłumienie hałasu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

16m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki.

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg – ul. Bp. Dominika- KDZ 
(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni 
izolacyjnej lub rozwiązań technicznych, w tym sto-
larki o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Bp. Dominika i Kalinowskiego,
b) miejsca postojowe – 1,5 miejsca/1 salę lekcyjną, 

a także 10 miejsc na 100 zatrudnionych;
11) stawka procentowa: 0%.

21. Dla terenów oznaczonych symbolem A.49.KK plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren komunikacji, dawna 
linia kolejowa, obecnie nieczynna (jedynie nasyp), 
przekształcony na ciąg pieszo-rowerowy z zielenią;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: - wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy: nie dotyczy, ze względu na zakaz sytuowania 
budynków;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
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ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) powiązać z sąsiednimi ścieżkami rowerowymi 

planowanymi w obszarze obecnie mającym status 
terenów zamkniętych (pokolejowych),

b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania;
11) stawka procentowa: 0%.

22. Dla terenów oznaczonych symbolem A.50.MN.2, A.51.

MN.2 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, w terenie A.51.MN.2 dopuszcza 
się istniejące usługi rzemiosła;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) istniejąca w terenie A.51.MN.2 zieleń wysoka oraz 

oczka wodne do zachowania i ochrony,
b) wskazane zagospodarowanie i zabudowa o jed-

norodnym charakterze pod względem formy, 
materiału i kolorystyki elewacji oraz pokryć da-
chowych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: teren A.51.MN.2 znajduje się w grani-
cach obszaru Natura 2000, obowiązują ustalenia § 8 
ust. 1 i 2;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od drogi dojazdowej jak na rysun-

ku planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- w terenie A.51.MN.2 zharmo-
nizowane z zabudową istniejącą, z dopuszczeniem 
dachów płaskich; w terenie A.50.MN.2 wskazane 
dachy strome o nachyleniu głównych połaci w 
przedziale 35-45stopni i ustawione kalenicą rów-
nolegle do frontu działki,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2,
b) podział terenu A.50.MN.2 wymaga spełnienia 

warunku § 13 ust. 7;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-

lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z projektowanej drogi KDD stanowiącej 

przedłużenie ul. Świętojańskiej i z nowowydzie-
lanych dróg wewnętrznych,

b) miejsca postojowe – min 2 miejsca na 1 dom 
mieszkalny;

11) stawka procentowa: 30%.
23. Dla terenów oznaczonych symbolem A.52.R plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz
1) przeznaczenie terenu: tereny gruntów rolnych bez 

zabudowy zagrodowej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

wg ustaleń ogólnych;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: teren znajduje się w granicach obszaru 
Natura 2000, obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 i2;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: na fragmencie wy-
stępuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu 
obszar strefy ochrony archeologicznej, obowiązują 
dla niej ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy: nie dotyczy ze względu na zakaz sytuowania 
budynków’

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: podziały wyłącznie na cele rolne, 
z zachowaniem zasad przepisów szczególnych jak 
dla podziałów gruntów rolnych (nie dotyczy to 
ewentualnych wydzieleń dla urządzeń i obiektów 
infrastruktury technicznej;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: przez teren przebiegają istniejące napo-
wietrzne linie elektroenergetyczne – do czasu ich 
przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowiązuje 
nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania tere-
nu z zarządca sieci energetycznych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – droga KDD,
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania;

11) stawka procentowa: 0%.
24. Dla terenów oznaczonych symbolem A.53.ZE, A.54.

ZE/ZZ, A.66ZE, A.68.ZE/ZZ, A.69.ZE, A.72.ZE, A.74.

ZEplan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni ekologicznej, 
przy czym ZE/ZZ- w obszarze bezpośredniego zagro-
żenia powodzią;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
Istniejąca zieleń do zachowania, ochrony, wzmocnie-
nia;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: tereny w granicach planowanego po-
większenia obszaru chronionego krajobrazu oraz w 
granicach obszaru Natura 2000, obowiązują ustalenia 
§ 8 ust. 1 i 2;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: w terenie A.69.ZE 
występuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu 
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obszar strefy ochrony archeologicznej, obowiązują 
dla niej ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy: nie dotyczy ze względu na zakaz sytuowania 
budynków;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) granica obszaru bezpośredniego zagrożenia po-

wodzią o prawdopodobieństwie 10% wg rysunku 
planu,

b) w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 i 2,

c) przez teren przebiegają istniejące napowietrzne 
linie elektroenergetyczne – do czasu ich przebudo-
wy (skablowania) lub likwidacji obowiązuje nakaz 
uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z 
zarządca sieci energetycznych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się, nie 
dotyczy;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd –z dróg publicznych poprzez drogi we-

wnętrzne i w gruntach rolnych lub leśnych,
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania;

11) stawka procentowa: 0%.
25. Dla terenów oznaczonych symbolem A.55.ZL, A.56.

ZL/ZZ, A.57.ZL, A.58.ZL/ZZ, A.65.ZL, A.67.ZL/ZZ plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny lasów, przy czym ZL/ZZ 
– w obszarze bezpośredniego zagrożenia powo-
dzią;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
nie dopuszcza się sytuowania budynków i budowli 
nie związanych z gospodarka leśną;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: tereny w granicach planowanego po-
większenia obszaru chronionego krajobrazu oraz w 
granicach obszaru Natura 2000, obowiązują ustalenia 
§ 8 ust. 1 i 2;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: w terenie A.65.ZL 
występuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu 
obszar strefy ochrony archeologicznej, obowiązują 
dla niej ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy: nie dotyczy;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: przez część terenów biegnie szlak turystyczny 
o trasie wskazanej orientacyjnie na rysunku planu;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg wewnętrznych i z dróg w grun-

tach rolnych,

b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania;
11) stawka procentowa: 0%.

26. Dla terenów oznaczonych symbolem A.59.MN.4 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej rezydencjalnej, nie dopuszcza się 
usług towarzyszących, dopuszcza się zadrzewienia i 
zalesienia;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
istniejąca zieleń wysoka do zachowania i ochrony, 
nakaz wkomponowania nowego zagospodarowania 
w istniejący układ zieleni;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych, teren w bezpo-
średnim sąsiedztwie granicy planowanego obszaru 
chronionego krajobrazu oraz granic obszaru Natura 
2000, obowiązują ustalenia § 8 ust. 2;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg jak na rysunku planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

20%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych - 

mieszkalnych do 8m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- wy-
sokość do 5m,

d) geometria dachów- dachy strome dwuspadowe 
lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci 
w przedziale 25-35stopni,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 60% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1800m2;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od kolei (hałas, wibracje) poprzez 
zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd –droga dojazdowa KDD,

b) miejsca postojowe –min 2 miejsca na 1 dom;
11) stawka procentowa: 30%.

27. Dla terenów oznaczonych symbolem A.60.US (R), 

A.61.US (R) plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny sportu i rekreacji, teren 
wypoczynkowy i organizacji imprez masowych, z 
dopuszczeniem sytuowania parkingów dla obsługi 
terenu; w okresie tymczasowym- grunty rolnicze bez 
zabudowy zagrodowej;
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) istniejąca zieleń wysoka oraz oczka wodne do 

zachowania i ochrony,
b) dopuszcza się sytuowanie zabudowy tymczasowej 

związanej z funkcja podstawową – np. obiektów 
gastronomicznych, handlowych, namiotów rekre-
acyjnych, scen, sanitariatów itp.,

c) parkingi projektować z towarzyszeniem zieleni, 
ustala się nakaz zastosowania roślinności zróżni-
cowanej morfologicznie, planowo urządzonej,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: na fragmencie wy-
stępuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu 
obszar strefy ochrony archeologicznej, obowiązują 
dla niej ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych:- teren przestrzeni publicznej w 
rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 3 
i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) wysokość dopuszczalnej zabudowy do 12m, mak-

symalnie 2 kondygnacje nadziemne,
b) geometria dachów- forma dowolna,
c) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 80% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: przez teren przebiegają istniejące napo-
wietrzne linie elektroenergetyczne – do czasu ich 
przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowiązuje 
nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania tere-
nu z zarządcą sieci energetycznych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – ul. Świętojańską i KDD projektowaną 

oraz od ul. Kalinowskiego poprzez projektowane 
drogi KDD,

b) miejsca postojowe – dla minimum 200miejsc, 
projektowane w zespołach nie większych jak 
50miejsc; ustala się wymóg realizacji miejsc 
parkowania dla rowerów;

11) stawka procentowa: 0%.
28. Dla terenów oznaczonych symbolem A.62.ZP, A.63.ZP, 

A.64.ZP, A.194.ZP plan ustala: obowiązują ustalenia 

ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, 
parki, skwery, zieleńce, z dopuszczeniem ścieżek 
pieszo-rowerowych, miejsc wypoczynku, punktów 
widokowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ustala się nakaz zastosowania roślinności zróżni-

cowanej morfologicznie, planowo urządzonej, z 
gatunkami pozwalającymi na tłumienie hałasu,

b) nakaz urządzenia punktu widokowego (orientacyj-

na lokalizacja wskazana na rysunku planu), a także 
wspólnego zagospodarowania z terenem A.178.
U2,

c) istniejąca zieleń wysoka oraz oczka wodne do 
zachowania i ochrony;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych, fragmenty lo-
kalnej osnowy ekologicznej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: fragment terenu 
A.64.ZP występuje wskazany orientacyjnie na ry-
sunku planu obszar strefy ochrony archeologicznej, 
związany ze Wzgórzem Joannitów (miejsce o zacho-
wanej tradycji) obowiązują dla niej ustalenia § 9 ust. 
8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy: nie dotyczy ze względu na zakaz sytuowania 
budynków;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: przez teren przebiegają istniejące napo-
wietrzne linie elektroenergetyczne – do czasu ich 
przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowiązuje 
nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania tere-
nu z zarządca sieci energetycznych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kalinowskiego poprzez projekto-

waną drogę KDD,
b) miejsca postojowe – nie dopuszcza się sytuowa-

nia;
11) stawka procentowa: 0%.

29. Dla terenów oznaczonych symbolem A.70.P2,P1,U1 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy techniczno-
produkcyjnej oraz magazynowej, hurtowni, baz, do-
puszcza się usługi komercyjne, wyklucza się funkcje 
mieszkalne;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w zagospodarowaniu i urządzeniu maksymalnie 

zachować naturalną rzeźbę terenu,
b) nowa zabudowa dopuszczalna pod warunkiem 

uzasadnienia formy widokiem- studium krajobra-
zowym z ciągu widokowego wzdłuż linii kolejowej 
oraz od strony rzeki, wymagany jednorodny pod 
względem formy, kolorystyki i rozwiązań materia-
łowych zespół; ustala się studium obowiązkowym 
elementem dokumentacji projektowej,

c) ustala się nakaz przedstawienia na etapie projek-
tu budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, 
odpowiednio komponowanej;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
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oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 

wskazane zachowanie min 10m od linii brzegowej 
Wierzycy;

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
40%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
15m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie ustala się wymaganej minimalnej 
powierzchni działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: ze względu na położenie teren potencjalnie 
narażony na niebezpieczeństwo osunięcia;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Sikorskiego,
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
30. Dla terenów oznaczonych symbolem A.71.P3, A.173.

P3 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny obsługi komunikacji, 
stacja paliwowa, parkingi, dopuszcza się sytuowanie 
myjni samochodowej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

50%,
c) wysokość zabudowy dla budynków do 12m,
d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 

istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 10% powierzchni działki;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Sikorskiego,
b) miejsca postojowe – minimum 6msc;

11) stawka procentowa: 0%.
31. Dla terenów oznaczonych symbolem A.73.P1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy techniczno-
produkcyjnej, z dopuszczeniem usług jako funkcji 
towarzyszących (sklep fi rmowy);

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren stanowi historyczny zespól zabudowy 

– dawne zakłady Wilkenhausena, z obiektami-
budynkami wpisanymi do ewidencji zabytków, 
dla budynków tych wskazanych na rysunku planu 
obowiązują ustalenia § 9 ust. 7;

b) budynek wskazany na rysunku planu jako obiekt 
o wartościach historycznych postulowany do 
ochrony, ewentualna przebudowa bądź rozbudo-
wa wymaga zachowania istotnych cech obiektu 
(zasada kształtowania bryły, charakterystyczne 
gabaryty, geometria dachu itp.);

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

60,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(produkcyjnych) do 25m, a dla obiektów towa-
rzyszących- wysokość do 12m, maksymalnie 3 
kondygnacje nadziemne; nie dotyczy budowli 
przemysłowych typu komin itp.,

d) geometria dachów - zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Skarszewskiej,
b) miejsca postojowe – minimum 40miejsc/

100zatrudnionych;
11) stawka procentowa: 0%.

32. Dla terenów oznaczonych symbolem A.75.P2,U1, 

A.77.P2,U1 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy technicz-
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no-produkcyjnej, magazyny i hurtownie, budowni-
ctwo, bazy i składy, a także zabudowy usługowej, 
w szczególności handlu detalicznego; wyklucza się 
zabudowę mieszkaniową;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
istniejąca zieleń wysoka wzdłuż granic terenu do 
zachowania i ochrony;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:- teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne od ul. Kalinow-

skiego jak na rysunku planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów - dowolna, z dopuszczeniem 
dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

5000m2, podział prostopadle do drogi- ul. Kali-
nowskiego,

b) podział terenu na działki wymaga uwzględnienia 
warunków § 13 ust. 7;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w zagospodarowaniu uwzględnić ochro-
nę przed uciążliwościami od kolei (hałas, wibracje) 
poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwią-
zań technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kalinowskiego oraz z ul. Skarszew-

skiej,
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
33. Dla terenów oznaczonych symbolem A.76.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
w tym hotel;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony kolei wprowadzić zieleń izolacyjno-krajo-
brazową; ustala się nakaz zastosowania roślinno-
ści zróżnicowanej morfologicznie, planowo urzą-
dzonej, z gatunkami pozwalającymi na tłumienie 
hałasu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: wg ustaleń ogólnych;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

60,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna wydzielana działka o 
powierzchni 2000m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od kolei oraz od drogi-ul. Skar-
szewskiej KDZ (hałas, wibracje) poprzez zastoso-
wanie zieleni izolacyjnej lub rozwiązań technicz-
nych, w tym stolarki o podwyższonej izolacyjności 
akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Skarszewskiej lub wydzielonych 

dróg wewnętrznych,
b) miejsca postojowe -- wg § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
34 . Dla terenów oznaczonych symbolem A.78.

U2,U1,MN2,MW.1 plan ustala: obowiązują ustalenia 

ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
o charakterze publicznym (np. dom opieki społecz-
nej, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, przedszkole, 
żłobek, ośrodek terapii uzależnień, hospicjum, po-
radnie medyczne, stacje dializ, zakłady rehabilitacji 
leczniczej, ośrodek edukacji, szkoła językowa), usług 
z zakresu handlu, gastronomii, usług turystycznych, 
hotelowych, z dopuszczeniem funkcji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, z wykluczeniem 
zabudowy szeregowej, dopuszcza się zabudowę 
wielorodzinną o budynkach do 8 mieszkań;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) koncepcja zagospodarowania i zabudowy wy-

magana dla całego terenu w celu zapewnienia 
jednorodnego charakteru zabudowy i zagospo-
darowania pod względem formy, kolorystyki, 
materiałów);

b) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 
strony południowej i zachodniej wprowadzić 
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zieleń izolacyjno-krajobrazową; ustala się nakaz 
zastosowania roślinności zróżnicowanej mor-
fologicznie, planowo urządzonej, z gatunkami 
pozwalającymi na tłumienie hałasu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren w granicach 
wpisu do rejestru zabytków, obowiązują ustalenia § 
9 ust. 2;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 10,5m przy czym dla zab. jednorodzin-
nej do 9m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziem-
ne, a dla obiektów towarzyszących- wysokość do 
6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dachy strome o nachyleniu 
głównych połaci w przedziale 30-45 stopni,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 60% powierzchni działki,

f) układ zabudowy równolegle lub prostopadle do 
otaczających dróg (ul. Skarszewska, Kalinowskie-
go);

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) podział lub scalanie nieruchomości wymaga zgo-

dy wojewódzkiego konserwatora zabytków,
b) podział z uwzględnieniem ustaleń § 13 ust. 7;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg – ul. Skarszewskiej i Kali-
nowskiego (hałas, wibracje) poprzez zastosowanie 
zieleni izolacyjnej lub stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

b) od strony sąsiedniego terenu A.79.IK w urządzeniu 
terenu wymagana zieleń izolacyjno-krajobrazowa, 
wielopiętrowa, jak na rysunku planu;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji 
docelowego zamierzenia –zieleń parkowa;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulic Skarszewska, Kalinowskiego,
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce na miesz-

kanie, dla usług 40miejsc/100 zatrudnionych i 
30miejsc/1000m2 pow. użytkowej usług;

11) stawka procentowa: 30%.
35. Dla terenów oznaczonych symbolem A.79.IK plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny obiektów i urządzeń 
oczyszczania ścieków z zielenią towarzyszącą;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

sąsiedniego terenu mieszkaniowo-usługowego 
wprowadzić zieleń izolacyjno-krajobrazową;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: wg ustaleń ogólnych;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: teren w granicach 
wpisu do rejestru zabytków, obowiązują ustalenia § 
9 ust. 2;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 30% powierzchni działki;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z drogi wewnętrznej w granicach zespo-

łu Kocborowa,
b) miejsca postojowe – nie ustala się wymaganej 

liczby;
11) stawka procentowa: 0%.

36. Dla terenów oznaczonych symbolem A.80.RU plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy w gospodar-
stwach ogrodniczych, dopuszcza się funkcje miesz-
kaniowe związane z prowadzoną działalnością;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren w granicach 
wpisu do rejestru zabytków, obowiązują ustalenia § 
9 ust. 2;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

5%, powierzchnia budynków łącznie nie więcej jak 
200m2,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10,5m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących typu garaże, maga-
zyny, budynki gospodarcze - wysokość do 6m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 80% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: podział lub scalanie nieruchomości 
wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków, nie ustala się wymaganej minimalnej wielkości 
dla nowowydzielanej działki;
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8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z drogi KDD lub z ul. Kalinowskiego,
b) miejsca postojowe – minimum 5 miejsc;

11) stawka procentowa: 0%.
37. Dla terenów oznaczonych symbolem A.81.U2,P3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
z zakresu usług publicznych związanych z ochroną 
zdrowia i opieką społeczną, teren obsługi komuni-
kacji- parking dla zespołu szpitalnego Kocborowa 
oraz terenu A.83.U1 i A.86.ZC -pod warunkiem uzy-
skania zgody zarządcy terenu, funkcje wykluczone: 
towarzyszące parkingom lub garażom stacje obsługi 
pojazdów, myjnie; dopuszcza się jako przeznaczenie 
uzupełniające sytuowanie zabudowy mieszkaniowej 
związanej z funkcją podstawową;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) istniejąca zieleń wysoka do zachowania i ochro-

ny,
b) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony południowej i wschodniej wprowadzić 
zieleń izolacyjno-krajobrazową, jak na rysunku 
planu; ustala się nakaz zastosowania roślinności 
zróżnicowanej morfologicznie, planowo urządzo-
nej,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach wpisu do rejestru zabytków, 

obowiązują ustalenia § 9 ust. 2;
b) budynek wskazany na rysunku planu jako obiekt 

wpisany do rejestru zabytków do ochrony, obo-
wiązują ustalenia wg § 9 ust. 2;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od drogi KDD oraz ul. Kalinow-

skiego jak na rysunku planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 

– pow. zabudowy nie większa łącznie jak 200 
m2;

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, forma wymaga uzgodnienia z woje-
wódzkim konserwatorem zabytków,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 50% powierzchni terenu 
lub wydzielonej działki, nawierzchnia parkingu 

zalecana jako zielona – półprzepuszczalna lub 
przepuszczalna;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: podział lub scalanie nieruchomości 
wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków, nie ustala się wymaganej minimalnej wielkości 
dla nowowydzielanej działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: część terenu znajduje się w oznaczonej 
na rysunku planu strefi e ograniczeń dla zagospoda-
rowania lokalizowanego w sąsiedztwie cmentarza 
o szerokości 50m od granic działki cmentarza; w 
obrębie strefy obowiązują ustalenia jak w § 12 
ust. 6;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z drogi dojazdowej KDD,
b) miejsca postojowe – wymóg projektowania 

parkingu z zielenią urządzoną, dla miejsc po-
stojowych sytuowanych na powierzchni terenu 
(nie w kubaturze budynków) na każde 20 miejsc 
wymagane zapewnienie min. 15m2 powierzchni 
zieleni towarzyszącej, ustala się wymóg podziału 
projektowanych miejsc postojowych na zespoły 
o nie więcej jak 60 miejscach, oddzielone kompo-
nowaną zielenią wielowarstwową o szerokości 
min.1 m;

11) stawka procentowa: 30%.
38. Dla terenów oznaczonych symbolem A.82.ZP,MN.2 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zieleni parkowej urządzo-
nej z dopuszczeniem adaptacji istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszcza się zmianę 
przeznaczenia istniejącego budynku mieszkalnego na 
cele obiektu związanego z usługami zdrowia i opieki 
społecznej, bądź hotel, pensjonat; wykluczone wszel-
kie funkcje nie dające się pogodzić z zabytkowym 
charakterem przestrzeni;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) istniejąca zieleń wysoka do zachowania i ochrony, 

w szczególności dotyczy to alei lipowej;
b) możliwość lokalizacji wszelkich nowych obiektów 

budowlanych i budynków wymaga uzgodnienia 
wojewódzkiego konserwatora zabytków;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wymóg rewaloryzacji przyrodniczej 
parku i alei lipowej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach wpisu do rejestru zabytków, 

obowiązują ustalenia § 9 ust. 2;
b) budynek wskazany na rysunku planu jako obiekt 

wpisany do rejestru zabytków do ochrony, obo-
wiązują ustalenia wg § 9 ust. 2;

c) zieleń parkowa z aleją lipową do utrzymania i 
ochrony;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych, przy czym 
forma ogrodzenia od strony terenów publicznych 
wymaga uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 161 — 17076 — Poz. 3268

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy - 

wielkość ewentualnych nowych budynków oraz 
ewentualnych rozbudów wg uzgodnień konser-
watorskich,

c) wysokość zabudowy - wymóg zachowania 
obecnych gabarytów istniejących budynków, 
ewentualne rozbudowy, nadbudowy wymagają 
uzgodnienia wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków, gabaryty ewentualnych nowych budynków 
wg uzgodnień konserwatorskich,

d) geometria dachów - zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, forma wg uzgodnień konserwator-
skich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 80% powierzchni terenu, 
działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziałów, zalecenie scalenia 
w historycznych granicach zespołu folwarcznego 
(A.83.U1 i A.82.ZP,MN.2);

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: zakaz sytuowania 
obiektów tymczasowych oraz zakaz tymczasowych 
form użytkowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Skarszewskiej lub z przyległej drogi 

wewnętrznej KDW,
b) miejsca postojowe – minimum 4 miejsca;

11) stawka procentowa: 0%.
39. Dla terenów oznaczonych symbolem A.83.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej, w 
szczególności z zakresu hodowli koni, rehabilitacji 
hippicznej, nauki jazdy konnej, funkcje mieszkaniowe 
wyłącznie jako integralnie związane z prowadzo-
ną działalnością; dopuszczalne funkcje z zakresu 
handlu, projektowania ogrodnictwa, gastronomii, 
obsługi rekreacji, administracji związane z funkcją 
podstawową, dopuszcza się parkingi związane z 
funkcja podstawową; wykluczone wszelkie funkcje 
nie dające się pogodzić z charakterem przestrzeni i 
jego wartościami zabytkowymi;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ochronie podlega układ i rozplanowanie zabudo-

wy, istniejąca zieleń wysoka, sposób organizacji 
wnętrza zespołu zabudowy, ogrodzenie od strony 
terenów publicznych, historyczna nawierzchnia 
(fragment bruków); budynki wymagają remontów, 
rewaloryzacji,

b) możliwość lokalizacji wszelkich nowych obiek-
tów budowlanych i budynków oraz ewentualne 
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów 
zabytkowych wymagają uzgodnienia wojewódz-
kiego konserwatora zabytków,

c) wyklucza się wolnostojącą formę zabudowy 
mieszkaniowej;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) ustala się wymóg rewaloryzacji przyrodniczej 

istniejącego zbiornika wodnego wraz z otocze-
niem,

b) istniejący drzewostan do ochrony i pielęgnacji;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach wpisu do rejestru zabytków, 

obowiązują ustalenia § 9 ust. 2,
b) budynki wskazane na rysunku planu jako obiekty 

wpisane do rejestru zabytków do ochrony, obo-
wiązują ustalenia wg § 9 ust. 2,

c) ustala się wymóg sporządzenia studium archi-
tektoniczno-krajobrazowego dla całego terenu w 
liniach rozgraniczających poprzedzającego projekt 
budowlany i uzasadniającego przyjęte rozwiąza-
nia, studium podlega uzgodnieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 

nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczające 
obszar dopuszczalnej zabudowy kubaturowej jak 
na rysunku planu;

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków –ustala się 
wymóg zachowania obecnej wysokości ewentu-
alne nadbudowy wg uzgodnień konserwatorskich, 
dla nowych budynków nie wyżej jak 10,5 m od 
poziomu gruntu do kalenicy, maksymalnie 2 kon-
dygnacje nadziemne (w tym jedna w poddaszu),

d) geometria dachów- dla ewentualnych rozbudów 
i nowych obiektów zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, forma wg uzgodnień konserwatorskich, 
zalecane dachy strome dwuspadowe o nachyleniu 
głównych połaci w przedziale 12-45stopni,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 40% powierzchni terenu,

f) dla nowej zabudowy lub wymiany zabudowy 
istniejącej ustala się proporcje rzutu głównej 
bryły budynku – stosunek długości do szerokości 
minimum 2,5: 1,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziałów, zalecenie scalenia 
w historycznych granicach zespołu folwarcznego 
(A.83.U1 i A.82.ZP,MN.2);

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: zakaz sytuowania 
obiektów tymczasowych oraz zakaz tymczasowych 
form użytkowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Skarszewskiej oraz z dróg dojazdo-

wych i wewnętrznych przyległych,
b) miejsca postojowe - ilość miejsc parkingowych 

dla samochodów ograniczyć do niezbędnego 
minimum (osoby niepełnosprawne, osoby 
zatrudnione),na potrzeby parkowania dopuszcza 
się korzystanie z parkingów usytuowanych w te-
renie A.81.U2,P3 pod warunkiem uzyskania zgo-
dy zarządcy terenu; wymóg urządzenia miejsc 
postojowych dla rowerów- min 10 miejsc;

11) stawka procentowa: 0%.
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40. Dla terenów oznaczonych symbolem A.84.U2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej o 
charakterze publicznym, szpital wraz z niezbędnym 
zapleczem; inne funkcje uzupełniające dopuszczalne 
jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji funkcji 
podstawowej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ochronie podlega układ zabudowy i zieleń,
b) wymóg docelowego usunięcia dysharmonijnego 

z zespołem zabytkowym obiektu handlowego oraz 
przesunięcia przystanku autobusowego poza linię 
centralnej części zespołu szpitala, najlepiej poza 
teren A.84.U2;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach wpisu do rejestru zabytków, 

obowiązują ustalenia § 9 ust. 2,
b) budynki wskazane na rysunku planu jako obiekty 

wpisane do rejestru zabytków do ochrony, obo-
wiązują ustalenia wg § 9 ust. 2,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) parametry i wskaźniki wg uzgodnień konserwator-

skich, każdorazowo wymagane jest przedstawie-
nie koncepcji projektowej do uzgodnień i w celu 
uzyskania wytycznych projektowych

b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 50% powierzchni terenu,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: podział lub scalanie nieruchomości 
wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków, nie ustala się wymaganej minimalnej wielkości 
dla nowowydzielanej działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: część terenu znajduje się w oznaczonej 
na rysunku planu strefi e ograniczeń dla zagospoda-
rowania lokalizowanego w sąsiedztwie cmentarza 
o szerokości 50m od granic działki cmentarza; w 
obrębie strefy obowiązują ustalenia jak w § 12 ust. 
6;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: zakaz sytuowania 
obiektów tymczasowych oraz zakaz tymczasowych 
form użytkowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Skarszewskiej i drogi dojazdowej 

przyległej od strony południowej KDD,
b) miejsca postojowe - ilość miejsc parkingowych 

ograniczyć do niezbędnego minimum, na potrze-
by parkingowe ustala się wykorzystanie terenu 
A.81.U2,P3;

11) stawka procentowa: 0%.
41. Dla terenów oznaczonych symbolem A.85.MN.3,U1 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej i usług;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza granica-
mi stref ochrony konserwatorskiej, nie występują 
obiekty ani obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne jak na rysunku 

planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

10,5m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m,

d) geometria dachów - dowolna;
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 25% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:
a) powierzchnia nowowydzielanej działki min. 

1000m2, podział prostopadle do drogi KDL, przy-
ległej do terenu;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: zakaz sytuowania 
obiektów tymczasowych oraz zakaz tymczasowych 
form użytkowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulicy KDL,
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust 2;

11) stawka procentowa: 0%.
42. Dla terenów oznaczonych symbolem A.92.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
w szczególności z zakresu handlu detalicznego, 
dopuszcza się usługi o charakterze publicznym w 
szczególności przedszkole lub podobne, dopuszcza 
się funkcję mieszkalną towarzyszącą;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) elewacja od strony ulicy Skarszewskiej z zacho-

waniem szczególnych wymagań architektonicz-
nych,

b) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy działki sąsiedniej lub w odl. 1,5 m 
od takiej granicy;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: poza granicami stref 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamo-
wych i informacyjnych powiązanych z elewacjami 
frontowymi dopuszczalne wyłącznie do wysokości 
stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
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gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

65%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

10,5m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) nie dopuszcza się dalszego podziału na działki, 

dopuszcza się łączenie, scalanie działek w terenie 
A.92.U1;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: przez teren A.92.U1przebiegają istniejące 
napowietrzne linie elektroenergetyczne – do czasu 
ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowią-
zuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania 
terenu z zarządcą sieci energetycznych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: zakaz sytuowania 
obiektów tymczasowych oraz zakaz tymczasowych 
form użytkowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulicy Skarszewskiej lub z dróg we-

wnętrznych,
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust 2, dopuszcza 

się bilansowanie miejsc postojowych z uwzględ-
nieniem miejsc w pasie drogowym przyległych 
ulic oraz na innym terenie położonym w zasięgu 
dogodnego dojścia pieszego, pod warunkiem 
wykazania się prawem dysponowania tym 
miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingo-
wych;

11) stawka procentowa: 0%.
43. Dla terenów oznaczonych symbolem A.86.ZC plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zieleni cmentarza;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

ochronie podlega zieleń wysoka;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: wg ustaleń ogólnych
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: teren w granicach 
wpisu do rejestru zabytków, obowiązują ustalenia § 
9 ust. 2;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy: nie dotyczy, ustala się zakaz sytuowania 
budynków;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziałów na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: jak w pkt 6;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów: zakaz sytuowania 
obiektów tymczasowych oraz zakaz tymczasowych 
form użytkowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kalinowskiego oraz z ul. Skarszew-

skiej poprzez teren szpitala A.84.U2,
b) miejsca postojowe - ilość miejsc parkingowych 

ograniczyć do niezbędnego minimum (wyłącz-
nie miejsca dla osób niepełnosprawnych), na 
potrzeby parkingowe ustala się wykorzystanie 
terenu A.81U2,P3;

11) stawka procentowa: 0%.
44. Dla terenów oznaczonych symbolem A.87.ZP, A.89.ZP 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni parkowej, urzą-
dzonej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
ochronie podlega istniejąca zieleń, wskazane objęcie 
ochroną prawną szczególnie wartościowych okazów 
w terenie A.87.ZP;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren A.87.ZP oraz 
część terenu A.89.ZP (granice pokazano na rysunku 
planu) położone są w granicach wpisu do rejestru 
zabytków, obowiązują ustalenia § 9 ust. 2;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy: nie dotyczy, ustala się zakaz sytuowania 
budynków, a nakaz utrzymania powierzchni bio-
logicznie czynnej na co najmniej 90% powierzchni 
terenu;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: zakaz sytuowania 
obiektów tymczasowych, w terenie A.89.ZP do cza-
su zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu 
dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie- jako 
ogrodów działkowych i ogrodów przydomowych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kryzana lub z przyległej drogi we-

wnętrznej KDW,
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania;

11) stawka procentowa: 0%.
45. Dla terenów oznaczonych symbolem A.88.US plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny obiektów i urządzeń 
sportowo-rekreacyjnych z zielenią, dopuszcza się 
sytuowanie zabudowy związanej z obsługą funkcji 
podstawowej- np. szatni, magazyny sprzętu, sanita-
riatów, świetlicy, klubu itp.;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
ochronie podlega istniejąca zieleń wysoka;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren w granicach 
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wpisu do rejestru zabytków, obowiązują ustalenia 
§ 9 ust. 2

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 

– powierzchnia budynków łącznie nie większa jak 
100m2,

c) wysokość zabudowy do 6m, 1 kondygnacja nad-
ziemna,

d) geometria dachów- dachy strome dwuspadowe 
o nachyleniu głównych połaci w przedziale 25-
45stopni,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 50% powierzchni terenu;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziału na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: zakaz sytuowania 
obiektów tymczasowych oraz zakaz tymczasowych 
form użytkowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kryzana,
b) miejsca postojowe - ilość miejsc parkingowych 

ograniczyć do niezbędnego minimum (osoby 
niepełnosprawne);

11) stawka procentowa: 0%.
46. Dla terenów oznaczonych symbolem A.90.MN.2,MW.1 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej, 
dopuszcza się sytuowanie uzupełniających program 
osiedla funkcji usługowych w formie usług wbudo-
wanych lub wolnostojących odrębnych budynków, 
zieleni osiedlowej oraz niezbędnych dla obsługi par-
kingów i garaży (z wykluczeniem garaży blaszanych 
i typu pojedynczy boks);

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ustala się nakaz przedstawienia na etapie projek-

tu budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, 
odpowiednio komponowanej,

b) w zagospodarowaniu terenu ustala się wymóg 
zapewnienia terenu zieleni osiedlowej, wypo-
czynkowej, przy czym co najmniej 50% zieleni w 
osiedlu należy projektować tak, by tworzyła ona 
zwartą powierzchnię większa niż 1000m2 i o sze-
rokości co najmniej 20m;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, w sąsiedztwie-otoczeniu 
zespołu wpisanego do rejestru zabytków – projek-
towane zagospodarowania nie może powodować 
deprecjacji walorów krajobrazowych zespołu zabyt-
kowego;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ulicy Kalinowskiego i Kryzana 

jak na rysunku planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

25% powierzchni terenu, działki,
c) wysokość zabudowy dla budynków jednorodzin-

nych do 9,0m, dla zabudowy wielorodzinnej do 13 
- 16m –nie więcej jak 3 - 4 kondygnacje nadziemne; 
budynki towarzyszące np. usługowe do 2 kondyg-
nacji nadziemnych nie wyższe niż 10,5 m,

d) geometria dachów- dachy strome dwu lub 
wielospadowe o nachyleniu głównych połaci w 
przedziale 25-40stopni, w granicach terenu lub 
wydzielonej z niego działki nakaz stosowania jed-
norodnych rozwiązań architektonicznych (forma 
bryły, kolorystyka, materiał pokrycia dachowe-
go),

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 40% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka dla zabudowy jed-

norodzinnej 800m2 i minimalna szerokość frontu 
30m, dla zabudowy wielorodzinnej minimum o 
powierzchni 2000m2, dla towarzyszącej zabudowy 
usługowej wielkość działki stosownie do zakłada-
nych funkcji umożliwiająca prawidłowe funkcjo-
nowanie w tym niezbędne miejsca postojowe,

b) podział terenu wymaga spełnienia warunku § 13 
ust. 7;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: część terenu znajduje się w oznaczonej 
na rysunku planu strefi e ograniczeń dla zagospoda-
rowania lokalizowanego w sąsiedztwie cmentarza 
o szerokości 50m od granic działki cmentarza; w 
obrębie strefy obowiązują ustalenia jak w § 12 ust. 
6;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kalinowskiego i Kryzana lub z no-

wowydzielonych dróg wewnętrznych,
b) miejsca postojowe – minimum 2 miejsca na 1 

dom w zabudowę jednorodzinnej, minimum 1,2 
miejsca na 1 mieszkanie w zabudowie wieloro-
dzinnej, min 10miejsc/1000m2 pow. użytkowej 
usług;

11) stawka procentowa: 30%.
47. Dla terenów oznaczonych symbolem A.91.MW.1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, dopuszcza się sytuowanie 
uzupełniających program osiedla funkcji usługowych 
w formie usług wbudowanych lub wolnostojących 
odrębnych budynków, zieleni osiedlowej oraz nie-
zbędnych dla obsługi parkingów i garaży;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
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a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 
ulicy Skarszewskiej wprowadzić zieleń izolacyjno-
krajobrazową;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren położony w 
otoczeniu zespołu zabytkowego wpisanego do re-
jestru zabytków, zagospodarowanie i zabudowa nie 
może powodować deprecjacji walorów krajobrazo-
wych;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- wy-
sokość do 5m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1000m2;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od drogi- ul. Skarszewska - KDZ 
(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni 
izolacyjnej lub rozwiązań technicznych, w tym sto-
larki o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: zakaz sytuowania 
obiektów tymczasowych oraz zakaz tymczasowych 
form użytkowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Skarszewskiej, Kryzana i dróg we-

wnętrznych,
b) miejsca postojowe – min1 miejsce na 1 miesz-

kanie;
11) stawka procentowa: 0%.

48. Dla terenów oznaczonych symbolem A.93.MN.2,MW.1, 

A.94.MN.2,MW.1 plan ustala: obowiązują ustalenia 

ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej, 
zieleni osiedlowej oraz ogrodów przydomowych, 
niezbędnych dla obsługi parkingów i garaży;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ustala się nakaz przedstawienia na etapie projek-

tu budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, 
odpowiednio komponowanej,

b) nakaz utrzymania dotychczasowego układu 
zabudowy oraz zasady zagospodarowania – z 
ogrodami towarzyszącymi zabudowie;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) część terenu w granicach wskazanych na rysunku 

planu znajduje się w granicach zespołu zabytko-
wego wpisanego do rejestru zabytków ; obowią-
zują ustalenia § 9 ust. 2;

b) budynki wskazane na rysunku planu jako zabytki 
wpisane do rejestru zabytków do ochrony i zacho-
wania, obowiązują ustalenia § 9 ust. 2

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 

nieprzekraczalne linie zabudowy od strony istnie-
jących ogrodów jak na rysunku planu;

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
40% powierzchni terenu, działki,

c) wysokość zabudowy dla budynków – ustala się 
wymóg zachowania obecnej wysokości ewentual-
ne nadbudowy wg uzgodnień konserwatorskich,

d) geometria dachów- dla ewentualnych rozbudów 
i nowych obiektów zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, forma wg uzgodnień konserwator-
skich;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki, nakaz 
zachowania ogrodów;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: podział lub scalanie nieruchomości 
wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: przez teren przebiegają istniejące napo-
wietrzne linie elektroenergetyczne – do czasu ich 
przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowiązuje 
nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania tere-
nu z zarządcą sieci energetycznych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: zakaz sytuowania 
obiektów tymczasowych oraz zakaz tymczasowych 
form użytkowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kryzana,
b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce na 1 

dom w zabudowę jednorodzinnej, minimum 1 
miejsce na 1 mieszkanie w zabudowie wieloro-
dzinnej;

11) stawka procentowa: 0%.
49. Dla terenów oznaczonych symbolem A.95.MN.2, A.96.

MN.2, A.97.MN.2, A.98.MN.2, A.99.MN.2, A.100.MN.2, 

A.101.MN2, A.186.MN.2, A.187.MN.2, A.188.MN.2, 

A.189.MN.2, A.195.MN.2 plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, jako funkcje uzupełniające 
dopuszcza się sytuowanie usług nieuciążliwych wbu-
dowanych, dobudowanych lub wolnostojących;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla nowej zabudowy w obrębie istniejących ze-

społów zabudowy mieszkaniowej: ustala się linie 
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zabudowy będące kontynuacją linii zabudowy bu-
dynków wzdłuż ulicy; wysokość górnej krawędzi 
elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza 
się jako przedłużenie tych krawędzi odpowiednio 
do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich, 
geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość 
głównej kalenicy i kierunek położenia kalenicy 
względem frontu działki) odpowiednio do zabu-
dowy sąsiedniej, nakaz stosowania jednorodnego 
charakteru architektonicznego (obejmuje on gaba-
ryty budynków geometrię dachu, kolorystykę),

b) dla działek zabudowanych w dniu uchwalania 
planu przy sytuowaniu zabudowy uzupełniającej 
dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy działek lub w odległości 1,5m od 
granic działek sąsiednich;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy jak na rysunku planu, a od pozo-

stałych dróg wg przepisów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

50%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

10,5m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, 
a dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, zgodnie z zasadą podaną w pkt 2;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

400m2;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: przez teren A.187.MN.2 w miejscach 
wskazanych na rysunku planu przebiegają istniejące 
napowietrzne linie elektroenergetyczne – do czasu 
ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowią-
zuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania 
terenu z zarządcą sieci energetycznych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie dopuszcza 
się tymczasowego zagospodarowania i użytkowania 
terenu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych dróg publicznych i we-

wnętrznych,
b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce na 

mieszkanie;
11) stawka procentowa: 0%, a dla dz. geod. 436 i 435/2 

w obr. 2. – 30%.
50. Dla terenów oznaczonych symbolem A.104.MN.2, 

A.105.MN.3.plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, a także jednorodzinnej z usługa-

mi; uzupełnienie terenów położonych w granicach 
obowiązującego planu miejscowego oznaczonego 
na rysunku planu numerem 4, nie dopuszcza się 
sytuowania budynków;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy: nie dotyczy, ustala się zakaz sytuowania 
budynków;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: dopuszcza się scalenie z działkami 
w obszarze obowiązującego planu miejscowego o 
nr 4;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie dopuszcza 
się tymczasowego zagospodarowania i użytkowania 
terenu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych dróg dojazdowych KDD;
b) miejsca postojowe – 1 miejsce na 1 dom;

11) stawka procentowa: 0%.
51. Dla terenów oznaczonych symbolem A.108.ZC plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zieleni cmentarza komu-
nalnego oraz teren poszerzenia cmentarza, dopusz-
cza się sytuowanie zabudowy związanej z funkcja 
podstawową, parkingów obsługujących;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) teren wzbogacić w odpowiednio komponowaną 

zieleń;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: wg ustaleń ogólnych;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – za-

budowa wyłącznie w postaci obiektów integralnie 
związanych z funkcją podstawową, nie ustala się 
wskaźnika, powierzchnię zabudowy ustalać indy-
widualnie stosownie do potrzeb funkcjonalnych 
i rozwiązań architektonicznych,

c) wysokość zabudowy do 15m, nie dotyczy ewentu-
alnych lokalnych dominant (kaplica z dzwonnicą 
itp.),
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d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, wg indywidualnych zasad,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 70% powierzchni terenu;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: teren przewidy-
wany na poszerzenie cmentarza do czasu docelo-
wego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Skarszewskiej,
b) miejsca postojowe – nie ustala się minimalnego 

wskaźnika, miejsca postojowe dla potrzeb funkcji 
lokalizować z towarzyszeniem zieleni;

11) stawka procentowa: 0%.
52. Dla terenów oznaczonych symbolem A.109.U1(R) plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
–rezerwa kierunkowa, w okresie tymczasowym- 
grunty rolnicze bez zabudowy zagrodowej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony projektowanej drogi KDD wprowadzić 
zieleń izolacyjno-krajobrazową w postaci szpaleru 
drzew;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych, zagospoda-
rowanie i zabudowa warunkowana możliwością 
włączenia do systemów miejskich wodociągowych 
oraz kanalizacji sanitarnej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy jak na rysunku planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dowolne, w ramach zespołu 
zabudowy wg jednorodnego rozwiązania archi-
tektonicznego (dot. formy, kolorystyki, rozwiązań 
materiałowych),

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1500m2,
b) podział wg zasad § 13 ust. 7;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z projektowanej dróg KDL oraz z dróg 

wewnętrznych,
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
53. Dla terenów oznaczonych symbolem A.110.MN.2 (R), 

A.117.MN.2 (R) plan ustala: obowiązują ustalenia 

ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej– rezerwa kierunkowa, w okresie 
tymczasowym- grunty rolnicze bez zabudowy zagro-
dowej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony projektowanej drogi KDD wprowadzić 
zieleń izolacyjno-krajobrazową w postaci szpaleru 
drzew;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych, zagospoda-
rowanie i zabudowa warunkowana możliwością 
włączenia do systemów miejskich wodociągowych 
oraz kanalizacji sanitarnej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy jak na rysunku planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

10,5m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m,

d) geometria dachów- dowolne, w ramach zespołu 
zabudowy wg jednorodnego rozwiązania archi-
tektonicznego (dot. formy, kolorystyki, rozwiązań 
materiałowych),

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2,
b) podział wg zasad § 13 ust. 7;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: przez teren A.117.MN.2 (R )biegnie istniejąca 
napowietrzna linia elektroenergetyczne WN 110kV 
– do czasu przebudowy (skablowania) lub likwidacji 
obowiązują ustalenia jak w § 12 ust. 4;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z projektowanej dróg KDL, KDD oraz z 

dróg wewnętrznych,
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b) miejsca postojowe – wg § 14 ust. 2;
11) stawka procentowa: 30%.

54. Dla terenów oznaczonych symbolem A.111.ZP, A.112.

ZP plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, 
parki, skwery, zieleńce, z dopuszczeniem sytuowania 
placów zabaw, urządzeń sportowych, altan, wiat 
wypoczynkowych, ścieżek pieszych i rowerowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
istniejąca zieleń do zachowania, ochrony i wzmoc-
nienia;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz sytuowania budynków,
b) wysokość zabudowy dla altan, wiat do 5m,
d) geometria dachów- dowolne formy,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 90% powierzchni terenu;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: przez teren A.111.ZP przebiegają istniejące 
napowietrzne linie elektroenergetyczne – do czasu 
ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowią-
zuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania 
terenu z zarządcą sieci energetycznych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza 
się użytkowanie terenu A.112.ZP jako ogrodów 
działkowych, bez zabudowy kubaturowej w postaci 
budynków;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych dróg publicznych, w tym 

z ul. Dh. Grzybka,
b) miejsca postojowe – dla terenu A.112.ZP- ilość 

miejsc postojowych dla samochodów ograniczyć 
do niezbędnego minimum (np. miejsca dla osób 
niepełnosprawnych), wymóg realizacji miejsc 
parkowania rowerów; dla terenu A.111.ZP –zakaz 
sytuowania miejsc postojowych;

11) stawka procentowa: 0%.
55. Dla terenów oznaczonych symbolem A.113,MW.1, 

A.114.MW.1 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej, zieleni osiedlowej oraz niezbęd-
nych dla obsługi parkingów i garaży;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ustala się nakaz przedstawienia na etapie projek-

tu budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, 
odpowiednio komponowanej;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) położenie w granicach wskazanych na rysunku 

planu znajduje się w granicach zespołu zabytko-
wego wpisanego do rejestru zabytków; obowią-
zują ustalenia § 9 ust. 2;

b) budynki wskazane na rysunku planu jako zabytki 
wpisane do rejestru zabytków do ochrony i zacho-
wania, obowiązują ustalenia § 9 ust. 2;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 

linia zabudowy od drogi od Skarszewskiej- jak na 
rysunku planu,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
10% powierzchni działki,

c) wysokość zabudowy dla budynków –ustala się wy-
móg zachowania obecnej wysokości ewentualne 
nadbudowy wg uzgodnień konserwatorskich,

d) geometria dachów- dla ewentualnych rozbudów 
i nowych obiektów zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, forma wg uzgodnień konserwator-
skich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

f) budynki sytuować równolegle do ul. Skarszew-
skiej, budynkom towarzyszyć ma ogród;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: podział lub scalanie nieruchomości 
wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: przez teren A.113.MW.1 przebiegają istniejące 
napowietrzne linie elektroenergetyczne – do czasu 
ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowią-
zuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania 
terenu z zarządcą sieci energetycznych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: zakaz sytuowania 
obiektów tymczasowych oraz zakaz tymczasowych 
form użytkowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Skarszewskiej i z ul. dh. Grzybka,
b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce na 1 

mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej;
11) stawka procentowa: 0%.

56. Dla terenów oznaczonych symbolem A.115.MN.2, 

A.116.MN.2, A.119.MN.2, A.120.MN.2 plan ustala: 

obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, jako funkcje uzupełniające 
dopuszcza się sytuowanie usług nieuciążliwych wbu-
dowanych, dobudowanych lub wolnostojących;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla nowej zabudowy w obrębie istniejących ze-

społów zabudowy mieszkaniowej: ustala się linie 
zabudowy będące kontynuacją linii zabudowy bu-
dynków wzdłuż ulicy; wysokość górnej krawędzi 
elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza 
się jako przedłużenie tych krawędzi odpowiednio 
do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich, 
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geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość 
głównej kalenicy i kierunek położenia kalenicy 
względem frontu działki) odpowiednio do zabu-
dowy sąsiedniej, nakaz stosowania jednorodnego 
charakteru architektonicznego (obejmuje on gaba-
ryty budynków geometrię dachu, kolorystykę),

b) dla działek zabudowanych w dniu uchwalania 
planu przy sytuowaniu zabudowy uzupełniającej 
dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy działek lub w odległości 1,5m od 
granic działek sąsiednich;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. dh. Grzybka jak na rysunku 

planu, a od pozostałych dróg wg przepisów od-
rębnych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10,5m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, 
a dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, zgodnie z zasadą podaną w pkt 2;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: przez teren A.115.MN.2 i A.116.MN2 w 
miejscach wskazanych na rysunku planu przebiegają 
istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne 
– do czasu ich przebudowy (skablowania) lub likwida-
cji obowiązuje nakaz uzgadniania projektu zagospo-
darowania terenu z zarządcą sieci energetycznych; 
dla strefy od linii 110kV obowiązują ustalenia jak w 
§ 12 ust. 4;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji 
docelowego zagospodarowania dopuszcza się w 
terenie A.116.MN.2 zabudowę zagrodową istniejącą 
oraz budowle rolnicze pod warunkiem, że nie będzie 
to stanowiło uciążliwości dla sąsiedniej zabudowy 
mieszkaniowej;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych dróg publicznych, w tym 

z ul. dh. Grzybka i z dróg wewnętrznych,
b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce na 

mieszkanie, dla usług wg § 14 ust. 2;
11) stawka procentowa: 30%.

57. Dla terenów oznaczonych symbolem A.118.ZP (R) plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, park 
osiedlowy, z dopuszczeniem sytuowania placów 
zabaw, urządzeń sportowych, altan, wiat wypoczyn-

kowych, ścieżek pieszych i rowerowych - rezerwa 
kierunkowa, w okresie tymczasowym- grunty rolni-
cze z zakazem sytuowania zabudowy zagrodowej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
istniejąca zieleń do zachowania, ochrony i wzmoc-
nienia;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz sytuowania budynków,
b) wysokość zabudowy dla altan, wiat do 5m,
d) geometria dachów - dowolne formy,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 90% powierzchni terenu;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: przez teren przebiegają istniejące napo-
wietrzne linie elektroenergetyczne – do czasu ich 
przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowiązuje 
nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania tere-
nu z zarządcą sieci energetycznych, w strefi e od linii 
110kV obowiązuje § 12 ust. 4;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych projektowanych dróg 

publicznych,
b) miejsca postojowe –ilość miejsc postojowych dla 

samochodów ograniczyć do niezbędnego mini-
mum (np. miejsca dla osób niepełnosprawnych), 
wymóg realizacji miejsc parkowania rowerów;

11) stawka procentowa: 0%.
58. Dla terenów oznaczonych symbolem A.121.ZD plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu:
a) tereny zieleni ogrodów działkowych, dopuszcza 

się funkcje sportowo-rekreacyjne z możliwością 
realizacji terenowych urządzeń rekreacyjnych 
takich jak ścieżki piesze, rowerowe, boiska, place 
zabaw, place do jazdy na rolkach itp.;

b) dopuszcza się zabudowę kubaturową wyłącznie w 
formie altan oraz obiektów związanych z funkcją 
podstawową takich jak świetlica ogrodowa, ma-
gazyn sprzętu, lub budynków obsługujących ze-
społy rekreacyjne tj. gastronomia, wypożyczalnie 
sprzętu sportowo-rekreacyjnego, szatnie, węzły 
sanitarne, obiekty socjalne dla podstawowego 
przeznaczenia terenu,

c) dopuszcza się sytuowanie miejsc parkingowych 
obsługujących teren;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;
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3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: tereny o charakterze prze-
strzeni publicznych w rozumieniu przepisów planu; 
ustalenia wg § 10;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) powierzchnia zabudowy dla jednego budynku 

obsługującego ogrody maksymalnie 100m2, dla 
pojedynczej działki –ogrodu działkowego do 25 
m2

c) wysokość zabudowy do 6m, maksymalnie 1 kon-
dygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- dowolna, z dopuszczeniem 
dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 80% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: dopuszcza się docelowe przekształcenie 
terenu w ogólnodostępny park wypoczynkowy 
osiedlowy;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych ul. Skarszewskiej i 

Derdowskiego,
b) miejsca postojowe – dopuszcza się sytuowa-

nie miejsc postojowych zgodnie z potrzebami 
użytkowników, parkingi projektować wraz z 
zielenią;

11) stawka procentowa: 0%.
59. Dla terenów oznaczonych symbolem A.122.MW.1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, dopuszcza się jako funkcje 
uzupełniającą usługi nieuciążliwe;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
dla budynków w pierzei wzdłuż ul. Skarszewskiej 
wymagane przedstawienie w projekcie budowlanym 
kontekstu otoczenia
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony ul. Skarszewskiej wprowadzić zieleń izola-
cyjno-krajobrazową;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:

a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-
nych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1000m2;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg-ul Skarszewska KDZ i 
ul. Derdowskiego- KDZ (hałas, wibracje) poprzez 
zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul.Derdowskiego i z ul. Skarszew-

skiej,
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce na 1 miesz-

kanie, dla usług wg § 14 ust. 2;
11) stawka procentowa: 0%.

60. Dla terenów oznaczonych symbolem A.123.MN.3, 

A. 124.MN.3, A.125.MN.3 plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi, w 
tym usługami rzemiosła, jako funkcje uzupełniające 
dopuszcza się sytuowanie usług nieuciążliwych wbu-
dowanych, dobudowanych lub wolnostojących;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla nowej zabudowy w obrębie istniejących 

zespołów zabudowy: ustala się linie zabudowy 
będące kontynuacją linii zabudowy budynków 
wzdłuż ulicy; wysokość górnej krawędzi elewacji 
frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza się jako 
przedłużenie tych krawędzi odpowiednio do ist-
niejącej zabudowy na działkach sąsiednich, geo-
metria dachu (kąt nachylenia, wysokość głównej 
kalenicy i kierunek położenia kalenicy względem 
frontu działki) odpowiednio do zabudowy sąsied-
niej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru 
architektonicznego (obejmuje on gabaryty budyn-
ków geometrię dachu, kolorystykę),

b) dla działek zabudowanych w dniu uchwalania 
planu przy sytuowaniu zabudowy uzupełniającej 
dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy działek lub w odległości 1,5m od 
granic działek sąsiednich;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
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mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) poza strefami ochrony konserwatorskiej,
b) budynki wskazane w rysunku planu jako obiekty 

w gminnej ewidencji zabytków do ochrony- obo-
wiązują ustalenia § 9 ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy jak na rysunku planu, a od pozo-

stałych dróg wg przepisów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

60%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, zgodnie z zasadą podana w pkt 2;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Derdowskiego i z dróg wewnętrz-

nych,
b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce na 

mieszkanie, dla usług wg § 14 ust. 2;
11) stawka procentowa: 0%.

61. Dla terenów oznaczonych symbolem A.126.U1, A.177.

U1 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

80%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(usługowych i mieszkalno-usługowych) do 12m, 
maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla 

obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, mak-
symalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie ustala się wymaganej minimalnej 
powierzchni wydzielanej działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Derdowskiego,
b) miejsca postojowe -- wg § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
62 . Dla terenów oznaczonych symbolem A.127.

MN.2,MN.3,U1 plan ustala: obowiązują ustalenia 

ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z usługami oraz zabudowy usługowej,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych, wskazane zastosowanie jedno-
rodnego rozwiązania architektonicznego dla całego 
zespołu zabudowy (dot. formy architektonicznej, 
kolorystyki, materiałów) na podstawie koncepcji 
obejmującej całość terenu w liniach rozgraniczają-
cych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg jak na załączniku grafi cz-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(usługowych i mieszkalno-usługowych) do 12m, 
maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla 
obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, mak-
symalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów - dachy strome dwu lub 
wielospadowe o nachyleniu głównych połaci w 
przedziale 35-45stopni,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 25% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 

600m2,
b) podział na warunkach § 13 ust. 7;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego;
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10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z nowoprojektowanej ulicy stanowiącej 

przedłużenie ul. Sadowej,
b) miejsca postojowe – dla funkcji mieszkaniowej 

2 miejsca na 1 działkę, dla usług wg § 14 ust. 2;
11) stawka procentowa: 0%.

63. Dla terenów oznaczonych symbolem A.129.ZP, A.138.

ZP, A.146.ZP plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej –park, 
zieleniec, skwer, z dopuszczeniem placu zabaw, 
ogrodu jordanowskiego, dopuszcza się urządzenia i 
obiekty sportowe, w tym boisk, placów gier i zabaw, 
kortów, ścieżek pieszych i rowerowych, miejsc wy-
poczynku;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
założenie parkowo-rekreacyjne projektować i reali-
zować w celu osiągnięcia korzystnego środowiska 
przyrodniczego i znaczących wartości krajobrazo-
wych, ustala się nakaz zastosowania roślinności zróż-
nicowanej morfologicznie, planowo urządzonej;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, teren A.138.ZP w grani-
cach zespołu zabudowy o wartościach historycznych, 
obowiązują w nim zasady określone w § 9 ust. 16;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) nie ustala się wskaźników i parametrów dla za-

budowy ze względu na zakaz sytuowania budyn-
ków,

b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 75% powierzchni terenu;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Sadowej i nowoprojektowanej 

drogi KDL lub wewnętrznej KDW,
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania;

11) stawka procentowa: 0%.
64. Dla terenów oznaczonych symbolem A.130.MN.2, 

A.131.MN.2, A.132.MN.2, A.133.MN.2, A.134.MN.2, 

A.135.MN.2, A.136.MN.2, A.137.MN.2 plan ustala: 

obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej; nie dopuszcza się dwóch 
budynków mieszkalnych na jednej działce;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w zagospodarowaniu zachować zasadę sytuo-

wania budynku mieszkalnego od frontu, zieleń 
ogrodowa oraz zabudowania gospodarcze od tyłu, 
z dopuszczeniem ich sytuowania bezpośrednio 

przy granicy z sąsiednią działką na której już taka 
zabudowa istnieje lub jest projektowana,

b) nowa zabudowa mieszkalna a także rozbudowy, 
przebudowy: linie zabudowy, usytuowanie gór-
nej krawędzi elewacji frontowej (gzymsu, attyk), 
geometria dachów- w nawiązaniu do istniejącej 
zabudowy o wartościach historycznych, wskaza-
nej na rysunku planu,

c) dla nowych obiektów oraz przebudów, rozbudów 
sytuowanych w części frontowej działki, przylega-
jącej do ulicy wymagane jako element projektu 
budowlanego studium pierzei pokazujące kontekst 
otoczenia;

d) dla działek zabudowanych w dniu uchwalania 
planu przy sytuowaniu zabudowy uzupełniającej 
dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy działek lub w odległości 1,5m od 
granic działek sąsiednich;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: ustala się nakaz ochrony zachowaw-
czej istniejącego drzewostanu; ogrody przydomowe 
sytuować od frontu jako przedogródki ozdobne oraz 
w głębi działki

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny położone w granicach zespołu zabudowy 

o wartościach historycznych, obowiązują zasady 
określone w § 9 ust. 16;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od strony ulicy, przy której znaj-

duje się wyróżniona w rysunku planu zabudowa 
o cechach historycznych - jako kontynuacja linii 
zabudowy na sąsiednich działkach, w pozostałych 
przypadkach linia zabudowy od dróg wg przepi-
sów odrębnych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
50%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- wy-
sokość do 6m,

d) geometria dachów budynków głównych (miesz-
kaniowych) – dachy zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, o zbliżonych kątach nachylenia połaci, 
z przewagą dachów dwuspadowych, w tym z 
dopuszczeniem naczółków; dla budynków towa-
rzyszących forma dachów dowolna lecz zharmo-
nizowana pod względem geometrii, kolorystyki i 
rodzaju materiałów z zabudową główną,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie ustala się wymaganej minimalnej 
powierzchni działki, podziały nie są rekomendowa-
ne;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu terenu A.136.MN2 oraz 

A.137.MN.2 uwzględnić ochronę przed uciążli-
wościami od dróg-ul. Skarszewska- KDZ (hałas, 
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wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyj-
nej lub rozwiązań technicznych, w tym stolarki o 
podwyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych dróg,
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce/1 mieszka-

nie;
11) stawka procentowa: 0%.

65. Dla terenów oznaczonych symbolem A.139.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
w tym z zakresu handlu detalicznego; wyklucza się 
funkcje mieszkaniowe;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) wskazana rekompozycja, rewaloryzacja istniejącej 

zabudowy, przy przebudowie, nadbudowie istn. 
obiektu bądź wymianie na nowy obowiązują 
szczególne wymagania architektoniczne,

b) dla budynków w pierzei wzdłuż ul. Skarszewskiej 
wymagane przedstawienie w projekcie budow-
lanym kontekstu otoczenia obejmującego tereny 
zabudowy na sąsiednich terenach A.137.MN2 i 
A.140.UC;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Skarszewskiej i Sadowej jak 

na rysunku planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

40%,
c) wysokość zabudowy do 12m, maksymalnie 2 

kondygnacje nadziemne,
d) geometria dachów- dla rozbudów, nadbudów 

zharmonizowane z zabudową istniejącą oraz 
usytuowaną na sąsiednich działkach, z dopusz-
czeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Sadowej lub drogi wewnętrznej 

KDW,
b) miejsca postojowe – przy rozbudowie, nadbu-

dowie istniejącego obiektu bądź realizacji nowej 
zabudowy w miejscu dotychczasowej obowiązu-
je wskaźnik wg § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
66. Dla terenów oznaczonych symbolem A.140.UC plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
w tym usług handlu z dopuszczeniem lokalizacji 
obiektu handlowego wielkopowierzchniowego tj. 
o pow. sprzedaży powyżej 2000m2; wyklucza się 
funkcje mieszkaniowe;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ustala się zakaz rozbudowy istniejącego obiektu 

powodującej powiększenie powierzchni sprzedaży 
o ponad 5%,

b) przy przebudowie, nadbudowie istniejącego 
obiektu bądź wymianie na nowy obowiązują 
szczególne wymagania architektoniczne,

c) dla budynków w pierzei wzdłuż ul. Skarszewskiej 
wymagane przedstawienie w projekcie budow-
lanym kontekstu otoczenia obejmującego tereny 
zabudowy na sąsiednich terenach A.137.MN2 i A. 
139.U1;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

50%,
c) wysokość zabudowy maksymalnie 3 kondygnacje 

nadziemne, do 12m,
d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 

istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 5% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: ustala się zakaz dalszych podziałów 
na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie dopuszcza się 
tymczasowego użytkowania terenu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległej drogi wewnętrznej KDW,
b) miejsca postojowe – przy rozbudowie, nadbu-

dowie istniejącego obiektu bądź realizacji nowej 
zabudowy w miejscu dotychczasowej - min 
20miejsc/1000m2 pow. sprzedaży oraz min 5 
miejsc dla osób zatrudnionych, dopuszcza się 
bilansowanie miejsc postojowych z uwzględ-
nieniem ich sytuowania w pasie drogowym 
sąsiednich ulic lub w innym terenie w zasięgu 
dogodnego dojścia pieszego pod warunkiem 
wykazania się prawem dysponowania tym 
miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingo-
wych;

11) stawka procentowa: 0%.
67. Dla terenów oznaczonych symbolem A.141.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
w tym z zakresu handlu detalicznego, biur, admini-
stracji, wyklucza się funkcje mieszkaniowe;
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) obowiązują szczególne wymagania architektonicz-

ne,
b) teren wzbogacić zielenią komponowaną, ustala 

się nakaz zastosowania roślinności zróżnicowanej 
morfologicznie, planowo urządzonej, ustala się 
nakaz przedstawienia na etapie projektu budow-
lanego projektu zieleni towarzyszącej,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych, 
stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych 
powiązanych z elewacjami frontowymi dopuszczalne 
wyłącznie do wysokości stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Sadowej jak na rysunku 

planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

60%,
c) wysokość zabudowy do 12m, maksymalnie 2 

kondygnacje nadziemne,
d) geometria dachów- dowolna, z dopuszczeniem 

dachów płaskich,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 

czynnej na co najmniej 25% powierzchni terenu, 
działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie dopuszcza się dalszego podziału 
na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się 
użytkowanie terenu w okresie tymczasowym jako 
ogrodów działkowych bez zabudowy;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Sadowej lub drogi wewnętrznej 

KDW,
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
68. Dla terenów oznaczonych symbolem A.142.P2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy techniczno-
produkcyjnej, magazyny, składy, bazy, parkingi, 
garaże, wyklucza się zabudowę mieszkaniową;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych, wyklucza się 
lokalizacje obiektów lub działalności, których uciąż-
liwości na granicy działki mogłyby powodować 
przekroczenie standardów jakości środowiska wy-
maganych dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej 
w szczególności w terenie A.131.MN.2;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren poza strefami ochrony konserwatorskiej,
b) budynek wskazany na rysunku planu jako obiekt 

zabytkowy w gminnej ewidencji zabytków do 
ochrony, obowiązują ustalenia § 9 ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Sadowej jak na rysunku 

planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

60%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1000m2;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od kolei (hałas, wibracje) poprzez 
zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie dopuszcza się 
tymczasowego użytkowania terenu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Sadowej,
b) miejsca postojowe - wg § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
69. Dla terenów oznaczonych symbolem A.143.P1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy techniczno-
produkcyjnej, przemysłu, składów, magazynów, 
funkcji technicznych, rzemiosła uciążliwego; z wy-
kluczeniem funkcji mieszkalnych poza mieszkaniem 
integralnie związanym z prowadzona działalnością 
(np. mieszkanie dozorcy); dopuszczalne funkcje 
usługowe związane z podstawowym przeznacze-
niem terenu takie jak np. biurowe, administracyjne, 
gastronomiczne; dopuszcza się garaże i parkingi 
obsługujące;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) zakaz sytuowania budynków mieszkalnych,
b) wzdłuż granicy z sąsiednimi terenami mieszka-

niowymi ustala się nakaz realizacji pasa zieleni 
izolacyjno-krajobrazowej, ustala się nakaz zastoso-
wania roślinności zróżnicowanej morfologicznie, 
planowo urządzonej, z gatunkami pozwalającymi 
na tłumienie hałasu,

c) istniejąca zieleń wysoka do zachowania i ochro-
ny;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 10% powierzchni terenu/dział-
ki,
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej zabu-

dowy od dróg wg przepisów odrębnych,
b) dachy kształtowane indywidualnie,
c) wysokości zabudowy do 25m npt, przy czym do-

puszcza się zwiększenie wysokości uzasadnione 
potrzebami technologicznymi prowadzonej dzia-
łalności, dla budowli i instalacji;

d) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
60%,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) dopuszcza się podział terenu na działki o wielkości 

dostosowanej do potrzeb prowadzonych lub pla-
nowanych działalności, nie ustala się minimalnej 
wymaganej powierzchni nowowydzielanej dział-
ki,

b) minimalna szerokość wydzielanych dróg we-
wnętrznych 8m;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących dróg publicznych – z ul. 

Gdańskiej i z ul. Sadowej lub projektowanych dróg 
wewnętrznych,

b) miejsca postojowe dla użytkowników stałych i 
okresowych, stosownie do potrzeb, w granicach 
terenu; z zachowaniem wskaźników ustalonych 
w § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
70. Dla terenów oznaczonych symbolem A.144.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
w tym z zakresu handlu detalicznego, biur, admi-
nistracji, wyklucza się funkcje mieszkaniowe; jako 
funkcje uzupełniające dopuszcza się magazyny, 
składy, bazy;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
teren wzbogacić zielenią komponowaną, ustala się 
nakaz zastosowania roślinności zróżnicowanej mor-
fologicznie, planowo urządzonej, ustala się nakaz 
przedstawienia na etapie projektu budowlanego 
projektu zieleni towarzyszącej;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych,

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:

a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-
nych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
40%,

c) wysokość zabudowy do 12m, maksymalnie 2 
kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dowolna, z dopuszczeniem 
dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 25% powierzchni terenu, 
działki.

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 

-1000m2;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Sadowej,
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
71. Dla terenów oznaczonych symbolem A.145.P2,U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy techniczno-
produkcyjnej, związanej z gospodarką magazynową, 
a także zabudowy usługowej, wyklucza się funkcje 
mieszkaniowe;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, obiekt wskazany w rysun-
ku planu jako obiekt zabytkowy w gminnej ewidencji 
zabytków do ochrony, obowiązują ustalenia § 9 ust. 
7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych;
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

50%,
c) wysokość zabudowy do 12m (nie dotyczy istn. 

obiektu zabytkowego), maksymalnie 2 kondyg-
nacje nadziemne,

d) geometria dachów- dowolna, z dopuszczeniem 
dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 25% powierzchni terenu, 
działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
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lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Sadowej,
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
72. Dla terenów oznaczonych symbolem A.147.MN.2, 

A.148.MN.2, A.149.MN.2 plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, jako funkcje uzupełniające 
dopuszcza się sytuowanie usług nieuciążliwych wbu-
dowanych, dobudowanych lub wolnostojących;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla nowej zabudowy w obrębie istniejących 

zespołów zabudowy: ustala się linie zabudowy 
będące kontynuacją linii zabudowy budynków 
wzdłuż ulicy; wysokość górnej krawędzi elewacji 
frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza się jako 
przedłużenie tych krawędzi odpowiednio do ist-
niejącej zabudowy na działkach sąsiednich, geo-
metria dachu (kąt nachylenia, wysokość głównej 
kalenicy i kierunek położenia kalenicy względem 
frontu działki) odpowiednio do zabudowy sąsied-
niej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru 
architektonicznego (obejmuje on gabaryty budyn-
ków geometrię dachu, kolorystykę),

b) dla działek zabudowanych w dniu uchwalania 
planu przy sytuowaniu zabudowy uzupełniającej 
dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy działek lub w odległości 1,5m od 
granic działek sąsiednich;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) poza strefami ochrony konserwatorskiej,
b) budynki wskazane w rysunku planu jako obiekty 

w gminnej ewidencji zabytków do ochrony- obo-
wiązują ustalenia § 9 ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy jak na rysunku planu, a od pozo-

stałych dróg wg przepisów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, zgodnie z zasadą podana w pkt 2,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

500m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych ulic – dróg publicznych 

oraz z dróg wewnętrznych,
b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce na 

mieszkanie, dla usług wg § 14 ust. 2;
11) stawka procentowa: 0%.

73. Dla terenów oznaczonych symbolem A.150.MN.3, 

A.151.MN.3 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z usługami, w tym usługami 
rzemiosła, sytuowanie usług - wbudowane, dobu-
dowane lub wolnostojące; wyklucza się zabudowę 
szeregową, bliźniaczą, zwartą;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
nakaz stosowania jednorodnego charakteru archi-
tektonicznego (obejmuje on gabaryty budynków 
geometrię dachu, kolorystykę);

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy jak na rysunku planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

8,5m, a dla obiektów towarzyszących- maksymal-
nie 1kondygnacja nadziemne,

d) geometria dachów- dachy strome dwu lub 
wielospadowe o nachyleniu głównych połaci w 
przedziale 35-45stopni,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

600m2;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych ulic – dróg publicznych, 

w tym z ul. Leśnej oraz z dróg wewnętrznych,
b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce na 

mieszkanie, dla usług wg § 14 ust. 2;
11) stawka procentowa: 0%.
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74. Dla terenów oznaczonych symbolem A.152.ZE plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni ekologicznej, bez 
zabudowy; dopuszcza się zalesienie, zadrzewienie 
terenu;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
nakaz ochrony i zachowania istniejącego wartościo-
wego drzewostanu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) ustala się zakaz sytuowania budynków,
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 95% powierzchni działki;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: ustala się zakaz podziału na działki;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: przez teren przebiegają istniejące napowietrz-
ne linie elektroenergetyczne WN 110kV, obowiązują 
ustalenia jak w § 12 ust. 4;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Legionów,
b) miejsca postojowe – ustala się zakaz sytuowania 

miejsc postojowych;
11) stawka procentowa: 0%.

75. Dla terenów oznaczonych symbolem A.153.P2, A.154.

P2 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy techniczno-
produkcyjnej, magazyny, składy, bazy, parkingi, 
garaże, wyklucza się zabudowę mieszkaniową;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych, wyklucza się 
lokalizacje obiektów lub działalności, których uciąż-
liwości na granicy działki mogłyby powodować 
przekroczenie standardów jakości środowiska wy-
maganych dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej 
w szczególności w terenie A.155.MN.2;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od linii kolejowej jak na rysunku 

planu, od dróg wg przepisów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

60%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

16m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 

dla obiektów towarzyszących - wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

2000m2;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od kolei (hałas, wibracje) poprzez 
zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie dopuszcza się 
tymczasowego użytkowania terenu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Zielonej, Kochanki,
b) miejsca postojowe - wg § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
76. Dla terenów oznaczonych symbolem A.155.MN.2, 

A.158.MN.2, A.159.MN.2, A.191.MN.2, plan ustala: 

obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z wykluczeniem zabudowy 
szeregowej i bliźniaczej; jako funkcje uzupełniające 
dopuszcza się sytuowanie usług nieuciążliwych wbu-
dowanych, dobudowanych lub wolnostojących;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla nowej zabudowy w obrębie istniejących 

zespołów zabudowy: ustala się linie zabudowy 
będące kontynuacją linii zabudowy budynków 
wzdłuż ulicy; wysokość górnej krawędzi elewacji 
frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza się jako 
przedłużenie tych krawędzi odpowiednio do ist-
niejącej zabudowy na działkach sąsiednich, geo-
metria dachu (kąt nachylenia, wysokość głównej 
kalenicy i kierunek położenia kalenicy względem 
frontu działki) odpowiednio do zabudowy sąsied-
niej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru 
architektonicznego (obejmuje on gabaryty budyn-
ków geometrię dachu, kolorystykę),

b) dla działek zabudowanych w dniu uchwalania 
planu przy sytuowaniu zabudowy uzupełniającej 
dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy działek lub w odległości 1,5m od 
granic działek sąsiednich,

c) w terenie A.159.MN.2 w zagospodarowaniu tere-
nu uwzględnić pas zieleni o szer. min 3m wzdłuż 
istniejącego cieku, jak na rysunku planu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
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gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy jak na rysunku planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

9,0m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, zgodnie z zasadą podaną w pkt 2;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

400m2;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych ulic – dróg publicznych 

oraz z dróg wewnętrznych,
b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce na 

mieszkanie;
11) stawka procentowa: 0%.

77. Dla terenów oznaczonych symbolem A.156.MN.3, 

A.157.MN.3, A.160.MN.3 plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z usługami, w tym usługami 
rzemiosła, sytuowanie usług - wbudowane, dobu-
dowane lub wolnostojące;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
nakaz stosowania jednorodnego charakteru archi-
tektonicznego (obejmuje on gabaryty budynków 
geometrię dachu, kolorystykę);

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy jak na rysunku planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dachy strome dwu lub 
wielospadowe o nachyleniu głównych połaci w 
przedziale 35-45stopni,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 25% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) w terenach A.156.MN.3 i A.157.MN.3 nie dopusz-

cza się dalszych podziałów na działki,
b) w terenie A.160.MN.3 minimalna wydzielana dział-

ka o powierzchni 900m2, minimalna szerokość 
frontu 30m;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w zagospodarowaniu terenu A.160.MN.3 
uwzględnić ochronę przed uciążliwościami od kolei 
(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izola-
cyjnej lub rozwiązań technicznych, w tym stolarki o 
podwyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych dróg publicznych oraz z 

dróg wewnętrznych,
b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce na 

mieszkanie, dla usług wg § 14 ust. 2;
11) stawka procentowa: 0%.

78. Dla terenów oznaczonych symbolem A. 161.MN.2, 

A. 193.MN.2, A.192.MN.2 plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy jak na rysunku planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

10,5m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, 
a dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dachy strome dwu i wielospa-
dowe o nachyleniu głównych połaci w przedziale 
35-40stopni

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 35% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych dróg publicznych oraz z 

dróg wewnętrznych,
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b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce na 
mieszkanie;

11) stawka procentowa: dla terenu A.192.MN.2 -30%, 
dla pozostałych terenów - 0%.

79. Dla terenów oznaczonych symbolem A.162.ZE, A.163.

ZE plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni ekologicznej, 
dopuszcza się sytuowanie ścieżek pieszych i rowe-
rowych, punktów widokowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) istniejąca zieleń do zachowania, ochrony, wzmoc-

nienia;
b) orientacyjny przebieg ścieżek pieszych i rowero-

wych wskazano na rysunku planu;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: wg ustaleń ogólnych;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy: nie dotyczy ze względu na zakaz sytuowania 
budynków;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) ustala się wymóg zachowania rezerwy terenowej 

na kierunkowe rozwiązanie komunikacyjne- tra-
sę obwodnicę wschodnia Starogard Gdańsk kl. 
głównej o szerokości w liniach rozgraniczających 
minimum 25m, orientacyjny przebieg pokazano 
na rysunku planu;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd –z dróg publicznych poprzez drogi we-

wnętrzne i drogi w gruntach rolnych,
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania miejsc 

postojowych dla samochodów, na trasie ścieżek 
rowerowych dopuszcza się w rejonie punktów i 
ciągu widokowego realizacje miejsc dla parko-
wania rowerów;

11) stawka procentowa: 0%.
80. Dla terenów oznaczonych symbolem A.164.ZP,U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, par-
ki, zieleńce oraz usług- w szczególności schroniska 
dla zwierząt, wyklucza się funkcje mieszkaniowe;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) istniejąca zieleń wysoka do zachowania i ochro-

ny,
b) ustala się nakaz przedstawienia na etapie projektu 

budowlanego schroniska dla zwierząt projektu 
zieleni towarzyszącej, odpowiednio kompono-
wanej, ustala się nakaz zastosowania roślinności 
zróżnicowanej morfologicznie, wielopiętrowej, 
planowo urządzonej, z gatunkami pozwalającymi 
na tłumienie hałasu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

20%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

10m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m,

d) geometria dachów- dowolne,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 60% powierzchni działki;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

3000m2;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: przez teren przebiegają istniejące napo-
wietrzne linie elektroenergetyczne WN 110kV – do 
czasu ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji 
obowiązują ustalenia jak w § 12 ust. 4;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Wiosennej,
b) miejsca postojowe – minimum 10 miejsc;

11) stawka procentowa: 0%.
81. Dla terenów oznaczonych symbolem A.165.ZD plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni ogrodów dział-
kowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) nakaz utrzymania bez zabudowy rezerwy tereno-

wej na kierunkowe rozwiązanie komunikacyjne- 
trasę obwodnicę wschodnia Starogard Gdańsk kl. 
głównej o szerokości w liniach rozgraniczających 
minimum 25m,

b) dopuszcza się wyłącznie zagospodarowanie zwią-
zane z funkcją podstawową;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 80% powierzchni działki,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 161 — 17095 — Poz. 3268

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) powierzchnia zabudowy altan nie większa niż 25 

m2,
b) wysokość zabudowy do 5,0m,
c) geometria dachów – formy dowolne;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziałów na działki budow-
lane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: w zagospodarowaniu uwzględnić istniejącą 
napowietrzną linię energetyczną wysokich napięć 
110kV wraz z jej strefą ochronną, w strefi e obowią-
zują zasady określone w § 12 ust. 4;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
 a) dojazd z projektowanej drogi publicznej KDD,

b) miejsca postojowe dla użytkowników sytuować 
w granicach terenu, stosownie do potrzeb, nie 
ustala się wymaganych wskaźników;

11) stawka procentowa: 0%
82. Dla terenów oznaczonych symbolem A.166.P2,U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy techniczno-
produkcyjnej, magazyny, składy, bazy, parkingi, 
garaże, a także zabudowa usługowa , wyklucza się 
zabudowę mieszkaniową;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych, wyklucza się 
lokalizacje obiektów lub działalności, których uciąż-
liwości na granicy działki mogłyby powodować 
przekroczenie standardów jakości środowiska wy-
maganych dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej w 
szczególności w terenie A.156.MN.3 i A.157.MN.3;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy jak na rysunku planu, od pozosta-

łych dróg wg przepisów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

60%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

16m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących - wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dowolne, z dopuszczeniem 
dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

2000m2;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

a) w zagospodarowaniu uwzględnić istn. napowietrz-
ną linię energetyczną wysokich napięć 110kV wraz 
z jej strefą ochronną, w strefi e obowiązują zasady 
określone w § 12 ust. 4;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Zielonej, Wiosennej oraz projekto-

wanej dojazdowej KDD wzdłuż linii kolejowej,
b) miejsca postojowe - wg § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
83. Dla terenów oznaczonych symbolem A.167.WS plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz
1) przeznaczenie terenu: tereny wód powierzchnio-

wych, jezioro Kochanka;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

wg ustaleń ogólnych
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: wg ustaleń ogólnych, element lokalnej 
osnowy ekologicznej do ochrony i zachowania;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy: nie dotyczy;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości – nie dotyczy;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie dotyczy

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg w sąsiednich gruntach rolnych i 

leśnych,
b) miejsca postojowe – nie dotyczy;

11) stawka procentowa: 0%.
84. Dla terenów oznaczonych symbolem A.168.ZN plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni, w tym projek-
towany użytek ekologiczny Bagno Kochanka;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych, dopuszcza się lokalizację zago-
spodarowania rekreacyjno- turystycznego w rejonie 
ciągu spacerowego wskazanego na rysunku planu 
oraz stref ochrony archeologicznej, w postaci małej 
architektury, łąki rekreacyjnej, tablic informacyjno-
edukacyjnych,zagospodarowania ścieżki edukacyjnej 
przyrodniczej itp.;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) wg ustaleń ogólnych- element lokalnej osnowy 

ekologicznej do ochrony i zachowania, zagospo-
darowanie podporządkowane celom ochrony 
przyrodniczej;

b) teren w granicach planowanego poszerzenia 
obszaru chronionego krajobrazu, obowiązują 
ustalenia § 8 ust. 2;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
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ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy: nie dotyczy;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości – nie dotyczy;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie dotyczy

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg w sąsiednich gruntach rolnych i 

leśnych,
b) miejsca postojowe – nie dopuszcza się;

11) stawka procentowa: 0%.
85. Dla terenów oznaczonych symbolem A.169.ZL plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu:
a) tereny zieleni leśnej, las ochronny w granicach 

administracyjnych miasta,
b) dopuszczalne formy zagospodarowania i zabu-

dowy - związane z prowadzoną gospodarką leśną 
oraz funkcjami rekreacyjnymi lasu, lokalizacja 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i 
drogowej, lokalizacja dróg gruntowych, dojazdo-
wych i wewnętrznych, lokalizacja dróg leśnych, 
lokalizacja obiektów związanych z gospodarką 
leśną (np. paśniki, wieże obserwacyjne itp.), 
szlaków turystycznych wraz z niezbędnym zago-
spodarowaniem rekreacyjnym;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne sy-

tuować wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego wska-
zanego orientacyjnie na rysunku planu oraz w 
sąsiedztwie istniejących zabudowań związanych z 
obsługą terenów leśnych- A.170.RM i A.171.RM;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) teren w granicach proponowanego – planowane-

go obszaru chronionego krajobrazu,
b) wartościowy drzewostan podlega ochronie,
c) wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podle-

gają ochronie, konserwacji i udrożnieniu z zapew-
nieniem nienaruszalnego przepływu wód,

d) ustala się nakaz oszczędnego korzystania z tere-
nu,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 90% powierzchni terenu;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, na fragmencie terenu 
występuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu 
obszar strefy ochrony archeologicznej, obowiązują 
dla niej ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
a) teren kształtować jako teren publiczny; wg § 10;
b) nakaz realizacji elementów wyposażenia i małej 

architektury według wspólnego projektu budow-
lanego, z zastosowaniem powtarzalnych elemen-
tów,

c) zagospodarowanie terenu dostosować do potrzeb 
osób niepełnosprawnych,

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) ustala się zakaz sytuowania obiektów kubaturo-

wych trwale związanych z gruntem, nie będących 
obiektami niezbędnymi dla prowadzenia gospo-
darki leśnej,

b) powierzchnia zabudowy poszczególnych obiek-
tów nie większa niż 50 m2, łącznie nie więcej jak 
200m2;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: zakaz podziałów na działki budowlane, 
z wyłączeniem potrzeb gospodarki leśnej bądź zwią-
zanych z urządzeniami infrastruktury technicznej;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) zakaz realizacji wszelkich form zabudowy z wyłą-

czeniem obiektów, o których mowa w pkt 1.;
9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów: - ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących i projektowanych dróg pub-

licznych lub wewnętrznych,
b) miejsca postojowe – wyłącznie w miejscach i w 

formie uzgodnionych z Nadleśnictwem Staro-
gard, dla zespołów nie większych jak 50 miejsc, 
projektowanych z udziałem odpowiednio kształ-
towanej zieleni;

11) stawka procentowa: 0%
86. Dla terenów oznaczonych symbolem A.170.RM, A.171.

RM plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej 
w gospodarstwach leśnych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, w terenie A.170RM dla 
obiektów w gminnej ewidencji zabytków wskazanych 
na rysunku planu jako chronionych ustaleniami pla-
nu obowiązują zasady określone w § 9 ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) odległości od lasu zgodnie z przepisami odrębny-

mi,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

25%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących typu budynki go-
spodarcze, garaże- 1 kondygnacja nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 35% powierzchni działki,
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7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości – nie dopuszcza się podziału na 
działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg w sąsiednich gruntach leśnych,
b) miejsca postojowe – minimum 2 miejsca na 1 

lokal mieszkalny;
11) stawka procentowa: 0%.

87. Dla terenów oznaczonych symbolem A.172.ZP plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni parkowej- skwer, 
zieleniec miejski, z dopuszczeniem małej architektury 
oraz elementów plastycznych, z zakazem wznoszenia 
budynków;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) istniejąca zieleń do pielęgnacji, utrzymania,
b) wyposażenie, mała architektura realizowane we-

dług wspólnego projektu budowlanego, mającego 
na celu stworzenie spójnej, atrakcyjnej i wysokiej 
jakości kompozycji przestrzennej,

c) nakaz zagospodarowania zielenią komponowaną 
wielowarstwową,

d) nakaz urządzenia punktu widokowego w miejscu 
wskazanym orientacyjnie na rysunku planu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) teren w granicach proponowanego obszaru chro-

nionego krajobrazu, obowiązują ustalenia § 8 ust. 
1 i 2,

b) element osnowy ekologicznej miasta o dużych 
walorach krajobrazowych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: teren w strefi e 
ochrony ekspozycji obejmującej dolinę Wierzycy, 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 10;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren należy traktować jak 
teren przestrzeni publicznej, obowiązują ustalenia 
określone w § 10,

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz wznoszenia budynków,
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 70% powierzchni terenu;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: zakaz wprowadzania podziałów 
nieruchomości;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) zakaz wznoszenia budynków, zakaz sytuowania 

tymczasowych obiektów budowlanych,
b) uwzględnić w zagospodarowaniu przebieg ciągu 

pieszego jak na rysunku planu;
9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – do celów pielęgnacyjnych od ul. Sikor-

skiego,
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania miejsc 

postojowych;
11) stawka procentowa: 0%.

88. Dla terenów oznaczonych symbolem A.173.P3 plan 
ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny obsługi komunikacji, 
stacja paliwowa, parking,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

50%,
c) wysokość zabudowy dla budynków do 12m,
d) geometria dachów- dowolna, z dopuszczeniem 

dachów płaskich,
e) nie ustala się wymaganej powierzchni biologicznie 

czynnej;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Sikorskiego,
b) miejsca postojowe – ustala się wymóg ogra-

niczenia miejsc postojowych do niezbędnego 
minimum (dla osób niepełnosprawnych);

11) stawka procentowa: 0%.
89. Dla terenów oznaczonych symbolem A.174 IW, A.175.

IW/ZZ, A.176.IW/ZZ plan ustala: obowiązują ustalenia 

ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny obiektów i urządzeń 
zaopatrzenia w wodę- w strefi e ochrony pośredniej 
ujęcia wody „Wierzyca”; funkcje dopuszczalne- zie-
leń ekologiczna, w tym IW/ZZ - tereny obiektów i 
urządzeń zaopatrzenia w wodę w obszarze bezpo-
średniego zagrożenia powodzią;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
nakaz podporządkowania zagospodarowania i użyt-
kowania terenu funkcji ochronnej ujęcia;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: teren w granicach planowanego ob-
szaru chronionego krajobrazu, obowiązują ustalenia 
§ 8 ust. 1 i 2;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: teren w strefi e 
ochrony ekspozycji obejmującej dolinę Wierzycy, 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 10;
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5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz sytuowania budynków,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie dopuszcza się podziału terenu 
na działki,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) granica obszaru bezpośredniego zagrożenia po-

wodzią o prawdopodobieństwie 10% wg rysunku 
planu, w obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 i 2,

b) uwzględnić w zagospodarowaniu wymóg zapew-
nienia dostępu do wody zgodnie z przepisami 
ustawy prawo wodne;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – od ul. Sikorskiego,
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania miejsc 

postojowych;
11) stawka procentowa: 0%.

90. Dla terenów oznaczonych symbolem A.178.U2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
w tym z zakresu usług publicznych (w szczególności 
usługi z zakresu kultury, edukacji, opieki zdrowotnej 
i społecznej, obsługi turystyki domy dziennego po-
bytu, domy opieki społecznej itp.), z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; funkcje 
uzupełniające - inne usługi o charakterze komercyj-
nym, nieuciążliwe;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) wymagane kompleksowe zaprojektowanie zabu-

dowy dla całego terenu w liniach rozgraniczają-
cych,

b) teren szczególnych wymagań architektonicz-
nych,

c) w zagospodarowaniu uwzględnić realizacje punk-
tu widokowego oraz miejsca ekspozycji Wzgórza 
Joannitów i obszaru strefy ochrony archeologicz-
nej o zasięgu pokazanym na rysunku planu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) w zagospodarowaniu i urządzeniu terenu ustala 

się nakaz maksymalnego zachowania naturalnego 
ukształtowania terenu oraz istniejącej zieleni wy-
sokiej, ustala się nakaz przedstawienia na etapie 
projektu budowlanego projektu zieleni towarzy-
szącej, odpowiednio komponowanej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) dopuszcza się przebudowę istniejących budynków 

w celu podniesienia standardów technicznych i 
estetycznych,

b) w terenie występuje wskazany orientacyjnie na 
rysunku planu obszar strefy ochrony archeolo-
gicznej, obowiązują dla niej ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy jak na rysunku planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

20%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, do 12m, 
a dla obiektów towarzyszących- wysokość do 
5m,

d) geometria dachów- dachy strome o nachyleniu 
w zakresie 30-45stopni, dachy jednorodne pod 
względem formy, rozwiązań kolorystycznych i 
materiałowym dla całego nowego zespołu zabu-
dowy;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 50% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna nowowydzielana działka o powierzchni 

1200m2; obszar strefy archeologicznej wyłączony 
z możliwości podziałów;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) przez teren przebiegają istniejące napowietrzne 

linie elektroenergetyczne – do czasu ich przebudo-
wy (skablowania) lub likwidacji obowiązuje nakaz 
uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z 
zarządcą sieci energetycznych;

b) obszar strefy ochrony archeologicznej- z zakazem 
zabudowy,

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kalinowskiego poprzez drogę proj. 

KDD,
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 30%.
91. Dla terenów oznaczonych symbolem A.179.MN.4, 

A.180.MN.4 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej typu rezydencjalnego tj. wolno-
stojącej, na większych działkach, w otoczeniu zieleni; 
nie dopuszcza się sytuowania funkcji usługowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ustala się nakaz przedstawienia na etapie projek-

tu budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, 
odpowiednio komponowanej;

b) w zagospodarowaniu terenu ustala się wymóg 
zapewnienia terenu zieleni osiedlowej, wypo-
czynkowej, przy czym co najmniej 50% zieleni w 
osiedlu należy projektować tak, by tworzyła ona 
zwartą powierzchnię większą niż 1000m2 i o sze-
rokości co najmniej 20m;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: zagospodarowanie i zabudowa warun-
kowana możliwością włączenia do systemów miej-
skich wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
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oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy jak na rysunku planu, od pozosta-

łych dróg wg przepisów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

20%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

9m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m, 
maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- dachy strome dwu lub 
wielospadowe o nachyleniu głównych połaci w 
przedziale 25-40stopni,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 60% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

2000m2, minimalna szerokość frontu 30m,
b) podział terenu wymaga spełnienia warunku § 13 

ust. 7;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) przez teren przebiegają istniejące napowietrzne 

linie elektroenergetyczne – do czasu ich przebudo-
wy (skablowania) lub likwidacji obowiązuje nakaz 
uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z 
zarządcą sieci energetycznych;

b) część terenu A.179.MN.4 znajduje się w ozna-
czonej na rysunku planu strefi e ograniczeń dla 
zagospodarowania lokalizowanego w sąsiedztwie 
cmentarza o szerokości 50m od granic działki 
cmentarza; w obrębie strefy obowiązują ustalenia 
jak w § 12 ust. 6;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych otaczających teren, 

w tym z ul. Kalinowskiego lub z nowowydzie-
lonych dróg dojazdowych wewnętrznych; z 
uwzględnieniem wskazanych powiązań,

b) miejsca postojowe – minimum 2 miejsca na 1 
dom;

11) stawka procentowa: dla trenu A.179.MN.4 -30%, dla 
terenu A.189.MN.4 -0% (grunty stanowią własność 
Gminy Miejskiej).

92. Dla terenów oznaczonych symbolem A.182.U1,MN.2 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
(w szczególności usługi z zakresu opieki zdrowot-
nej, odnowy biologicznej, gabinety kosmetyczne, 
gabinety medycyny estetycznej i fi zykoterapii, basen 
rekreacyjny, siłownia itp.) zabudowy mieszkaniowo-
usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopusz-
czeniem usług wolnostojących lub wbudowanych 
w obiekty mieszkalne np. w parterach, preferowane 

usługi z zakresu nieuciążliwych towarzyszących za-
budowie mieszkalnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ochronie podlega pierzeja ulicy Gdańskiej, dla 

nowych obiektów oraz rozbudów istniejących 
budynków wzdłuż tej pierzei wymagane studium 
pierzei pokazujące kontekst otoczenia,

b) teren szczególnych wymagań architektonicz-
nych;

c) dopuszcza się wyburzenia obiektów dysharmo-
nijnych, szpecących, deprecjonujących charakter 
miejsc,a

d) nakaz realizacji pasa zieleni izolacyjno-krajobrazo-
wej wzdłuż granicy sąsiednich terenów mieszka-
niowych A.147.MN.2, szerokości min 3m, ustala 
się nakaz zastosowania roślinności zróżnicowanej 
morfologicznie, planowo urządzonej,

e) ustala się nakaz przedstawienia na etapie projek-
tu budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, 
odpowiednio komponowanej;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) wyklucza się lokalizacje obiektów lub działalności, 

których uciążliwości na granicy działki mogłyby 
powodować przekroczenie standardów jakości 
środowiska wymaganych dla sąsiedniej zabudo-
wy mieszkaniowej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren usytuowany poza granicami strefy ochrony 

konserwatorskiej
b) budynki wskazane na rysunku planu jako obiekty 

o wartościach historycznych wskazane do ochro-
ny, dopuszcza się jednak ich przebudowę w celu 
podniesienia standardów technicznych i estetycz-
nych;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy jak na rysunku planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w terenie 
do 12m, a dla obiektów towarzyszących- wysokość 
do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów-dowolna forma, w tym dachy 
płaskie, dachy w granicach jednej działki lub 
objętego wspólnym projektem zamierzenia in-
westycyjnego jednorodne pod względem formy, 
rozwiązań kolorystycznych i materiałowych;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 40% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna nowowydzielana działka o powierzchni 

600m2;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;
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10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Gdańskiej oraz z nowoprojektowa-

nej drogi KDD i wewnętrznej KDW,
b) miejsca postojowe –min. 2miejsca/1 lokal miesz-

kalny, w tym ew. w garażu, dodatkowo miejsca 
postojowe dla potrzeb funkcji usługowej w ilości 
40msc/100 zatrudnionych i 30msc/100m2 pow. 
użytkowej podstawowej (bez pow. pomocniczej) 
usługi;

11) stawka procentowa: 30%.
93. Dla terenów oznaczonych symbolem A.185.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej; 
wyklucza się funkcje mieszkaniowe;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

40%,
c) wysokość zabudowy do 12m, maksymalnie 2 

kondygnacje nadziemne,
d) geometria dachów- dla rozbudów, nadbudów 

zharmonizowane z zabudową istniejącą oraz 
usytuowaną na sąsiednich działkach, z dopusz-
czeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: przez teren przebiegają istniejące napo-
wietrzne linie elektroenergetyczne – do czasu ich 
przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowiązuje 
nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania tere-
nu z zarządcą sieci energetycznych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Żabiej,
b) miejsca postojowe – przy rozbudowie, nadbu-

dowie istniejącego obiektu bądź realizacji nowej 
zabudowy w miejscu dotychczasowej obowiązu-
je wskaźnik wg § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.

§ 16

  Ustalenia dla terenów położonych 

w jednostce urbanistycznej B –Wschód

1. Dla terenu oznaczonego symbolem B.1.ZD plan ustala: 

obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni ogrodów dział-
kowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) nakaz utrzymania bez zabudowy rezerwy tere-

nowej na kierunkowe rozwiązanie komunika-
cyjne- trasę obwodnicę wschodnią Starogardu 
Gdańskiego kl. głównej o szerokości w liniach 
rozgraniczających minimum 25m,

b) dopuszcza się wyłącznie zagospodarowanie zwią-
zane z funkcją podstawową;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 80% powierzchni działki;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) powierzchnia zabudowy altan nie większa niż 25 

m2,
b) wysokość zabudowy do 5,0m,
c) geometria dachów – formy dowolne;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: zakaz podziałów na działki budowlane

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: w zagospodarowaniu uwzględnić istniejącą 
napowietrzną linię energetyczną wysokich napięć 
110kV wraz z jej strefą ochronną, w strefi e obowią-
zują zasady określone w § 12 ust. 4;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących dróg publicznych lub we-

wnętrznych,
b) miejsca postojowe dla użytkowników sytuować 

w granicach terenu, stosownie do potrzeb, nie 
ustala się wymaganych wskaźników;

11) stawka procentowa: 0%
2. Dla terenu oznaczonego symbolem B.2.ZN plan ustala: 

obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni chronionej – pla-
nowanego użytku ekologicznego Bagno Kochanka;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego- 
dopuszcza się lokalizację zagospodarowania rekre-
acyjno-turystycznego w rejonie ciągu spacerowego 
wskazanego na rysunku planu oraz stref ochrony 
archeologicznej, w postaci małej architektury, łąki 
rekreacyjnej, tablic informacyjno-edukacyjnych,za-
gospodarowania ścieżki edukacyjnej przyrodniczej 
itp.;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) teren w granicach proponowanego obszaru chro-

nionego krajobrazu,
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 95% powierzchni terenu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: w obszarze stref 
ochrony archeologicznych – dla stref W ochrony 
konserwatorskiej obowiązują ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
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przestrzeni publicznych: miejsca rekreacyjne należy 
zagospodarować zgodnie z zasadami § 10;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy: dopuszczalne jedynie obiekty małej architek-
tury związane z zagospodarowaniem rekreacyjnym 
ciągu spacerowego o parametrach;
a) pow. zabudowy łącznie nie większa niż 200m2,
b) wysokość zabudowy do 4,5m npt,
c) indywidualna forma architektury, w tym indywi-

dualna forma dachów;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: zakaz podziału na działki budowlane;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w zagospodarowaniu uwzględnić istnie-
jący gazociąg wysokiego ciśnienia oraz jego strefę 
kontrolowaną o przebiegu wskazanym na rysunku 
planu, obowiązują ustalenia § 12 ust. 5;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących i projektowanych dróg 

publicznych lub wewnętrznych, a także dróg leś-
nych,

b) zakaz sytuowania miejsc postojowych; miejsca 
postojowe dla potrzeb zagospodarowania tury-
styczno-rekreacyjnego sytuować w sąsiednim 
terenie leśnym w miejscach leśnych parkingów, 
sytuowanych w miejscach wskazanych przez 
nadleśnictwo i realizowanych zgodnie ze wska-
zówkami nadleśnictwa;

11) stawka procentowa: 0%
3. Dla terenu oznaczonego symbolem B.3.U1 plan ustala: 

obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
komercyjnej, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej 
związanej z prowadzoną działalnością gospodar-
czą;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dopuszczenie utrzymania istniejącego układu 

zabudowy, dopuszczenie prowadzenia prac 
modernizacyjnych, rozbudów i nowej zabudowy 
uzupełniającej o formach zharmonizowanych z 
istniejącą zabudową terenu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 40% powierzchni działki,
b) teren w granicach proponowanego – planowane-

go obszaru chronionego krajobrazu,
c) wartościowe zadrzewienia podlegają ochronie;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg § 10 ust. 2 i 5;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy – zgodnie z przepisami odrębnymi 

dot. odległości od dróg,
b) dopuszczalny procent pow. zabudowy - do 40%,

c) wysokość zabudowy do 15m npt,
d) geometria dachów- dostosować do istniejącej 

zabudowy, nowe rozwiązania zharmonizować od 
względem formy, kolorystyki i rozwiązań materia-
łowych,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna pow. nowowydzielanej 
z terenu działki budowlanej 1200m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nakaz zastosowania zieleni izolacyjnej, 
a dla obiektów mieszkalnych także rozwiązań tech-
nicznych chroniących przed uciążliwościami (hałas) 
od drogi;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących i projektowanych dróg pub-

licznych lub wewnętrznych,
b) miejsca postojowe – nakaz zapewnienia miejsc 

postojowych dla pojazdów stałych użytkowni-
ków w granicach własnej działki, z zachowaniem 
wskaźników wg § 14 ust 2 pkt 3);

11) stawka procentowa: 0%
4. Dla terenu oznaczonego symbolem B.4.MW.1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dopuszczenie utrzymania istniejącego układu 

zabudowy, dopuszczenie prowadzenia prac 
modernizacyjnych, rozbudów i nowej zabudowy 
uzupełniającej o formach zharmonizowanych z 
istniejącą zabudową terenu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 30% powierzchni działki,
b) teren w granicach proponowanego – planowane-

go obszaru chronionego krajobrazu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg § 10 ust. 2 i 5;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy – zgodnie z przepisami odrębnymi 

dot. odległości od dróg, wskazane zachowanie 
min. 12m od lasu,

b) dopuszczalny procent pow. zabudowy - do 40%,
c) wysokość zabudowy do 12m npt,
d) geometria dachów- dla nowoprojektowanych bu-

dynków uzupełniających zabudowę terenu dosto-
sować do istniejącej zabudowy, nowe rozwiązania 
zharmonizować od względem formy, kolorystyki 
i rozwiązań materiałowych z istniejącymi;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
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oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących i projektowanych dróg pub-

licznych lub wewnętrznych,
b) miejsca postojowe – nakaz zapewnienia miejsc 

postojowych dla pojazdów stałych użytkowni-
ków w granicach własnej działki, z zachowaniem 
wskaźników wg § 14 ust. 2 pkt 3;

11) stawka procentowa: 0%
5. Dla terenu oznaczonego symbolem B.5.RU,RM plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu:
a) zabudowa w gospodarstwach rolnych, hodowla-

nych oraz tereny zabudowy zagrodowej, (obecnie 
związana z Państwowym Stadem Ogierów), z 
dopuszczeniem usług komercyjnych i o charak-
terze publicznym oraz zabudowy mieszkaniowej 
związanej z funkcją podstawową,

b) zabudowa i zagospodarowanie rekreacyjno-wy-
poczynkowe; uzupełniające pod warunkiem że nie 
stanowi kolizji z funkcją podstawową,

c) dopuszcza się wykorzystywanie terenu na cele 
imprez (rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych, 
rozrywkowych itp.) nie związanych z funkcją głów-
ną terenu,

d) zakaz sytuowania nowych budynków mieszkal-
nych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dopuszczenie utrzymania istniejącego układu 

zabudowy, dopuszczenie prowadzenia prac 
modernizacyjnych, rozbudów i nowej zabudowy 
uzupełniającej o formach zharmonizowanych z 
istniejącą zabudową terenu, na zasadach okre-
ślonych w § 9 ust 2 tj. jak dla zespołów zabudowy 
wpisanych do rejestru zabytków,

b) ustala się obowiązek zadrzewiania parkingów 
terenowych w proporcji 1 drzewo na 5 miejsc, 
ustala się wymóg podziału projektowanych 
miejsc postojowych na zespoły o nie więcej jak 
60miejscach, oddzielone komponowaną zielenią 
wielowarstwową o szerokości min.1 m,

c) zagospodarowanie i zabudowa muszą być podpo-
rządkowane celowi uzyskania harmonijnej całości 
zespołu urbanistycznego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 70% powierzchni działki,
b) teren w granicach proponowanego – planowane-

go obszaru chronionego krajobrazu,
c) wartościowy drzewostan podlega ochronie,
d) zespół zabudowy wpisany do rejestru zabytków 

– obowiązują zasady wg § 9 ust. 2
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
a) zespół oraz pojedyncze obiekty pokazane na ry-

sunku planu podlegają ochronie – jako wpisane 
do rejestru zabytków, zasady zabudowy i zago-
spodarowania wg § 9 ust. 1 i 2;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg § 10;
a) nakaz zagospodarowania zielenią komponowaną 

wielowarstwową;

b) nakaz realizacji elementów wyposażenia i małej 
architektury według wspólnego projektu budow-
lanego, z zastosowaniem powtarzalnych elemen-
tów,

c) zagospodarowanie terenu dostosować do potrzeb 
osób niepełnosprawnych,

d) nakaz uzgodnień lokalizacji i formy reklamy, 
związanej z pełnioną funkcją podstawową z wo-
jewódzkim konserwatorem zabytków

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy – zgodnie z przepisami odrębnymi 

dot. odległości od dróg, a także wg uzgodnień i 
wytycznych konserwatorskich,

b) dopuszczalny procent pow. zabudowy - dopuszcza 
się nową zabudowę związaną ze stadniną, przy 
zachowaniu wskaźnika mak. 5%,

c) wysokość nowej zabudowy lub uzupełnień, dobu-
dów – kształtowana indywidualnie wg wytycznych 
konserwatorskich,

d) geometria dachów- dostosować do istniejącej 
zabudowy, nowe rozwiązania zharmonizować od 
względem formy, kolorystyki i rozwiązań materia-
łowych, wg wytycznych konserwatorskich;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych; podział lub 
scalanie nieruchomości wymaga zgody wojewódz-
kiego konserwatora zabytków;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z ul.Mickiewicza lub z dróg wewnętrz-

nych,
b) miejsca postojowe – nakaz zapewnienia miejsc 

postojowych dla pojazdów stałych użytkowni-
ków w granicach własnej działki, z zachowaniem 
wskaźników wg § 14 ust. 2 pkt 3), dla użyt-
kowników okresowych-stosownie do potrzeb, 
z zachowaniem wskaźników min. 30msc/100 
użytkowników;

11) stawka procentowa: 0%
6. Dla terenów oznaczonych symbolami B.6.ZL, B.7.ZL 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu:
a) tereny zieleni leśnej, las ochronny w granicach 

administracyjnych miasta,
b) dopuszczalne formy zagospodarowania i zabu-

dowy - związane z prowadzoną gospodarką leśną 
oraz funkcjami rekreacyjnymi lasu, lokalizacja 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i 
drogowej, lokalizacja dróg gruntowych, dojazdo-
wych i wewnętrznych, lokalizacja dróg leśnych, 
lokalizacja obiektów związanych z gospodarką 
leśną (np. paśniki, wieże obserwacyjne itp.), 
szlaków turystycznych wraz z niezbędnym zago-
spodarowaniem rekreacyjnym;

c) w granicach pokazanych na rysunku planu teren 
B.7.ZL- fragment terenu rekreacyjno-wypoczyn-
kowego oraz służącego do organizacji imprez 
masowych; zagospodarowanie rekreacyjne, jego 
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forma, a także usytuowanie wymaga uzgodnień 
z nadleśnictwem;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne tere-

nu B.7.ZL zharmonizować (np. mała architektura 
o formach zbliżonych, podobnych rozwiązaniach 
materiałowych i kolorystycznych) z zagospoda-
rowaniem terenów sąsiednich położonych w 
granicach terenu rekreacyjno-wypoczynkowego 
wskazanego na rysunku planu jako tereny B.8.U2, 
B.10.US(ZD),

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) teren w granicach proponowanego – planowane-

go obszaru chronionego krajobrazu,
b) wartościowy drzewostan podlega ochronie,
c) wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podle-

gają ochronie, konserwacji i udrożnieniu z zapew-
nieniem nienaruszalnego przepływu wód,

d) ustala się nakaz oszczędnego korzystania z tere-
nu,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 90% powierzchni terenu;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
a) teren B.7.ZL kształtować jako teren publiczny; wg 

§ 10,
b) nakaz realizacji elementów wyposażenia i małej 

architektury według wspólnego projektu budow-
lanego, z zastosowaniem powtarzalnych elemen-
tów,

c) zagospodarowanie terenu dostosować do potrzeb 
osób niepełnosprawnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) ustala się zakaz sytuowania obiektów kubaturo-

wych trwale związanych z gruntem, nie będących 
obiektami niezbędnymi dla prowadzenia gospo-
darki leśnej,

b) powierzchnia zabudowy poszczególnych obiek-
tów nie większa niż 50 m2, łącznie nie więcej jak 
200m2;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: zakaz podziałów na działki budowlane, 
z wyłączeniem potrzeb gospodarki leśnej bądź zwią-
zanych z urządzeniami infrastruktury technicznej;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) uwzględnić w zagospodarowaniu przebieg ga-

zociągu wysokiego ciśnienia dn 125 wraz z jego 
strefą ochronną, wg § 12 ust. 5;

b) zakaz realizacji wszelkich form zabudowy z wyłą-
czeniem obiektów, o których mowa w punkcie 1.

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: - ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących i projektowanych dróg pub-

licznych lub wewnętrznych,

b) miejsca postojowe –wyłącznie w miejscach i w 
formie uzgodnionych z Nadleśnictwem Staro-
gard, dla zespołów nie większych jak 50 miejsc, 
projektowanych z udziałem odpowiednio kształ-
towanej zieleni;

11) stawka procentowa: 0%
7. Dla terenu oznaczonego symbolem B.8.U2 plan ustala: 

obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren usług publicznych z 
zakresu usług kultury, rekreacji i wypoczynku
a) tereny zabytkowego zespołu tzw. Strzelnicy,
b) teren stanowi fragment terenu rekreacyjno-wypo-

czynkowego oraz służącego do organizacji imprez 
masowych, o granicach pokazanych na rysunku 
planu;

c) funkcje uzupełniające- usługi gastronomii, hote-
lowe,

d) dopuszcza się sytuowanie obiektów i urządzeń 
związanych z prowadzoną gospodarką leśną oraz 
funkcjami rekreacyjnymi lasu, lokalizacja obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej i drogowej, 
lokalizacja dróg gruntowych, dojazdowych i we-
wnętrznych, parkingów obsługujących funkcje 
usługowe i rekreacyjne, lokalizacja dróg leśnych, 
lokalizacja szlaków turystycznych wraz z niezbęd-
nym zagospodarowaniem rekreacyjnym;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dopuszcza się utrzymanie istniejącego układu 

zabudowy, dopuszczenie prowadzenia prac 
modernizacyjnych, rozbudów i nowej zabudowy 
uzupełniającej o formach zharmonizowanych z 
istniejącą zabudową terenu, na zasadach określo-
nych w § 9 ust 4 i 5 tj. jak dla zespołów zabudowy 
proponowanych do wpisu do rejestru zabytków,

b) zagospodarowanie i zabudowa muszą być podpo-
rządkowane celowi uzyskania harmonijnej całości 
zespołu urbanistycznego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) teren w granicach proponowanego – planowane-

go obszaru chronionego krajobrazu,
b) wartościowy drzewostan podlega ochronie,
c) w zagospodarowaniu terenu ochronie podlega 

ukształtowanie terenu;
d) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 70% powierzchni terenu
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach zespołu o wartościach kultu-

rowych, proponowanych do wpisu do rejestru 
zabytków – tzw. Strzelnica, tradycyjne miejsce 
rekreacyjne – obowiązują zasady wg § 9 ust 5.

b) w granicach terenu występuje strefa ochrony 
archeologicznej wpisana do rejestru zabytków- 
zasięg strefy jak na rysunku planu, obowiązują 
zasady wg § 9 ust. 3,

c) teren w strefi e ochrony ekspozycji układu urba-
nistycznego miasta, strefa ochrony konserwator-
skiej, obowiązują zasady § 8 ust. 10;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
a) teren kształtować jako teren publiczny; wg § 10;
b) nakaz realizacji elementów wyposażenia i małej 

architektury według wspólnego projektu budow-
lanego, z zastosowaniem powtarzalnych elemen-
tów,
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c) zagospodarowanie terenu dostosować do potrzeb 
osób niepełnosprawnych,

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linia zabudowy od dróg i od lasu - wg przepisów 

odrębnych,
b) wysokość nowej zabudowy – do 12 m npt,
c) powierzchnia zabudowy obiektów – łącznie dla 

nowych obiektów nie większa niż 200m2,
d) geometria dachów- forma dachów kształtowana 

indywidualnie, dla obiektów sytuowanych w są-
siedztwie istn. budynków zharmonizowana z ich 
formą, kolorystyką i rozwiązaniami materiałowy-
mi,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziałów na działki budow-
lane; zakaz nie dotyczy działek dla infrastruktury 
technicznej;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) uwzględnić w zagospodarowaniu przebieg ga-

zociągu wysokiego ciśnienia dn 125 wraz z jego 
strefą kontrolowaną, przebieg trasy wskazano na 
rysunku planu, do czasu jego przebudowy lub 
modernizacji w sąsiedztwie obowiązują ustalenia 
jak w § 12 ust. 5,

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z ul. Mickiewicza oraz z istniejących i pro-

jektowanych dróg wewnętrznych,
b) miejsca postojowe – w zespołach o nie więcej 

jak 60 miejsc, ustala się obowiązek zadrzewiania 
parkingów terenowych w proporcji 1 drzewo na 
5 miejsc; nie ustala się wymaganego wskaźnika, 
ilość miejsc dostosować do potrzeb oraz moż-
liwości sytuowania w sposób nie powodujący 
konieczności wycinek drzewostanu;

11) stawka procentowa: 0%
8. Dla terenu oznaczonego symbolem B.9.ZE,US plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zieleni ekologicznej oraz 
tereny sportu i rekreacji
a) teren stanowi fragment terenu rekreacyjno-wypo-

czynkowego oraz służącego do organizacji imprez 
masowych, o granicach pokazanych na rysunku 
planu;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) zagospodarowanie i zabudowa muszą być podpo-

rządkowane celowi uzyskania harmonijnej całości 
zespołu urbanistycznego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) teren w granicach proponowanego – planowane-

go obszaru chronionego krajobrazu,
b) wartościowy drzewostan podlega ochronie,
c) w zagospodarowaniu terenu ochronie podlega 

ukształtowanie terenu,
d) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 80% powierzchni terenu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:

a) fragment terenu w granicach strefy ochrony 
konserwatorskiej- strefie ochrony ekspozycji, 
wyznaczonej na rysunku planu, zasady zagospo-
darowania wg § 8 ust. 10;

b) w zagospodarowaniu uwzględnić istniejącą strefę 
ochrony archeologicznej wskazaną na rysunku 
panu, obowiązują ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
a) teren kształtować jako teren publiczny; wg § 10;
b) nakaz realizacji elementów wyposażenia i małej 

architektury według wspólnego projektu budow-
lanego, z zastosowaniem powtarzalnych elemen-
tów,

c) zagospodarowanie terenu dostosować do potrzeb 
osób niepełnosprawnych,

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linia zabudowy od dróg - wg przepisów odręb-

nych,
b) wysokość nowej zabudowy – do 12 m npt,
c) powierzchnia zabudowy obiektów nie większa niż 

50m2,
d) geometria dachów- forma dachów kształtowana 

indywidualnie,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: zakaz podziałów na działki budow-
lane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) uwzględnić w zagospodarowaniu przebieg ga-

zociągu wysokiego ciśnienia dn 125 wraz z jego 
strefą kontrolowaną, przebieg trasy wskazano na 
rysunku planu, do czasu jego przebudowy lub 
modernizacji w sąsiedztwie obowiązują ustalenia 
jak w § 12 ust. 5;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji 
zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego teren 
użytkować jako tereny rolne, łąki;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących i projektowanych dróg we-

wnętrznych,
b) zakaz sytuowania miejsc postojowych;

11) stawka procentowa: 0%
9. Dla terenu zieleni i usług oznaczonych symbolem 

B.10.(ZD),US plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zieleni ogrodów dział-
kowych oraz tereny sportu i rekreacji, przy czym 
użytkowanie ogrodów działkowych ustala się jako 
tymczasowe do czasu docelowego zagospodarowa-
nia całości terenu jako sportowo-rekreacyjny,
a) teren stanowi fragment terenu rekreacyjno-wypo-

czynkowego oraz służącego do organizacji imprez 
masowych, o granicach pokazanych na rysunku 
planu;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) zagospodarowanie i zabudowa muszą być podpo-

rządkowane celowi uzyskania harmonijnej całości 
zespołu urbanistycznego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
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a) teren w granicach proponowanego – planowane-
go obszaru chronionego krajobrazu,

b) wartościowy drzewostan podlega ochronie,
c) w zagospodarowaniu terenu ochronie podlega 

ukształtowanie terenu
d) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 80% powierzchni terenu
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
a) teren kształtować jako teren publiczny; wg ustaleń 

§ 10
  b) nakaz realizacji elementów wyposażenia i 

małej architektury według wspólnego projektu 
budowlanego, z zastosowaniem powtarzalnych 
elementów,

c) zagospodarowanie terenu dostosować do potrzeb 
osób niepełnosprawnych,

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linia zabudowy od dróg - wg przepisów odręb-

nych,
b) wysokość nowej zabudowy – związanych z funkcją 

sportowo-rekreacyjną do 12 m npt,
c) powierzchnia zabudowy obiektów związanych 

z funkcją sportowo-rekreacyjną nie większa niż 
50m2,

d) geometria dachów- forma dachów kształtowana 
indywidualnie,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziałów na działki budow-
lane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się,

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji 
zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego teren 
użytkować jako tereny zieleni ogrodów działkowych, 
z zakazem sytuowania obiektów kubaturowych nie 
związanych z funkcją ogrodów działkowych;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących i projektowanych dróg we-

wnętrznych,
b) zakaz sytuowania miejsc postojowych, nie dotyczy 

tymczasowego użytkowania terenu jako ogrodów 
działkowych- dla terenu B.10.(ZD),US miejsca 
postojowe użytkowników sytuować w granicach 
terenu, stosownie do potrzeb, nie ustala się dla 
nich wymaganych wskaźników;

11) stawka procentowa: 0%
10. Dla terenów oznaczonych symbolami B.11.ZL/ZZ, 

B.45.ZL/ZZ plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: ZL/ZZ- teren zieleni leśnej w 
obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych § 7

  3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) tereny w granicach proponowanego – planowa-

nego obszaru chronionego krajobrazu,
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 90% powierzchni terenu

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, ga-
baryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudo-
wy: nie ustala się ze względu na zakaz zabudowy;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziałów na działki budow-
lane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią 

obowiązują ustalenia § 11 ust 1 i 2;
b) granica obszaru bezpośredniego zagrożenia 

powodzią o prawdopodobieństwie 10% - jak na 
rysunku planu;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: zgodnie z dotych-
czasowymi funkcjami i sposobem użytkowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd dla celów pielęgnacyjnych z istniejących i 

projektowanych dróg wewnętrznych oraz poprzez 
sąsiednie tereny,

b) zakaz sytuowania miejsc postojowych, wymaga-
nych minimalnych wskaźników nie ustala się;

11) stawka procentowa: 0%
11. Dla terenów oznaczonych symbolami B.12.ZE/ZZ, 

B.18.ZE/ZZ, B.20.ZE/ZZ, B.43.ZE/ZZ, B.44.ZE/ZZ plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: ZE/ZZ- tereny zieleni naturalnej 
w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych § 7;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) tereny w granicach proponowanego – planowa-

nego obszaru chronionego krajobrazu,
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 90% powierzchni terenu
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
a) w granicach wyznaczonych na rysunku planu strefa 

ochrony konserwatorskiej – ochrony ekspozycji, obo-
wiązują ustalenia § 8 ust. 10. (dotyczy terenu B.20.
ZE/ZZ),

b) w terenie B.18.ZE/ZZ w granicach strefy ochrony 
archeologicznej, której orientacyjną lokalizację 
wskazano na rysunku planu, obowiązują ustalenia 
§ 9 ust. 8.;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg § 10

  6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności 
zabudowy: ze względu na zakaz zabudowy nie ustala 
się;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziałów na działki budow-
lane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
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a) w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią 
obowiązują ustalenia § 11 ust 1 i 2;

b) granica obszaru bezpośredniego zagrożenia 
powodzią o prawdopodobieństwie 10% - jak na 
rysunku planu;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących i projektowanych dróg we-

wnętrznych oraz poprzez sąsiednie tereny,
b) zakaz sytuowania miejsc postojowych,

11) stawka procentowa: 0%
12. Dla terenów oznaczonych symbolami B.13.ZD/ZZ, 

B.14.ZD/ZZ, plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: ZD/ZZ- tereny zieleni ogrodów 
działkowych w obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) tereny w granicach proponowanego – planowa-

nego obszaru chronionego krajobrazu,
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 80% powierzchni działki
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
a) w granicach wyznaczonych na rysunku planu stre-

fa ochrony konserwatorskiej – ochrony ekspozycji 
obowiązują ustalenia § 8 10 (dotyczy terenu B.14.
ZD/ZZ),

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych,

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) powierzchnia zabudowy altan nie większa niż 25 

m2,
b) wysokość zabudowy do 5,0m,
c) geometria dachów – formy dowolne;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziałów na działki budow-
lane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią 

obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 i 2;
b) granica obszaru bezpośredniego zagrożenia 

powodzią o prawdopodobieństwie 10% - jak na 
rysunku planu;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących i projektowanych dróg pub-

licznych lub wewnętrznych,
b) zakaz sytuowania miejsc postojowych nie zwią-

zanych z funkcją podstawową, wymaganych 
minimalnych wskaźników nie ustala się;

11) stawka procentowa: 0%
13. Dla terenu oznaczonego symbolem B.15.ZP/ZZ, B.19.

ZP/ZZ plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: ZP/ZZ – tereny zieleni urządzo-
nej, parkowej w obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią, stanowiący otoczenie Francuskiej Górki 

(chronione ze względów kulturowych- tradycja miej-
sca, wartości niematerialne);

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) tereny w granicach proponowanego – planowa-

nego obszaru chronionego krajobrazu,
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 90% powierzchni terenu
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
a) w granicach wyznaczonych na rysunku planu 

strefa ochrony konserwatorskiej – ochrony ekspo-
zycji, obowiązują ustalenia § 8 ust. 10 i 11 (dotyczy 
terenów B.15.ZP/ZZ, B.19.ZP/ZZ);

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren należy traktować jak 
teren publiczny;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, ga-
baryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudo-
wy: nie ustala się ze względu na zakaz zabudowy;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziałów na działki budow-
lane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią 

obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 i 2;
b) w terenie B.15.ZP/ZZ uwzględnić przebieg trasy 

pieszo-rowerowej,
c) zagospodarowanie oraz zadrzewienie winno 

uwzględniać możliwość zapewnienia odpowied-
niej ekspozycji terenu z ciągu widokowego wzdłuż 
ul. Mickiewicza;

d) granica obszaru bezpośredniego zagrożenia 
powodzią o prawdopodobieństwie 10% - jak na 
rysunku planu;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących i projektowanych dróg we-

wnętrznych, lub poprzez sąsiednie tereny,
b) zakaz sytuowania miejsc postojowych, wymaga-

nych minimalnych wskaźników nie ustala się;
11) stawka procentowa: 0%

14. Dla terenu oznaczonego symbolem B.16.IK/ZZ plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren infrastruktury technicznej 
związanej z oczyszczaniem ścieków w obszarze bez-
pośredniego zagrożenia powodzią- teren istniejącej 
miejskiej oczyszczalni ścieków,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) część terenu w granicach proponowanego – pla-

nowanego obszaru chronionego krajobrazu,
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 30% powierzchni terenu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się;
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6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności 
zabudowy: kształtowane indywidualnie zgodnie z 
potrzebami technologicznymi,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziałów na działki budow-
lane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią 

obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 i 2
b) granica obszaru bezpośredniego zagrożenia 

powodzią o prawdopodobieństwie 10% - jak na 
rysunku planu;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących i projektowanych dróg pub-

licznych lub wewnętrznych poprzez teren B.21.
IK,

b) zakaz sytuowania miejsc postojowych, wymaga-
nych minimalnych wskaźników nie ustala się;

11) stawka procentowa: 0%
15. Dla terenu oznaczonego symbolem B.17.ZP plan usta-

la: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej, par-
kowej, tradycyjna tzw. Francuska Górka (chronione 
ze względów kulturowych- tradycja miejsca, wartości 
niematerialne);

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić przebieg ścieżki 

pieszej i rowerowej,
b) zagospodarowania terenu winno być podporząd-

kowane zachowaniu, ochronie i właściwym wy-
eksponowaniu tradycji miejsca, ochronie podlega 
ukształtowanie terenu,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) teren w granicach proponowanego – planowane-

go obszaru chronionego krajobrazu,
b) wartościowy drzewostan podlega ochronie,
c) ochronie podlega ukształtowanie terenu; zmiana 

wymaga uzgodnienia z właściwym konserwato-
rem zabytków;

d) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 80% powierzchni terenu;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) fragment terenu w granicach strefy ochrony kon-

serwatorskiej- w strefi e ochrony archeologicznej 
W o orientacyjnej lokalizacji wskazanej na rysunku 
planu; dla strefy tej obowiązują ustalenia § 9 ust. 
8,

b) teren w granicach strefy ochrony konserwator-
skiej- w strefi e ochrony ekspozycji, obowiązują 
ustalenia § 8 ust. 10 i 11.

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
a) teren kształtować jako teren publiczny;
b) nakaz realizacji elementów wyposażenia i małej 

architektury według wspólnego projektu budow-
lanego, z zastosowaniem powtarzalnych elemen-
tów,

c) zagospodarowanie terenu dostosować do potrzeb 
osób niepełnosprawnych,

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, ga-
baryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudo-
wy: nie ustala się ze względu na zakaz zabudowy;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziałów na działki budow-
lane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) zakaz sytuowania zabudowy, zakaz sytuowania 

miejsc postojowych;
b) zagospodarowanie oraz zadrzewienie winno 

uwzględniać możliwość zapewnienia odpowied-
niej ekspozycji terenu z ciągu widokowego wzdłuż 
ul. Mickiewicza,

c) w zagospodarowaniu uwzględnić przebieg napo-
wietrznej linii energetycznej wn 110kV wraz z jej 
strefą ochronną, obowiązują w niej zasady § 12 
ust. 4;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie dopuszcza 
się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i 
użytkowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd dla celów eksploatacyjnych z istniejących 

dróg publicznych, lub z dróg wewnętrznych,
b) zakaz sytuowania miejsc postojowych;

11) stawka procentowa: 0%
16. Dla terenu oznaczonego symbolem B.21.IK, plan usta-

la: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren infrastruktury technicz-
nej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem 
ścieków – miejska oczyszczalnia ścieków;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 30% powierzchni terenu, w tym 
wskazane wzmocnienie zieleni izolacyjnej wzdłuż 
granic terenu;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: dopuszcza się indywidualne 
ukształtowanie ogrodzeń od strony dróg publicz-
nych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) architektura obiektów kształtowana indywidualnie, 

zgodnie z potrzebami funkcji oraz wymaganiami 
technologicznymi, dopuszcza się zróżnicowanie 
form architektonicznych w zależności od pełnio-
nych funkcji,

b) wysokości, gabaryty obiektów zgodnie z potrze-
bami funkcji i technologii;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziałów na działki budow-
lane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 161 — 17108 — Poz. 3268

a) zakaz sytuowania zabudowy o funkcjach chronio-
nych, w tym szczególnie mieszkalnych,

b) w zagospodarowaniu uwzględnić przebieg napo-
wietrznej linii energetycznej wn 110kV wraz z jej 
strefą ochronną, obowiązują w niej zasady § 12 
ust. 4;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejącej drogi wewnętrznej,

b) miejsca postojowe dla użytkowników stałych w 
obrębie terenu, dla użytkowników okresowych 
stosownie do potrzeb w granicach terenu, z za-
stosowaniem wskaźników określonych w § 14 
ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%
17. Dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej ozna-

czonych symbolem B.22.P2, B.23.P2, B.25.P2, B.27.

P2, B.24.P2(MW.1) plan ustala: obowiązują ustalenia 

ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy techniczno-
produkcyjnej, magazyny, handel hurtowy, tereny 
obsługi budownictwa; przy czym dla terenu B.24.
P2(MW.1) – dopuszcza się jako tymczasowe zago-
spodarowanie funkcje istn. zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dopuszcza się utrzymanie istniejącego układu 

zabudowy, jego uzupełnianie, modernizację, roz-
budowy, a także nowe obiekty związane z funkcją 
terenu,

b) nowe zagospodarowanie i zabudowa powinny za-
pewniać zachowanie harmonijnej całości zespołu 
urbanistycznego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 20% powierzchni terenu, w tym 
wskazane wzmocnienie zieleni izolacyjnej wzdłuż 
granic terenu;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: dla terenu B.25.P2 
w obszarze strefy ochrony archeologicznej, której 
orientacyjna lokalizacje wskazano na rysunku planu, 
obowiązują ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych § 10;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) architektura obiektów kształtowana indywidual-

nie, dopuszcza się zróżnicowanie form architek-
tonicznych w zależności od pełnionych funkcji,

b) wysokości, gabaryty obiektów zgodnie z potrze-
bami funkcji i technologii; nie wyżej jak 3 kondyg-
nacje nadziemne i nie wyżej jak 15m npt,

c) pow. zabudowy – do 60%;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: dopuszcza się podział na działki, 
pod warunkiem, że powierzchnia nowowydzielanej 
działki nie będzie mniejsza niż 1200m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) zakaz sytuowania zabudowy o funkcjach chronio-

nych, w tym szczególnie mieszkalnych,

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów: dla terenu 
B.24P2(MW1) do czasu docelowego zagospodarowa-
nia dopuszcza się istn. funkcje zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej z dopuszczeniem modernizacji, 
przebudów i rozbudowy do 10% pow. zabudowy istn. 
budynku mieszkalnego;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących dróg publicznych – z ul. Dro-

ga Owidzka lub z istniejących i projektowanych 
dróg wewnętrznych,

b) miejsca postojowe dla użytkowników stałych w 
obrębie terenu, dla użytkowników okresowych 
stosownie do potrzeb w granicach terenu; z za-
chowaniem wskaźników ustalonych w § 14 ust. 
2;

11) stawka procentowa: 0%.
18. Dla terenu oznaczonego symbolem B.26.MN.3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi; 
przy czym usługi mogą zajmować więcej jak 30% 
powierzchni całkowitej obiektu z funkcją mieszkalną, 
mogą być także sytuowane jako oddzielne obiekty; 
dopuszcza się wyłącznie usługowe zagospodarowa-
nie działki;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 30% powierzchni terenu/dział-
ki,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: budynek wskazany 
na rysunku planu – fi gurujący w gminnej ewidencji 
zabytków, obowiązują ustalenia § 9 ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg § 10;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej zabu-

dowy od dróg wg przepisów szczególnych, wska-
zane zachowanie istn. linii zabudowy wyznaczonej 
przez budynek chroniony – fi gurujący w gminnej 
ewidencji zabytków,

b) nakaz sytuowania dachów o nachyleniu połaci w 
zakresie od 30 do 45 stopni,

c) wysokości zabudowy dla nowych budynków do 
12m npt,

d) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 
– 40%,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna powierzchnia działki 
1200m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących dróg publicznych- z ul. Droga 

Owidzka,
b) miejsca postojowe dla użytkowników stałych i 

okresowych, stosownie do potrzeb, w granicach 
terenu; z zachowaniem wskaźników ustalonych 
w § 14 ust. 2;
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11) stawka procentowa: 0%.
19. Dla terenów zieleni oznaczonych symbolem B.28.ZE, 

B.41.ZE plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: teren zieleni maturalnej, nie 
kształtowanej, i nie komponowanej, zieleń semileśna, 
łąkowa, zadrzewienia i zakrzaczenia;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) zagospodarowanie terenu winno być podporząd-

kowane zachowaniu, ochronie i wzmocnieniu 
istniejącej zieleni, stanowiącej element osnowy 
ekologicznej miasta, ochronie podlega także 
ukształtowanie terenu,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) teren w granicach proponowanego – planowane-

go obszaru chronionego krajobrazu,
b) wartościowy drzewostan podlega ochronie,
c) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 90% powierzchni terenu
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: fragment terenu 
B.28.ZE w granicach strefy ochrony konserwator-
skiej- w strefi e ochrony archeologicznej, o orienta-
cyjnej lokalizacji wskazanej na rysunku planu; dla 
strefy tej obowiązują ustalenia § 9 ust. 8

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy: ze względu na zakaz zabudowy nie ustala 
się;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziałów na działki budow-
lane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zakaz sytuowania zabudowy,

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd dla celów eksploatacyjnych z istniejących 

dróg publicznych,
b) zakaz sytuowania miejsc postojowych;

11) stawka procentowa: 0%.
20. Dla terenu oznaczonego symbolem B.29.MN.3, plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi; 
przy czym usługi mogą zajmować więcej jak 30% 
powierzchni całkowitej obiektu z funkcją mieszkalną, 
mogą być także sytuowane jako oddzielne obiekty; 
dopuszcza się wyłącznie usługowe zagospodarowa-
nie działki;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) zagospodarowanie terenu i zabudowa winny być 

podporządkowane - dostosowane do historycznej 
zabudowy zespołu dawnego tzw. Małego Dwor-
ca,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 30% powierzchni terenu/dział-
ki,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren w granicach 
zespołu zabudowy o wartościach kulturowych, chro-
niony ustaleniami planu, obowiązują ustalenia § 9 
ust. 7

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej zabu-

dowy od dróg oraz od obszarów kolejowych wg 
przepisów odrębnych,

b) nakaz sytuowania dachów o nachyleniu połaci w 
zakresie od 30 do 45 stopni,

c) wysokości zabudowy do 10m npt,
d) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 

– 40%,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: minimalna powierzchnia działki 
1200m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w zagospodarowaniu uwzględnić ochro-
nę przed uciążliwościami od kolei (hałas, wibracje) 
poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwią-
zań technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących dróg publicznych z ul. Ja-

błowskiej lub z ul. Kościuszki, ul. Przedmieście,
b) miejsca postojowe dla użytkowników stałych i 

okresowych, stosownie do potrzeb, w granicach 
terenu; z zachowaniem wskaźników ustalonych 
w § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
21. Dla terenu oznaczonego symbolem B.30.P2(MN3), plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy budownictwa, 
handlu hurtowego i gospodarki magazynowej, a tak-
że jako tymczasowe użytkowanie- zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi; 
przy czym usługi mogą zajmować więcej jak 30% 
powierzchni całkowitej obiektu z funkcją mieszkalną, 
mogą być także sytuowane jako oddzielne obiekty; 
dopuszcza się wyłącznie usługowe zagospodarowa-
nie działki;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) zakaz sytuowania nowych budynków mieszkal-

nych oraz wydzielenia nowych działek dla zabu-
dowy mieszkalnej;

b) zagospodarowanie i zabudowa winny być podpo-
rządkowane procesom przekształcanie terenu w 
kierunku funkcji gospodarczych lub techniczno-
produkcyjnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 20% powierzchni terenu/dział-
ki,

b) w zagospodarowaniu nakaz realizacji zieleni 
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izolacyjno-krajobrazowej na granicy z sąsiednim 
terenem mieszkaniowym B.29.MN.3;

c) wyklucza się lokalizacje obiektów lub działalności, 
których uciążliwości na granicy działki mogłyby 
powodować przekroczenie standardów jakości 
środowiska wymaganych dla sąsiedniej zabudo-
wy mieszkaniowej oznaczonej symbolem B.29.
MN.3,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: istniejące budynki 
fi gurujące w gminnej ewidencji zabytków wskazane 
na rysunku planu do ochrony, obowiązują ustalenia 
§ 9 ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej za-

budowy od dróg i od obszarów kolejowych wg 
przepisów odrębnych,

b) dachy kształtowane indywidualnie,
c) wysokości zabudowy do 15m npt, przy czym do-

puszcza się zwiększenie wysokości uzasadnione 
potrzebami technologicznymi prowadzonej dzia-
łalności;

d) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 
– 60%;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna powierzchnia działki 
1200m2; nowowydzielane drogi wewnętrzne o sze-
rokości minimum 8m;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w zagospodarowaniu uwzględnić ochro-
nę przed uciążliwościami od kolei (hałas, wibracje) 
poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwią-
zań technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: funkcje miesz-
kaniowe ustala się wyłącznie jako tymczasowe – na 
okres do 10 lat od daty uchwalenia planu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących dróg publicznych z ul. Ja-

błowskiej lub projektowanych dróg wewnętrz-
nych,

b) miejsca postojowe dla użytkowników stałych i 
okresowych, stosownie do potrzeb, w granicach 
terenu; z zachowaniem wskaźników ustalonych 
w § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
22. Dla terenu oznaczonego symbolem B.31.IC plan ustala: 

obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren infrastruktury technicznej 
z zakresu zaopatrzenia w ciepło- teren istniejącej 
ciepłowni miejskiej oraz zabudowy towarzyszącej; 
wyklucza się zabudowę mieszkaniową oraz funkcje 
chronione,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: nakaz utrzymania powierzchni bio-
logicznie czynnej na co najmniej 20% powierzchni 
terenu/działki,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej zabu-

dowy wg przepisów odrębnych,
b) dachy kształtowane indywidualnie,
c) wysokości zabudowy do 20m npt, przy czym 

dopuszcza się zwiększenie wysokości uzasadnio-
ne potrzebami technologicznymi prowadzonej 
działalności; ustalenie nie dotyczy już istniejących 
budynków i obiektów

d) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 
– 50%,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna powierzchnia działki 
3000m2, nowowydzielane drogi wewnętrzne o sze-
rokości minimum 8m;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się,

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się do 
czasu docelowego zagospodarowania użytkowanie 
części terenu jako parkingu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących dróg publicznych - z ul. Po-

morskiej i Jabłowskiej lub projektowanych dróg 
wewnętrznych,

b) miejsca postojowe dla użytkowników stałych i 
okresowych, stosownie do potrzeb, w granicach 
terenu; z zachowaniem wskaźników ustalonych 
w § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
23. Dla terenu oznaczonego symbolem B.32.P1 plan usta-

la: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu:
a) teren zabudowy techniczno-produkcyjnej, przemy-

słu, składów, magazynów, funkcji technicznych, 
rzemiosła uciążliwego; z dopuszczeniem funkcji 
związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej typu stacje demontażu pojazdów, sprzętu 
AGD, punkty skupu materiałów wtórnych, złomu 
itp.

b) dopuszcza się sytuowanie jako funkcji towarzy-
szących zabudowy usługowej, z wykluczeniem 
funkcji chronionych np. związanych z pobytem 
dzieci i młodzieży,

c) wyklucza się zabudowę mieszkaniową;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

wg ustaleń ogólnych;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego:
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 20% powierzchni terenu/dział-
ki,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 161 — 17111 — Poz. 3268

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej za-

budowy od dróg i od obszarów kolejowych wg 
przepisów odrębnych,

b) dachy kształtowane indywidualnie,
c) wysokości zabudowy do 15m npt, przy czym do-

puszcza się zwiększenie wysokości uzasadnione 
potrzebami technologicznymi prowadzonej dzia-
łalności;

d) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 
– 60%;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: minimalna powierzchnia działki 3000m2 
nowowydzielane drogi wewnętrzne o szerokości 
minimum 8m;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od kolei (hałas, wibracje) poprzez 
zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej,

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących dróg publicznych z ul. Pomor-

skiej lub projektowanych dróg wewnętrznych,
b) miejsca postojowe dla użytkowników stałych i 

okresowych, stosownie do potrzeb, w granicach 
terenu; z zachowaniem wskaźników ustalonych 
w § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
24. Dla terenów zabudowy i usługowej oznaczonych 

symbolem B.33.P1,P2,U1 plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy techniczno-
produkcyjnej, przemysłu, składów, magazynów, 
funkcji technicznych, rzemiosła uciążliwego; budow-
nictwa, handlu hurtowego i gospodarki magazyno-
wej oraz usług komercyjnych, z wykluczeniem funkcji 
mieszkaniowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 20% powierzchni terenu/dział-
ki,

b) wyklucza się lokalizacje obiektów lub działalności, 
których uciążliwości na granicy działki mogłyby 
powodować przekroczenie standardów jakości 
środowiska wymaganych dla sąsiedniej zabudo-
wy mieszkaniowej w terenach E.56.MN.3, B.35.
P1,P2 (MN.3), B.34.P1,P2,(MN.3);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej za-

budowy od dróg i od obszarów kolejowych wg 
przepisów odrębnych,

b) dachy kształtowane indywidualnie,
c) wysokości zabudowy do 20m npt, przy czym do-

puszcza się zwiększenie wysokości uzasadnione 
potrzebami technologicznymi prowadzonej dzia-
łalności;

d) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 
– 60%,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki nowowydzielanej 

2000m2 (parametr nie dotyczy dróg wewnętrznych 
i działek dla potrzeb infrastruktury technicznej) 
nowowydzielane drogi wewnętrzne o szerokości 
minimum 8m;

b) podział terenu na działki dopuszczalny pod warun-
kiem sporządzenia koncepcji i projektu podziału 
dla całości terenu, zgodnie z § 13 ust. 7;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) teren specjalnej strefy ekonomicznej w granicach 

wskazanych na rysunku planu,
b) w zagospodarowaniu uwzględnić przebieg linii 

napowietrznych wysokich napięć 110kV wraz z 
ich strefami, w strefach tych obowiązują zasady 
§ 12 ust. 4,

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: - ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących dróg publicznych z ul. 

Jabłowskiej oraz z ul. Pelplińskiej lub projekto-
wanych dróg wewnętrznych, miejsca włączenia 
nowych dróg obsługujących teren do dróg pub-
licznych wskazano na rysunku planu;

b) miejsca postojowe dla użytkowników stałych i 
okresowych, stosownie do potrzeb, w granicach 
terenu; z zachowaniem wskaźników ustalonych 
w § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
25. Dla terenów oznaczonych symbolami B.34.

P1,P2,(MN.3), B.35.P1,P2,(MN.3) plan ustala: obowią-

zują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu:
a) teren zabudowy techniczno-produkcyjnej, przemy-

słu, składów, magazynów, funkcji technicznych, 
rzemiosła uciążliwego; budownictwa, handlu 
hurtowego i gospodarki magazynowej oraz jako 
zagospodarowania tymczasowego zabudowy 
mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi;

b) dopuszcza się funkcje mieszkalne jako towarzy-
szące, integralnie związane z prowadzoną dzia-
łalnością;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) zakaz sytuowania nowej zabudowy mieszkanio-

wej,
b) zagospodarowanie i zabudowa winny być podpo-

rządkowane procesom przekształcanie terenu w 
kierunku funkcji gospodarczych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
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a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni terenu/dział-
ki,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych,

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej zabu-

dowy od dróg wg przepisów odrębnych,
b) dachy kształtowane indywidualnie,
c) wysokości zabudowy do 15m npt, przy czym do-

puszcza się zwiększenie wysokości uzasadnione 
potrzebami technologicznymi prowadzonej dzia-
łalności;

d) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 
– 50%,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna powierzchnia działki 
1500m2, nowowydzielane drogi wewnętrzne o sze-
rokości minimum 8m;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić przebieg linii 

napowietrznych wysokich napięć 110kV wraz z 
ich strefami, w strefach tych obowiązują zasady 
§ 12 ust. 4,

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się okres 
tymczasowego użytkowania funkcji mieszkaniowych 
(MN.3) na 10 lat od daty uchwalenia planu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących dróg publicznych z ul. Pel-

plińskiej i ul. Jabłowskiej lub projektowanych dróg 
wewnętrznych,

b) miejsca postojowe dla użytkowników stałych i 
okresowych, stosownie do potrzeb, w granicach 
terenu; z zachowaniem wskaźników ustalonych 
w § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
26. Dla terenu oznaczonego symbolem B.36.IE plan ustala: 

obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren infrastruktury technicznej 
z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 20% powierzchni terenu/dział-
ki,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:

a) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej zabu-
dowy od dróg wg przepisów odrębnych,

b) dachy kształtowane indywidualnie,
c) wysokości zabudowy do 15m npt, przy czym do-

puszcza się zwiększenie wysokości uzasadnione 
potrzebami technologicznymi prowadzonej dzia-
łalności;

d) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 
– 50%,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: zakaz podziału na działki budowlane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić przebieg linii 

napowietrznych wysokich napięć 110kV wraz z 
ich strefami, w strefach tych obowiązują zasady 
§ 12 ust. 4;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących dróg publicznych z ul. Pel-

plińskiej;
b) miejsca postojowe dla użytkowników stałych i 

okresowych, stosownie do potrzeb, w granicach 
terenu; z zachowaniem wskaźników ustalonych 
w § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
27. Dla terenu oznaczonego symbolem B.37.P3,U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren obsługi komunikacyjnej 
– parking, myjnia, baza transportowa, stacja paliwo-
wa itp. oraz usług komercyjnych, z wykluczeniem 
zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów i funkcji 
związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) zakaz sytuowania budynków mieszkalnych,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 20% powierzchni terenu/dział-
ki,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej zabu-

dowy od dróg wg przepisów odrębnych,
b) dachy kształtowane indywidualnie,
c) wysokości zabudowy do 15m npt, przy czym do-

puszcza się zwiększenie wysokości uzasadnione 
potrzebami technologicznymi prowadzonej dzia-
łalności;

d) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 
– 50%,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna pow. nowowydzielanej 
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działki 1500m2, wskazane by linia podziału biegła 
prostopadle do drogi z której odbywa się obsługa 
komunikacyjna, min szerokość frontu 25m,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejącej drogi publicznej- ul. Pelpliń-

skiej; ewentualnie nowowydzielane działki z 
projektowanych dróg wewnętrznych,

b) miejsca postojowe dla użytkowników stałych i 
okresowych, stosownie do potrzeb, w granicach 
terenu; z zachowaniem wskaźników ustalonych 
w § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
28. Dla terenów techniczno-produkcyjnych, przemysłu, 

składów, magazynów, funkcji technicznych, rzemio-

sła uciążliwego oznaczonych symbolem B.38.P1, B.39.

P1 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy techniczno-
produkcyjnej, przemysłu, składów, magazynów, 
funkcji technicznych, rzemiosła uciążliwego; z wyklu-
czeniem funkcji mieszkalnych; dopuszczalne funkcje 
usługowe związane z podstawowym przeznaczeniem 
terenu takie jak np. biurowe, administracyjne;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) zakaz sytuowania budynków mieszkalnych,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 20% powierzchni terenu/dział-
ki,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej zabu-

dowy od dróg wg przepisów odrębnych,
b) dachy kształtowane indywidualnie,
c) wysokości zabudowy do 25m npt, przy czym do-

puszcza się zwiększenie wysokości uzasadnione 
potrzebami technologicznymi prowadzonej dzia-
łalności;

d) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 
– 60%;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) dopuszcza się podział terenu na działki o wielkości 

dostosowanej do potrzeb prowadzonych lub pla-
nowanych działalności, nie ustala się minimalnej 
wymaganej powierzchni nowowydzielanej dział-
ki,

b) minimalna szerokość wydzielanych dróg we-
wnętrznych 8m;;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:

a) teren specjalnej strefy ekonomicznej w granicach 
wskazanych na rysunku planu;

b) w zagospodarowaniu uwzględnić przebieg linii 
napowietrznych wysokich napięć 110kV wraz z 
ich strefami, w strefach tych obowiązują zasady 
§ 12 ust. 4,

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących dróg publicznych – z ul. 

Pomorskiej i z ul. Pelplińskiej lub projektowanych 
dróg wewnętrznych; bądź poprzez tereny sąsied-
nie poprzez ustanowione służebności;

b) miejsca postojowe dla użytkowników stałych i 
okresowych, stosownie do potrzeb, w granicach 
terenu; z zachowaniem wskaźników ustalonych 
w § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
29. Dla terenu oznaczonego symbolem B.40.KK plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren komunikacji kolejowej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go:
a) zakaz sytuowania budynków;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) nie ustala się wymaganej minimalnej powierzchni 

biologicznie czynnej;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy: ze względu na specyfi kę terenu nie ustala 
się;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: dopuszcza się podział terenu na działki 
o wielkości dostosowanej do potrzeb prowadzonych 
lub planowanych działalności, nie ustala się mini-
malnej wymaganej powierzchni nowowydzielanej 
działki,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zakaz sytuowania budynków;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących dróg publicznych lub pro-

jektowanych dróg wewnętrznych; w tym usy-
tuowanych poza granicami opracowania planu 
(np. w obszarze objętym planem miejscowym 
obowiązującym oznaczonym na rysunku planu 
numerem 26);

b) miejsca postojowe dla użytkowników stałych i 
okresowych- nie ustala się wymaganego mini-
mum;

11) stawka procentowa: 0%.
30. Dla terenu oznaczonego symbolem B.41.ZE, B.42.ZE 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz
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1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni naturalnej, o 
funkcji izolacyjno-krajobrazowej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych § 7;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) tereny w granicach proponowanego – planowa-

nego obszaru chronionego krajobrazu,
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 90% powierzchni terenu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
a) w granicach wyznaczonych na rysunku planu stre-

fa ochrony konserwatorskiej – ochrony ekspozycji, 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 10;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg § 10;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy: ze względu na zakaz zabudowy nie ustala 
się;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziałów na działki budow-
lane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących i projektowanych dróg we-

wnętrznych oraz poprzez sąsiednie tereny,
b) zakaz sytuowania miejsc postojowych;

11) stawka procentowa: 0%

§ 17

  Ustalenia dla terenów położonych 

w jednostce urbanistycznej C1 – 

Centrum część północna

1. Dla terenów oznaczonych symbolem C1. 1.P2, C1.2.P2 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny budownictwa, handlu 
hurtowego, gospodarki magazynowej, z dopuszcze-
niem usług; funkcja mieszkalna dopuszczalna wy-
łącznie w formie mieszkania integralnie związanego 
z prowadzoną działalnością;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej w 

terenie C1.2.P2 od strony północnej i wschodniej 
wprowadzić zieleń izolacyjno-krajobrazową; w 
terenie C1.1.P2- w miejscu wskazanym na rysunku 
planu zachować i wzmocnić poprzez nowe nasa-
dzenia istniejącą zieleń wysoką

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) wyklucza się lokalizacje obiektów lub działalności, 

których uciążliwości na granicy działki mogłyby 
powodować przekroczenie standardów jakości 
środowiska wymaganych dla sąsiedniej zabudo-
wy mieszkaniowej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg i obszarów kolejowych 

wg przepisów odrębnych;
b) wysokość zabudowy do 15m, przy czym dopuszcza 

się zwiększenie wysokości dla części budynków 
lub dla budowli, uzasadnione potrzebami tech-
nologicznymi prowadzonej działalności,

c) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 
– 50%,

d) geometria dachów- nie reguluje się,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 

czynnej na co najmniej 20% powierzchni terenu 
/działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych § 13, przy 
czym dla terenu C1.2.P2 wymagane sporządzenie 
koncepcji zagospodarowania i projektu podziału dla 
całego terenu dotychczas nie zagospodarowanego; 
wydzielane drogi wewnętrzne obsługujące więcej 
jak 5 działek o szerokości min 10m;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w zagospodarowaniu uwzględnić wy-
magane odległości od kolei zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu docelo-
wego zagospodarowania dopuszcza się użytkowanie 
rolne

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących dróg publicznych ul. Zielonej, 

Iwaszkiewicza lub z dróg wewnętrznych, planowa-
nych do wydzielenia,

b) miejsca postojowe – minimum 20 miejsc/100 
zatrudnionych oraz 3miejsca/100m2 pow. użyt-
kowej usług;

11) stawka procentowa: 0%.
2. Dla terenów oznaczonych symbolem C1.3.P3, C1.34.

P3, C1.56.P3 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: obsługi komunikacyjnej, w tym 
w szczególności stacji paliwowej, zespołu garaży, 
parkingu wielostanowiskowego, placu manewro-
wego, placu do nauki jazdy;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) nie ustala się wymaganego minimalnego wskaź-

nika powierzchni biologicznie czynnej
b) wyklucza się lokalizacje obiektów lub działalności, 

których uciążliwości na granicy działki mogłyby 
powodować przekroczenie standardów jakości 
środowiska wymaganych dla sąsiedniej zabudo-
wy mieszkaniowej oznaczonej na rysunku symbo-
lem C.1.6.MW1,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;
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6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych;
b) wysokość zabudowy – 1 kondygnacja nadziem-

na,
c) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 

– 80%,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: nie ustala się
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniejących dróg publicznych: dla terenu 

C1.34.P3 z ul. Zielonej, dla terenu C1.3.P3 z ul. Kra-
sickiego, dla terenu C1.56.P3 z ul. Iwaszkiewicza,

b) miejsca postojowe- nie ustala się wymaganych 
wskaźników;

11) stawka procentowa: 0%.
3. Dla terenów oznaczonych symbolem C1.4.MN.3, plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony północnej i zachodniej wprowadzić zieleń 
izolacyjno-krajobrazową;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 30% powierzchni działki;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna wydzielana działka o po-
wierzchni 1250m2, podział prostopadle do drogi- ul. 
Kolejowej;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:

a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 
uciążliwościami od kolei (hałas, wibracje) poprzez 
zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kolejowej,
b) miejsca postojowe – min 2 miejsca dla funkcji 

mieszkaniowej oraz min 2 miejsca/100m2 pow. 
użytkowej usługi;

11) stawka procentowa: 0%.
4. Dla terenów oznaczonych symbolem C1.5.U1, plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
komercyjnej oraz rzemiosła usługowego, z wyklucze-
niem funkcji mieszkalnej oraz usług publicznych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg i kolei wg przepisów od-

rębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

60%,
c) wysokość zabudowy do 10m, maksymalnie 2 

kondygnacje nadziemne;
d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 

istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 15% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: ustala się zakaz podziału na działki 
budowlane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od kolei (hałas, wibracje) poprzez 
zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej,

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kolejowej,
b) miejsca postojowe – min 3 miejsca/100m2 pow. 

użytkowej usług;
11) stawka procentowa: 0%.

5. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

oznaczonych symbolem C1.6.MW.1, plan ustala: obo-

wiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
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wej wielorodzinnej, z dopuszczeniem usług nieuciąż-
liwych wbudowanych w obiekty mieszkalne lub jako 
wolnostojące;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony północnej – wzdłuż ul. Krasickiego wpro-
wadzić zieleń izolacyjno-krajobrazową wielowar-
stwową w pasie o min. 5 m szerokości;

b) dopuszcza się rekompozycję istniejących budyn-
ków,

c) ustala się nakaz by zespoły garaży były realizowa-
ne wg jednorodnego projektu, nie dopuszcza się 
sytuowania pojedynczych garaży blaszanych lub 
innych substandardowych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) ustala się nakaz uzupełnienia zagospodarowania 

odpowiednio komponowaną zielenią wielowar-
stwową np. w postaci zieleni towarzyszącej pla-
com zabaw dla dzieci;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, a dla 
obiektów towarzyszących (z wyłączeniem garaży)- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki, przy 
czym nie mniej niż 25-30m2/mieszkanie,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka dla zabudowy 

wielorodzinnej o powierzchni 2500m2, projekt 
podziału wymagany dla całości terenu, wg zasady 
określonej w § 13, dopuszcza się wydzielenie nie-
ruchomości dla garaży, dla niewielkich obiektów 
usługowych towarzyszących lub obiektów infra-
struktury technicznej, dla takich działek ustalony 
powyżej parametr nie obowiązuje;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) ustala się nakaz wyznaczenia w liniach rozgrani-

czających teren zieleni osiedlowej o powierzchni 
minimum 1000m2,

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulicy Traugutta, Zielonej, Krasickiego, 

Korczaka lub z dróg wewnętrznych,

b) miejsca postojowe –dla noworealizowanych 
budynków wielorodzinnych ustala się wymóg 
projektowania miejsc postojowych na własnej 
działce wg wskaźników zawartych w ustale-
niach ogólnych, przy czym parkingi naziemne 
należy urządzać z towarzyszeniem zieleni, w tym 
wysokiej, dla nie więcej jak 100 msc w jednym 
zespole;

c) dopuszcza się nowe zespołowe garaże w tym 
kilkukondygnacyjne; dla więcej jak 10 miejsc 
parkingowych, projektowane jako samodzielne 
obiekty lub zespoły obiektów;

11) stawka procentowa: 0%.
6. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

oznaczonych symbolem C1.7.MW.1, plan ustala: obo-

wiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dopuszcza się rekompozycję istniejącego budyn-

ku
b) dopuszcza się sytuowanie garaży na granicy z 

terenem sąsiednim C1.8.MN.2,MW.1
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: ustala się wymóg uzupełnienia terenu 
odpowiednio komponowaną zielenią krajobrazo-
wą;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren w granicach 
zespołów zabudowy o wartościach historycznych, 
obowiązują ustalenia jak w§ 9 ust. 16;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

50%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 4 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki 
budowlane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: w zagospodarowaniu uwzględnić istniejącą 
elektroenergetyczną stację transformatorową;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kolejowej i Traugutta, poprzez 

istniejący zjazd
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce/1 mieszka-

nie;
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11) stawka procentowa: 0%.
7. Dla terenów oznaczonych symbolem C1. 8.MN.2,MW.1, 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej lub/i zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) nowoprojektowane budynki zharmonizować ze 

sobą stosując jednorodną pod względem form ar-
chitektonicznych, kolorystyki i geometrii dachów 
architekturę zespołu zabudowy;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) budynek wskazany na rysunku planu jako obiekt 

o wartościach historycznych postulowany do 
ochrony, ewentualna przebudowa bądź rozbudo-
wa wymaga zachowania istotnych cech obiektu 
(zasada kształtowania bryły, charakterystyczne 
gabaryty, geometria dachu itp.);

b) teren położony w granicach zespołu zabudowy 
o wartościach historycznych, obowiązują zasady 
określone w § 9 ust. 16

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

50%;
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie ustala się szczegółowych pa-
rametrów dla nowowydzielanych działek, projekt 
podziału wymagany dla całego terenu w liniach 
rozgraniczających, wg zasad określonych w § 13;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulicy Traugutta i Kolejowej,
b) miejsca postojowe – min 1miejsce/1 mieszka-

nie;
11) stawka procentowa: 30%.

8. Dla terenów oznaczonych symbolami C1.9.MN.2, C1.10.

MN.2, C1.11.MN.2, C1.12.MN.2, C1.13.MN.2, C1.14.

MN.2, C1.15.MN.2, C1.16.MN.2 plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi wbu-
dowanymi lub dobudowanymi, nieuciążliwymi;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla zabudowy sytuowanej wzdłuż ulic Dmowskie-

go, Skorupki, Brzozowa, Gdańska ustala się nakaz 
zachowania zasady kształtowania pierzei ulicznej, 
dla nowych obiektów wymagane studium pierzei 
pokazujące kontekst otoczenia,

b) w zagospodarowaniu zachować zasadę sytuowa-
nia budynku głównego - mieszkalnego od frontu, 
zieleń ogrodowa oraz zabudowania gospodarcze 
od tyłu, z dopuszczeniem ich sytuowania bezpo-
średnio przy granicy z sąsiednią działką, na której 
już taka zabudowa istnieje lub jest projektowa-
na;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) wyklucza się lokalizacje obiektów lub działalności, 

których uciążliwości na granicy działki mogłyby 
powodować przekroczenie standardów jakości 
środowiska wymaganych dla zabudowy miesz-
kaniowej,

b) ustala się nakaz ochrony zachowawczej istnie-
jącego drzewostanu, zwłaszcza wzdłuż ulic np. 
Dmowskiego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny C1.9.MN.2, C1.10.MN.2, C1.11.MN.2, C1.12.

MN.2 położone w granicach zespołu zabudowy 
o wartościach historycznych, obowiązują zasady 
określone w § 9 ust. 16;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

50%;
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12,50m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 35% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nowowydzielana działka dla zabudowy 
mieszkaniowej nie mniejsza niż 600m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od układu komunikacyjnego- ul. 
Gdańska (hałas, wibracje) poprzez zastosowanie 
rozwiązań technicznych, w tym stolarki o podwyż-
szonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych lub wewnętrznych 

istniejących oraz planowanych do wydzielenia,
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b) miejsca postojowe – min 2 miejsca na dom (w 
tym w garażach); dla usług min 1 miejsce/usłu-
gę;

11) stawka procentowa: 0%.
9. Dla terenów oznaczonych symbolem C1.17.MN.3, C1.18.

MN.3, C1.19.MN.3, C1.20.MN.3, C1.24.MN.3 plan usta-

la: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja wzdłuż ul. Zielonej wymaga ukształtowa-

nia jako frontowa, dopuszcza się jej uzupełnienie 
nowymi budynkami

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
z terenami mieszkaniowymi jednorodzinnymi mo-
głyby powodować przekroczenie standardów jakości 
środowiska wymaganych dla zabudowy mieszkanio-
wej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 

wskazane by linia zabudowy nowych budynków 
lub ich rozbudów była kontynuacją linii zabudowy 
budynków istniejących w sąsiedztwie tworzących 
pierzeję ul. Zielonej,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
60%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 25% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: ewentualne podziały prostopadle 
do ul. Zielonej, minimalna nowowydzielana działka 
o powierzchni nie mniejszej jak 300m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Zielonej, a dla narożnych działek 

także z ulic sąsiednich – Brzozowej, Dmowskiego, 
Lipowej, Korczaka,

b) miejsca postojowe – wymagana liczba miejsc po-
stojowych liczona wg wskaźników określonych 
w § 14 może być odpowiednio zmniejszona pod 
warunkiem wskazania w projekcie budowlanym 
i uzgodnienia z zarządcą drogi lokalizacji miejsc 

postojowych w pasie drogowym w sąsiedztwie 
działki;

11) stawka procentowa: 0%.
10. Dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych sym-

bolem C.1.21.U1 plan ustala: obowiązują ustalenia 

ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
głównie z zakresu handlu detalicznego; z dopuszcze-
niem funkcji mieszkalnych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dopuszcza się rekompozycję lub wymianę ist-

niejącej zabudowy w celu podniesienia walorów 
estetycznych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) ustala się nakaz wzbogacenia terenu w towarzy-

sząca zieleń komponowaną;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie wysterują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

50%,
c) wysokość zabudowy do 8m, maksymalnie 2 kon-

dygnacje nadziemne,
d) geometria dachów - zharmonizowane z zabudową 

istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 10% powierzchni działki;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: minimalna powierzchnia nowowy-
dzielanej działki 400m2,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: w zagospodarowaniu uwzględnić istniejącą 
elektroenergetyczną stację transformatorową;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Traugutta oraz z ul. Korczaka,
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce/1 mieszkanie 

i min 20miejsc/1000m2 pow. użytkowej;
11) stawka procentowa: 0%.

11. Dla terenów oznaczonych symbolem C1.22.MN.2, C1 

23.MN.2, C1.25.MN.2, C1.26.MN.2, C1.27.MN.2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej; nie dopuszcza się więcej jak 
dwóch budynków mieszkalnych na jednej działce;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w zagospodarowaniu zachować zasadę sytuo-

wania budynku mieszkalnego od frontu, zieleń 
ogrodowa oraz zabudowania gospodarcze od tyłu, 
z dopuszczeniem ich sytuowania bezpośrednio 
przy granicy z sąsiednią działką, na której już taka 
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zabudowa istnieje lub jest projektowana; przy 
czym dla działek narożnych zasady zagospodaro-
wania stosować odpowiednio do uwarunkowań 
lokalizacji;

b) nowa zabudowa mieszkalna a także rozbudowy, 
przebudowy: linie zabudowy, usytuowanie gór-
nej krawędzi elewacji frontowej (gzymsu, attyk), 
geometria dachów- w nawiązaniu do istniejącej 
zabudowy o wartościach historycznych, a także do 
dominującej w zespole osiedla charakterystycznej 
formy zabudowy (dla budynków głównych dachy 
dwuspadowe, w tym z dopuszczeniem naczół-
ków),

c) dla nowych obiektów oraz przebudów, rozbudów 
sytuowanych w części frontowej działki, przyle-
gającej do ulicy Skłodowskiej wymagane jako 
element projektu budowlanego studium pierzei 
pokazujące kontekst otoczenia lub co najmniej 
studium ciągu elewacyjnego uwzględniającego 
najbliższe sąsiedztwo np. w oparciu o dokumen-
tację fotografi czną stanu istniejącego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych; ogrody przydo-
mowe sytuować w głębi działki;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny położone w granicach zespołu zabudowy 

o wartościach historycznych, obowiązują zasady 
określone w § 9 ust. 16,

b) budynki wskazane na rysunku planu fi gurujące w 
gminnej ewidencji zabytków tj. budynki Skłodow-
skiej-Curie 4, 5, 7 i 9 podlegają ochronie, zasady 
ochrony wg § 9 ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od strony ulicy jako kontynuacja 

linii zabudowy na sąsiednich działkach, w po-
zostałych przypadkach linia zabudowy od dróg 
wg przepisów odrębnych, nieprzekraczalna linia 
zabudowy w głębi parcel jak na rysunku planu;

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- wy-
sokość do 6m,

d) geometria dachów budynków głównych (miesz-
kaniowych) – dachy zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, o zbliżonych kątach nachylenia połaci, 
z przewagą dachów dwuspadowych, w tym z 
dopuszczeniem naczółków; dla budynków towa-
rzyszących forma dachów dowolna lecz zharmo-
nizowana (na przykład pod względem geometrii, 
kolorystyki i rodzaju materiałów) z zabudową 
główną,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: dopuszczalny podział na dwie działki, 
przy czym nowowydzielana działka o powierzchni nie 
mniejszej niż 300m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu terenu C1.27.MN.2 uwzględ-

nić ochronę przed uciążliwościami od kolei (hałas, 
wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej 
lub rozwiązań technicznych, w tym stolarki o pod-
wyższonej izolacyjności akustycznej,

b) w zagospodarowaniu terenu C.1.22.MN.2 
uwzględnić ochronę przed uciążliwościami od 
drogi –ul.Mickiewicza (hałas, wibracje) poprzez 
zastosowanie zieleni izolacyjno-krajobrazowej 
lub/i rozwiązań technicznych, w tym stolarki o 
podwyższonej izolacyjności akustycznej,

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulic Skłodowskiej, Bucholza, Iwaszkie-

wicza, Zielonej oraz z dróg wewnętrznych,
b) miejsca postojowe –min 1 miejsce/1 mieszka-

nie;
11) stawka procentowa: 0%.

12. Dla terenu oznaczonych symbolem C1.28.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, z 
zakresu usług hotelowych, gastronomii i rozrywki, z 
dopuszczeniem funkcji mieszkalnej w formie domu 
mieszkalnego jednorodzinnego; dopuszcza się sytu-
owanie parkingu dla potrzeb funkcji podstawowej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony wschodniej oraz wzdłuż granic z sąsiednimi 
terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej wprowadzić zieleń izolacyjno-krajobrazową;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: ustala się nakaz ochrony zachowawczej 
istniejącego drzewostanu;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny położone w granicach zespołu zabudowy 

o wartościach historycznych, obowiązują zasady 
określone w § 9 ust. 16;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy – wymagane zachowanie nieprze-

kraczalnej linii zabudowy od strony frontu (drogi 
wewnętrznej dojazdowej) wyznaczonej przez lico 
zewn. ścian istniejącego budynku hotelowego,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
40%,

c) wysokość zabudowy- maksymalnie 4 kondygna-
cje nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, dachy strome o nachyleniu połaci nie 
przekraczającym 40stopni, z dopuszczeniem da-
chów płaskich dla obiektów towarzyszących typu 
garaż, obiekt gospodarczy w części mieszkalnej 
terenu;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 25% powierzchni działki,
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7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie ustala się wymaganej minimalnej 
powierzchni nowowydzielanej działki, podziały moż-
liwe pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego 
dojazdu z drogi wewnętrznej KDW wskazanej na 
rysunku planu;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od kolei i drogi –ul. Mickiewicza 
(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej izo-
lacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd - z drogi wewnętrznej – serwisowej, rów-

noległej do drogi – ul. Mickiewicza,
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce/1 mieszkanie, 

min. 20miejsc/100 zatrudnionych min 6 miejsc/10 
łóżek hotelowych;

11) stawka procentowa: 0%.
13. Dla terenu oznaczonego symbolem C1.29.ZP plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni ukształtowanej, 
komponowanej, skwer, zieleniec, zieleń izolacyjno-
krajobrazowa;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: ustala się nakaz zastosowania ro-
ślinności zróżnicowanej morfologicznie, planowo 
urządzonej, z gatunkami pozwalającymi na tłumienie 
hałasu;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy: nie reguluje się ze względu na zakaz wznosze-
nia budynków i budowli;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: zakaz podziału na działki budowlane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) uwzględnić ograniczenia w zagospodarowaniu 

wynikające z przepisów odrębnych dotyczących 
odległości od kolei,

b) zakaz wznoszenia budynków i budowli;
9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd do celów pielęgnacyjnych – poprzez teren 

objęty obowiązującym planem miejscowym ozna-
czonym na rysunku planu numerem 20;

b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania miejsc 
postojowych;

11) stawka procentowa: 0%.
14. Dla terenów oznaczonych symbolem C1.30.MW.1, 

C1.31.MW.1 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej, z dopuszczeniem sytuowania 
usług nieuciążliwych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla terenu C1.31.MW.1 ustala się nakaz zharmoni-

zowania nowej zabudowy wielorodzinnej uzupeł-
niającej do istniejących form architektonicznych;

b) w celu uzyskania harmonijnej całości dla terenu 
C1.30.MW.1 ustala się wymóg sporządzenia pro-
jektu budowlanego dla całego zespołu zabudowy 
w granicach linii rozgraniczających;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: ustala się wymóg ukształtowania pasa 
zieleni izolacyjno-krajobrazowej od strony sąsiedniej 
zabudowy jednorodzinnej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, a dla 
obiektów towarzyszących (z wyłączeniem garaży)- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- dla terenu C1.31.MW.1 zhar-
monizowane z zabudową istniejącą, dla terenu 
C1.30.MW.1- nie ustala się wymaganej geometrii 
dachu, przy czym dla całego zespołu wymagane 
jednorodne rozwiązanie pod względem formy, 
kolorystyki i materiału,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki, przy 
czym nie mniej niż 25-30m2/mieszkanie,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka dla zabudowy 

wielorodzinnej o powierzchni 2500m2, projekt 
podziału wymagany dla całości terenu, wg zasad 
określonych w § 13;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – do terenu C1.31.MW.1 od ul. Iwaszkie-

wicza, do terenu C1.30.MW.1 od Iwaszkiewicza 
poprzez projektowaną drogę publiczną lub od 
dróg wewnętrznych,

b) miejsca postojowe- min 1 miejsce/1 mieszkanie, 
min 3 miejsca/100m2 pow. użytkowej usług

11) stawka procentowa: 0%.
15. Dla terenów oznaczonych symbolem C1.32.ZP, C1.35.

ZP plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, 
osiedlowej, z dopuszczeniem sytuowania zagospo-
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darowania rekreacyjnego i sportowego, placów 
zabaw itp., w szczególności małej architektury, obiek-
tów zaplecza sanitarnego i socjalno-magazynowego, 
świetlicy osiedlowej itp.;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) wyposażenie, mała architektura realizowane we-

dług wspólnego projektu budowlanego,
b) nakaz zagospodarowania zielenią komponowaną 

wielowarstwową,
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: nakaz ochrony zachowawczej istnie-
jącego drzewostanu, dla terenu C1.32.ZP w maksy-
malnym stopniu zachować naturalne ukształtowanie 
terenu;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren C1.35.ZP po-
łożony w granicach zespołu zabudowy historycznej, 
obowiązują ustalenia wg § 9 ust. 16;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: tereny należy kształtować 
jak teren publiczny, obowiązują zasady określone w 
§ 10;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

5%, powierzchnia budynku towarzyszącego zieleni 
i urządzeniom sportowo-rekreacyjnym nie większa 
niż 150m2,

c) wysokość zabudowy do 5m, 1 kondygnacja nad-
ziemna,

d) geometria dachów - nie reguluje się,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 80% powierzchni działki;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: zakaz podziału na działki budowlane;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: ustala się zakaz sytuowania tymczasowych 
obiektów budowlanych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd - do terenu C1.35.ZP z ul. Bucholza, do te-

renu C1.32.ZP od strony ul. Iwaszkiewicza poprzez 
nowoprojektowana drogę publiczną,

b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania miejsc 
postojowych, parkowanie w pasach drogowych 
pobliskich dróg publicznych i wewnętrznych, 
ograniczone do niezbędnego minimum (np. 
miejsca dla osób niepełnosprawnych);

11) stawka procentowa: 0%.
16. Dla terenów oznaczonych symbolem C1.33.P2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
techniczno-produkcyjnej, z zakresu budownictwa, 
handlu hurtowego, magazynów, z dopuszczeniem 
sytuowania obiektów i urządzeń związanych z go-
spodarką odpadami (takich jak np. obiekty i tereny 
zbiórki odpadów, ob. przetwarzania i unieszkodli-
wiania odpadów, zbiórka i przetwarzanie surowców 
wtórnych, pkt skupu i zbiórek złomu); wyklucza się 

funkcje mieszkalne oraz z zakresu usług o charakterze 
publicznym; przy czym dla działki nr 179/43 obr.12 
wyklucza się wszelkie funkcje związane z gospodarką 
odpadami

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony południowej, na granicy z terenami miesz-
kaniowymi wprowadzić zieleń izolacyjno-krajobra-
zową wielowarstwową w pasie o szerokości min. 
5m,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: obowiązują zasady określone w 
§ 10;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

60%;
c) wysokość zabudowy do 12m, do 3 kondygnacji 

nadziemnych,
d) geometria dachów- nie reguluje się,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 20% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: minimalna nowowydzielana działka 
o powierzchni 1000m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd - z ul. Zielonej, Iwaszkiewicza,poprzez 

nowoprojektowana drogę publiczną oraz z nowo-
wydzielanych dróg wewnętrznych,

b) miejsca postojowe – min 20msc/100 zatrudnio-
nych i min 3 miejsca/100m2 pow. użytkowej 
usług;

11) stawka procentowa: 0%.
17. Dla terenów oznaczonych symbolem C1.36.U2, plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
usług o charakterze publicznym- z zakresu usług 
oświaty i wychowania, w szczególności szkoła pub-
liczna wraz z towarzyszącymi urządzeniami sporto-
wo-rekreacyjnymi, zespołem boisk sportowych oraz 
zielenią towarzyszącą;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony południowej i wschodniej wprowadzić 
zieleń izolacyjno-krajobrazową;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: ustala się nakaz ochrony zachowawczej 
istniejącego drzewostanu;
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, brak obiektów lub obsza-
rów chronionych;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren należy traktować jak 
przestrzeń publiczna, obowiązują zasady określone 
w § 10;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

40%;
c) wysokość zabudowy maksymalnie 3 kondygna-

cje nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: zakaz podziału na działki budowlane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg (hałas, wibracje) poprzez 
zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – od strony ulicy Traugutta;
b) miejsca postojowe – minimum 20 miejsc/100 

zatrudnionych, min. 1,5 miejsca/1 salę;
11) stawka procentowa: 0%.

18. Dla terenów oznaczonych symbolem C1.37.MU.5 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej, jedno i wielorodzinnej, z dopuszcze-
niem usług wolnostojących oraz wbudowanych w 
obiekty mieszkalne;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) wymagane w zagospodarowaniu i zabudowie 

zachowanie i podkreślenie pierzei ulicznej ul. Mi-
ckiewicza oraz Słowackiego, dla nowych obiektów 
wymagane studium pierzei pokazujące kontekst 
otoczenia, w szczególności nawiązujące do wyróż-
nionych rysunku planu budynków o wartościach 
historycznych oraz budynków proponowanych do 
ochrony;

b) dopuszcza się sytuowanie drugiego domu mie-
szalnego w głębi działek;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) ustala się nakaz ochrony zachowawczej istnieją-

cego drzewostanu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
a) dla części usytuowanej w granicach strefy kon-

serwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji obejmu-
jącej zespół zabudowy ulic Hallera, Sikorskiego, 
płd. odcinka Gdańskiej, wraz z Gimnazjalną i 
początkiem ul. Wojska Polskiego, wskazanej na 
rysunku planu, obowiązują ustalenia zawarte w 
§ 9 ust. 12,

b) dla części usytuowanej w granicach zespołu za-
budowy o wartościach historycznych o granicach 
wskazanych w rysunku planu, obowiązują ustale-
nia wg § 9 ust. 16;

c) dla obiektów w gminnej ewidencji zabytków, 
wskazanych na rysunku planu jako chronionych 
ustaleniami planu obowiązują zasady określone 
w § 9 ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamo-
wych i informacyjnych powiązanych z elewacjami 
frotowymi dopuszczalne wyłącznie do wysokości 
stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 

dla zabudowy sytuowanej wzdłuż ulicy Słowackie-
go linię zabudowy kształtować jako przedłużenie 
linii zabudowy budynków istniejących wskazy-
wanych do ochrony; przy czym dopuszcza się 
wycofanie części elewacji frontowej (do 40%)

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
50%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 15m, maksymalnie 4 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna pow. działki powstającej 
w wyniku wtórnego podziału istniejących dz. budow-
lanych min. 450m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od drogi-ul. Mickiewicza (hałas, 
wibracje) poprzez zastosowanie rozwiązań tech-
nicznych, w tym stolarki o podwyższonej izolacyj-
ności akustycznej,

b) teren położony w obszarze śródmiejskim;
9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Mickiewicza (wyłącznie istniejące 

zjazdy), Słowackiego lub z dróg wewnętrznych,
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce/1 mieszkanie, 

min 2 miejsca/100m2 pow. użytkowej usług, 
dopuszcza się bilansowanie miejsc postojo-
wych łącznie z miejscami zagwarantowanymi 
odpowiednimi umowami na parkingach usy-
tuowanych w odległości dogodnego dojścia 
pieszego;
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11) stawka procentowa: 0%.
19. Dla terenów oznaczonych symbolem C1.38.U1, plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
w szczególności z zakresu handlu, administracji (w 
szczególności- urząd miejski), obsługi fi rm, z dopusz-
czeniem zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, ziele-
ni towarzyszącej oraz miejsc postojowych- parkingu 
obsługującego funkcje usługowe w sąsiedztwie;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ustala się nakaz przekształceń istniejących ogród-

ków przy ul. Słowackiego na funkcje docelowe 
- parkingu obsługującego funkcje usługowe,

b) pierzeja uliczna od strony ul. Gdańskiej wymagana 
do ochrony, wszelkie działania budowlane mające 
wpływ na kształtowanie architektoniczne pierzei 
wymagają wykonania studium pokazującego 
kontekst otoczenia, w szczególności nawiązujące 
do wyróżnionych w rysunku planu budynków o 
wartościach historycznych oraz budynków pro-
ponowanych do ochrony, w tym budynku Urzędu 
Miejskiego, proponowanego do wpisu do rejestru 
zabytków;

c) pierzeja od strony ul. Słowackiego wymagana do 
ukształtowania, przy czym dopuszcza się kształ-
towanie jej jako zespołu-szpaleru odpowiednio 
komponowanej zieleni, w tym zieleni wysokiej;

d) teren wymagający szczególnych rozwiązań archi-
tektonicznych ze względu na prestiżowe funkcje;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: ustala się wymóg ochrony zachowaw-
czej istniejącego drzewostanu;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

rewaloryzacji i konserwacji, dla strefy obowiązują 
ustalenia określone w § 9 ust. 12

b) dla obiektów wskazanych na rysunku planu jako 
chronionych ustaleniami planu obowiązują zasady 
określone w § 9 ust. 5 i 7,

c) dla obiektu i zespołu wskazanego na rysunku 
planu jako proponowanego do wpisu do rejestru 
zabytków (Urząd Miejski) obowiązują ustalenia 
określone w § 9 ust. 5;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren wokół obiektów urzę-
du należy zagospodarowywać i urządzać jak teren 
publiczny, obowiązują ustalenia wg § 10, ustala 
się wymóg szczególnie starannego projektowania 
placu przed wejściem od strony ul. Gdańskiej (mała 
architektura, zieleń, oświetlenie);

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 

dla działki Urzędu Miejskiego linia zabudowy – nie-
przekraczalna od drogi ul. Gdańskiej- wyznaczona 
przez istniejący budynek

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
40%;

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 15m (nie dotyczy lokalnych dominant 
na budynkach), maksymalnie 4 kondygnacje nad-
ziemne, a dla obiektów towarzyszących- wysokość 

do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,
d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 

istniejącą,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 25% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: ustala się zakaz podziału na odrębne 
działki budowlane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg – ul. Gdańskiej, Mickiewi-
cza (hałas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwią-
zań technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Gdańskiej, Słowackiego lub z dróg 

wewnętrznych,
b) miejsca postojowe – min 2 miejsca/100m2 pow. 

użytkowej usług oraz 12 miejsc/100 zatrudnio-
nych,

11) stawka procentowa: 0%.
20. Dla terenów oznaczonych symbolem C1.39.ZP plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni parkowej- skwer, 
zieleniec miejski, z dopuszczeniem małej architektury 
oraz elementów plastycznych, z zakazem sytuowania 
budynków;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) istniejąca zieleń do pielęgnacji, utrzymania;
b) wyposażenie, mała architektura realizowane we-

dług wspólnego projektu budowlanego, mającego 
na celu stworzenie spójnej, atrakcyjnej i wysokiej 
jakości kompozycji przestrzennej,

c) nakaz zagospodarowania zielenią komponowaną 
wielowarstwową,

d) wskazane objęcie terenu wspólnym projektem za-
gospodarowania i rewitalizacji wraz z przestrzenią 
publiczną ul. Aleja Wojska Polskiego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: nakaz ochrony zachowawczej istnie-
jącego drzewostanu;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

rewaloryzacji i konserwacji, dla strefy obowiązują 
ustalenia określone w § 9 ust. 12;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren należy traktować jak 
teren przestrzeni publicznej, obowiązują ustalenia 
określone w § 10,

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz sytuowania zabudowy kubaturowej, zakaz 

sytuowania budynków;
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 50% powierzchni terenu,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: ustala się zakaz podziału na odrębne 
działki budowlane;
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8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) ustala się zakaz sytuowania budynków oraz tym-

czasowych obiektów budowlanych w rozumieniu 
przepisów odrębnych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – do celów pielęgnacyjnych od ul. Wojska 

Polskiego,
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania miejsc 

postojowych;
11) stawka procentowa: 0%.

21. Dla terenów oznaczonych symbolem C1.40.MU.5 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej, jedno i wielorodzinnej, z dopuszcze-
niem usług wolnostojących oraz wbudowanych w 
obiekty mieszkalne;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla nowych obiektów oraz rozbudów istniejących 

budynków wzdłuż ul. Wojska Polskiego wymaga-
ne studium pierzei pokazujące kontekst otoczenia, 
w szczególności nawiązujące do wyróżnionych 
w rysunku planu budynków proponowanych do 
ochrony;

b) dopuszcza się rekompozycje, przebudowy, rewi-
talizację istniejących budynków usytuowanych 
wzdłuż ul. Wojska Polskiego oraz Gdańskiej celem 
podniesienia ich walorów estetycznych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) ustala się nakaz ochrony zachowawczej istnieją-

cego drzewostanu, zwłaszcza wzdłuż Alei Wojska 
polskiego i ul. Gdańskiej, a także od strony skweru 
Mickiewicza;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

– w strefi e rewaloryzacji i konserwacji, obejmu-
jącej zespół zabudowy ulic Hallera, Sikorskiego, 
płd. odcinka ul. Gdańskiej, wraz z Gimnazjalną i 
początkiem ulicy Al.Wojska Polskiego, obowiązują 
ustalenia określone w § 9 ust. 12,

b) dla obiektów w ewidencji zabytków i wskazanych 
na rysunku planu jako chronionych ustaleniami 
planu obowiązują zasady określone w § 9 ust. 7,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
a) stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych 

powiązanych z elewacjami frotowymi dopusz-
czalne wyłącznie do wysokości stropu I kondyg-
nacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Gdańskiej i ul. Wojska Pol-

skiego – stanowiące kontynuację linii zabudowy 
budynków w ciągu tych ulic,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
50%, przy czym w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się podwyższenie wskaź-
nika % w uzgodnień z właściwym konserwatorem 
zabytków,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) nie wyżej jak dla sąsiedniej zabudowy, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów - zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, wzdłuż pierzei ul. Gdańskiej wymagane 
zachowanie ustawienia kalenicowego dla nowych 
dachów,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 15% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna pow. działki powstającej 
w wyniku wtórnego podziału istniejących dz. budow-
lanych min. 450m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od drogi- ul. Gdańskiej (hałas, wi-
bracje) poprzez zastosowanie rozwiązań technicz-
nych, w tym stolarki o podwyższonej izolacyjności 
akustycznej,

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulic Gdańskiej, Północnej, Al. Wojska 

Polskiego oraz dróg wewnętrznych istniejących 
lub planowanych do wydzielenia,

b) miejsca postojowe – min. 0,5miejsca/1 miesz-
kanie, min 2 miejsca dla 100m2 pow. użytkowej 
usług, dopuszcza się bilansowanie miejsc posto-
jowych z uwzględnieniem miejsc postojowych 
zagwarantowanych odpowiednią umową w 
pasie drogowym ulic lub na parkingu usytuo-
wanym w odległości dogodnego dojścia piesze-
go;

11) stawka procentowa: 0%.
22. Dla terenów oznaczonych symbolem C1.41.U2, C1.44.

U2 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej z 
zakresu usług publicznych (oświaty i wychowania), w 
szczególności szkoła, przedszkole, dom pomocy spo-
łecznej itp., z wykluczeniem zabudowy mieszkalnej 
na odrębnych działkach; dopuszcza się sytuowanie 
obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
dla terenu C1.41.U2 ustala się wymóg zachowania 
obecnej formy dachu dla bryły głównej;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) ustala się wymóg ochrony zachowawczej istnie-

jącego drzewostanu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: fragment terenu 
C1.41.U2 znajduje się w granicach strefy ochrony 
konserwatorskiej ustalonej planem, granice strefy 
jak na rysunku planu; obowiązują ustalenia wg § 9 
ust. 12;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: tereny należy traktować jak 
tereny przestrzeni publicznej, obowiązują ustalenia 
określone w § 10;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
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gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg oraz granic sąsiednich 

działek budowlanych wg przepisów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych – do 

14m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: ustala się zakaz podziałów terenu 
C1.44.U2 na odrębne działki budowlane

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd do terenu C1.41.U2 z dróg wewnętrznych 

usytuowanych w terenach sąsiednich miesz-
kaniowo-usługowych, do terenu C1.44.U2 z ul. 
Wybickiego,

b) miejsca postojowe – w terenie C1.41.U2 – min. 
3 miejsca, w tym dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych, dla terenu C1.44.U2 dopuszcza się 
sytuowanie miejsc postojowych w pasie drogo-
wym ul.Wybickiego, minimum wymaganego nie 
ustala się;

11) stawka procentowa: 0%.
23. Dla terenów oznaczonych symbolem C1.42.MW.1, 

C1.43.MW.1, C1.45.MW.1, C1.46.MW.1, C1.47.MW.1, 

C1.48.MW.1 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnych, z usługami towarzyszącymi; 
dopuszcza się sytuowanie zespołów garaży dla 
obsługi funkcji podstawowej; dopuszcza się sytuo-
wanie obiektów wyłącznie usługowych bez funkcji 
mieszkalnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowe 

wielorodzinnej wymaga analizy możliwości 
zapewnienia odpowiednich wskaźników zieleni 
towarzyszącej oraz zapewnienia miejsc postojo-
wych;

b) dopuszcza się rekompozycje, przebudowy, rewi-
talizację istniejących budynków wielorodzinnych 
usytuowanych wzdłuż ul. Wojska Polskiego celem 
podniesienia ich walorów estetycznych,

c) dopuszcza się sytuowanie lokalnej dominanty ar-
chitektonicznej przy ul. Wojska Polskiego w terenie 
C1.45.MW.1 naprzeciwko dworca PKP, budującej 
narożnik ulic Kolejowej i Wojska Polskiego,

d) wymagane w zagospodarowaniu i zabudowie za-
chowanie, ochrona i podkreślenie pierzei ulicznej 
ul. Wojska Polskiego, Wybickiego, Grunwaldzka, 
dla nowych obiektów oraz rozbudów istniejących 
budynków wzdłuż tych ulic wymagane studium 
pierzei pokazujące kontekst otoczenia, w szcze-
gólności nawiązujące do wyróżnionych w rysunku 

planu budynków o wartościach historycznych 
oraz budynków i ich zespołów proponowanych 
do ochrony,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) ustala się nakaz ochrony zachowawczej istniejącej 

zieleni i drzewostanu, zwłaszcza wewnątrz kwar-
tałów zabudowy oraz wzdłuż ulic;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) dla obiektów wskazanych na rysunku planu jako 

chronionych ustaleniami planu (fi gurujących w 
gminnej ewidencji zabytków) obowiązują zasady 
określone w § 9 ust. 7,

b) w granicach zespołów zabudowy o wartościach 
historycznych wskazanych na rysunku planu obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 16;

c) budynki wskazane na rysunku planu jako obiekty 
o wartościach historycznych - postulowane do 
ochrony, ewentualna przebudowa bądź rozbudo-
wa wymaga zachowania istotnych cech obiektu 
(zasada kształtowania bryły, charakterystyczne 
gabaryty, geometria dachu itp.);

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
a) stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych 

powiązanych z elewacjami frotowymi dopusz-
czalne wyłącznie do wysokości stropu I kondyg-
nacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy wzdłuż ulic Grunwaldzkiej, Wojska 

Polskiego, Wybickiego - stanowiące kontynuację 
linii zabudowy budynków w ciągu tych ulic, od 
dróg wg przepisów odrębnych; w narożniku ulic 
Kolejowa- Wojska Polskiego nieprzekraczalne linie 
zabudowy jak na rysunku planu;

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 15m, a dla obiektów towarzyszących- 
1 kondygnacja nadziemna;

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 25% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna pow. działki powstającej 
w wyniku wtórnego podziału istniejących dz. budow-
lanych min. 450m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: tereny położone w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania terenu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych oraz wewnętrznych 

istniejących lub nowowydzielonych z poszcze-
gólnych terenów,

b) miejsca postojowe – przy zachowaniu wskaź-
nika min. 0,5 miejsca/1mieszkanie oraz min 2 
miejsc/100m2 pow. użytkowej usług;

11) stawka procentowa: 0%.
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24. Dla terenów oznaczonych symbolem C1.49.MU.5, 

C1.55.MU.5 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej, jedno i wielorodzinnej, z dopuszcze-
niem usług wolnostojących oraz wbudowanych w 
obiekty mieszkalne;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) wymagane w zagospodarowaniu i zabudowie 

zachowanie, ochrona i podkreślenie pierzei ulicz-
nej ul. Sikorskiego oraz Wojska Polskiego, dla 
nowych obiektów oraz rozbudów istniejących 
budynków wymagane studium pierzei pokazujące 
kontekst otoczenia, w szczególności nawiązujące 
do wyróżnionych w rysunku planu budynków o 
wartościach historycznych oraz budynków i ich 
zespołów proponowanych do ochrony, a także 
proponowanych do wpisu do rejestru zabytków,

b) dopuszcza się rekompozycję obiektów usytuo-
wanych w narożniku ulic Sikorskiego-Wojska 
Polskiego, bądź sytuowanie nowej zabudowy w 
tym miejscu, w celu ukształtowania miejsca o 
szczególnych rozwiązań architektonicznych (lo-
kalna dominanta, wyróżnik architektoniczny),

c) teren wymagający szczególnych rozwiązań archi-
tektonicznych, dopuszcza się sytuowanie lokalnej 
dominanty, akcentu w narożniku ulic Sikorskiego- 
Wojska Polskiego,

d) nowa zabudowa uzupełniająca powinna nawiązy-
wać pod względem skali, bryły, form architekto-
nicznych do zabudowy historycznej reprezento-
wanej przez wskazane do ochrony budynki,

e) wskazane objecie terenu programem rehabilitacji 
istniejącej zabudowy w otoczeniu ul. Sikorskiego, 
zasady wg ustaleń § 7 ust. 2;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) ustala się wymóg ochrony zachowawczej drzewo-

stanu, zwłaszcza w głębi kwartału zabudowy;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

– w strefi e rewaloryzacji i konserwacji, obejmują-
cej zespól zabudowy ulic Hallera, Sikorskiego, pół-
nocna część ul. Gdańskiej wraz z ul.Gimnazjalną 
i początkiem ul. Wojska Polskiego, obowiązują 
ustalenia ogólne wg § 9 ust. 12,

b) dla obiektów w gminnej ewidencji zabytków, 
wskazanych na rysunku planu jako chronionych 
ustaleniami planu obowiązują zasady określone 
w § 9 ust. 7,

c) dla obiektów i zespołów w gminnej ewidencji 
zabytków, wskazanych na rysunku planu jako 
proponowane do wpisu do rejestru zabytków 
obowiązują ustalenia określone w § 9 ust. 5;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
a) stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych 

powiązanych z elewacjami frotowymi dopusz-
czalne wyłącznie do wysokości stropu I kondyg-
nacji,

b) kształt, wielkość i miejsce umieszczania reklam na 
budynkach chronionych muszą być dostosowane 
do architektury tych budynków;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Sikorskiego i ul. Wojska Pol-

skiego – stanowiące kontynuację linii zabudowy 
budynków w ciągu tych ulic,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
50%, przy czym w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się podwyższenie wskaź-
nika % w uzgodnień z właściwym konserwatorem 
zabytków,

c) usługowych) dla budynków usytuowanych wzdłuż 
pierzei ulicznych nie wyżej jak dla sąsiedniej 
zabudowy, dla pozostałych budynków w głębi 
parcel lub w głębi terenu wysokość do 3 kon-
dygnacji nadziemnych – do 12m; a dla obiektów 
towarzyszących- wysokość do 6m, maksymalnie 
2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, ustala się nakaz utrzymania w pierzei 
ulicy Sikorskiego kalenicowego ustawienia da-
chów,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 15% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: podziały i scalenia nieruchomości 
w obrębie zespołów proponowanych do wpisu do 
rejestru zabytków wg uzgodnień z właściwym kon-
serwatorem zabytków, ustala się nakaz uwzględnie-
nia historycznych podziałów parcelacyjnych;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od drogi- ul. Sikorskiego (hałas, 
wibracje) poprzez zastosowanie rozwiązań tech-
nicznych, w tym stolarki o podwyższonej izolacyj-
ności akustycznej,

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulic serwisowych wzdłuż ul. Sikorskie-

go, z ul. Wojska Polskiego oraz dróg wewnętrz-
nych usytuowanych w głębi terenu,

b) miejsca postojowe – minimum 0,5 miejsca na 1 
mieszkanie i minimum 2 miejsca na 100m2 pow. 
użytkowej usługi; dla usług wzdłuż ul. Wojska 
Polskiego dopuszcza się bilansowanie miejsc 
postojowych z uwzględnieniem pasa drogowego 
ulicy;

11) stawka procentowa: 0%.
25. Dla terenów oznaczonych symbolem C1.50.U1,U2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
usługi zakresu handlu, biur, a także usługi kultury, 
oświaty i wychowania (w szczególności ośrodek 
pracy pozaszkolnej), nie dopuszcza się zabudowy 
mieszkalnej na odrębnych działkach;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
teren wymagający szczególnych rozwiązań archi-
tektonicznych ze względu na walory kulturowe oraz 
eksponowane usytuowanie;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) ustala się wymóg ochrony zachowawczej drzewo-

stanu
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) obiekt wskazany na rysunku – dawna bursa szkol-

na gimnazjalna Sikorskiego 26- obiekt w ewidencji 
zabytków, proponowany do wpisu do rejestru 
zabytków, obowiązują ustalenia jak w § 9 ust. 5 
oraz ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
a) stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych 

powiązanych z elewacjami frotowymi dopusz-
czalne wyłącznie do wysokości stropu I kondyg-
nacji,

b) kształt, wielkość i miejsce umieszczania reklam na 
budynku chronionym muszą być dostosowane do 
architektury budynku;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy – obowiązująca wyznaczona przez 

istniejące budynki,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

50%;
c) wysokość zabudowy dla budynku głównego – jak 

w stanie istniejącym, podwyższenie wyłącznie 
za zgodą właściwego konserwatora zabytków, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów - zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich dla 
obiektów towarzyszących,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się podziału na odrębne 
działki budowlane

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od drogi- ul. Sikorskiego (hałas, 
wibracje) poprzez zastosowanie rozwiązań tech-
nicznych, w tym stolarki o podwyższonej izolacyj-
ności akustycznej;

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Wybickiego,
b) miejsca postojowe – dla budynku usługowego 

usytuowanego bezpośrednio przy ul. Wybickie-
go- dopuszcza się miejsca postojowe w pasie 
drogowym ulicy, dla terenu z budynkiem dawnej 
bursy minimum 3 miejsca na 100m2 pow. użyt-
kowej usług;

11) stawka procentowa: 0%.
26. Dla terenów oznaczonych symbolem C1.51.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
nie dopuszcza się funkcji mieszkalnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dopuszcza się rekompozycję lub wymianę istnie-

jącego obiektu,

b) w przypadku sytuowania nowego obiektu obowią-
zują szczególne wymagania architektoniczne- do-
puszcza się ukształtowanie narożnika ulic Zielonej 
i Mickiewicza jako wyróżniającego się akcentu, 
lokalnej dominanty;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie wysterują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

60%,
c) wysokość zabudowy do 12m,
d) geometria dachów- nie reguluje się, dopuszcza 

się dach płaski,
e) nie ustala się wymaganego % powierzchni biolo-

gicznie czynnej;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: nie dopuszcza się podziału na odrębne 
działki budowlane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: nie ustala się szczegółowych warunków;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania terenu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Zielonej,
b) miejsca postojowe – wymagane minimum 4 

miejsca postojowe;
11) stawka procentowa: 0%.

27. Dla terenu oznaczonego symbolem C1.52.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
komercyjnej, nie dopuszcza się zabudowy mieszka-
niowej; wraz z towarzyszącymi parkingami i ziele-
nią

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dopuszcza się rekompozycję istniejącej zabudowy, 

rehabilitację zespołu w granicach poszczególnych 
działek lub całego terenu,

b) dla nowej zabudowy lub wymiany istniejącej 
ustala się wymóg ukształtowania pierzei od stro-
ny ulicy Zielonej o szczególnych wymaganiach 
architektonicznych,

c) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 
strony wschodniej wprowadzić zieleń izolacyjno-
krajobrazową;

d) od frontów teren zagospodarować komponowaną 
zielenią niską,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują żadne 
obiekty ani obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
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a) dopuszcza się ujednolicone zagospodarowanie 
placów przedwejściowych wraz z chodnikami 
przed elewacją frontową elementami małej archi-
tektury, m.inn. ławkami, murkami, oświetleniem, 
terenami do parkowania,

b) stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych 
powiązanych z elewacjami frotowymi dopusz-
czalne wyłącznie do wysokości stropu I kondyg-
nacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg nieprzekraczalne dla no-

wej zabudowy lub rozbudów zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
30%,

c) wysokość zabudowy do 12m, a dla obiektów to-
warzyszących- wysokość do 6m, maksymalnie 2 
kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1500m2;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: nie ustala się szczegółowych warunków;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
sytuowania tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Zielonej oraz wydzielonych dróg 

wewnętrznych,
b) miejsca postojowe – wg wskaźnika min 3 

miejsca/100m2 pow. użytkowej usług, nie 
mniej niż 2 miejsca na jeden punkt usługowy, 
dopuszcza się zmniejszenie ilości wymaganych 
miejsc podarunkiem zapewnienia w drodze 
umowy miejsc postojowych w innym terenie 
w odległości dogodnego dojścia pieszego; przy 
realizacji wspólnego dla całego terenu parkingu 
dopuszcza się zmniejszenie ilości wymaganych 
miejsc o 20%;

11) stawka procentowa: 0%.
28. Dla terenu oznaczonego symbolem C1.53.ZP plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni parkowej, plac 
zabaw, ogród jordanowski,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) teren zagospodarować komponowaną zielenią 

niską, dopuszczalne formy zagospodarowania 
– mała architektura urządzenia zabawowe, rekre-
acyjne takie jak na przykład drabinki, drążki do 
ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe, pomosty, rów-
noważnie, pochylnie, przeplotnie, huśtawki, wiaty 
rekreacyjne, ławki, oświetlenie itp., nawierzchnia 
pokryta zielenią lub w części nawierzchnią bez-
pieczną syntetyczną zapewniającą amortyzację 
upadku dziecka z wys. do 1,5m;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren w granicach 
strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i kon-
serwacji obejmującej zespól zabudowy ulic Hallera, 
Sikorskiego, północna część ul. Gdańskiej wraz z 
Gimnazjalną i początkiem ul. Wojska Polskiego, 
obowiązują ustalenia ogólne wg § 9 ust. 12 ustaleń 
ogólnych;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
b) stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych 

wyłącznie związanych z funkcją podstawową te-
renu;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) wysokość obiektów małej architektury do 4m,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

20%,
c) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 60% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:
a) nie dopuszcza się podziału na odrębne działki 

budowlane;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) ustala się zakaz sytuowania budynków,
b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-

go;
9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania terenu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – poprzez teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej usytuowanej w sąsiedztwie,
b) miejsca postojowe – ustala się zakaz sytuowania 

miejsc postojowych;
11) stawka procentowa: 0%.

29. Dla terenu oznaczonego symbolem C1.54.MW.1,U1 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej, 
komercyjnej; wraz z towarzyszącymi parkingami i 
zielenią

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dopuszcza się rekompozycję istniejącej zabudowy, 

rehabilitację zespołu w granicach poszczególnych 
działek lub całego terenu,

b) dla nowej zabudowy lub wymiany istniejącej 
ustala się wymóg ukształtowania pierzei od stro-
ny ulicy Aleja Wojska Polskiego o szczególnych 
wymaganiach architektonicznych,

c) wskazane objecie terenu programem rehabilitacji 
istniejącej zabudowy wspólnie z ul. Aleja Wojska 
Polskiego i otoczeniem dworca PKP, zasady wg 
ustaleń § 7 ust. 2;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) obiekty wskazany na rysunku – jako chronione 

ustaleniami planu - obiekty w gminnej ewidencji 
zabytków, obowiązują ustalenia jak w § 9 ust. 7;
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5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
a) dopuszcza się ujednolicone zagospodarowanie 

placów przedwejściowych wraz z chodnikami 
przed elewacją frontową elementami małej archi-
tektury, m.inn. ławkami, murkami, oświetleniem, 
terenami do parkowania,

b) stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych 
powiązanych z elewacjami frotowymi dopusz-
czalne wyłącznie do wysokości stropu I kondyg-
nacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy: obowiązująca od strony ul. Aleja 

Wojska Polskiego będąca kontynuacją linii zabu-
dowy historycznej, od pozostałych dróg nieprze-
kraczalne linie zabudowy dla nowej zabudowy lub 
rozbudów zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
30%,

c) wysokość zabudowy do 16m, z dopuszczeniem 
podwyższenia dla części stanowiącej lokalną 
dominantę, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1500m2;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) dopuszcza się sytuowanie lokalnej dominanty, 

wyróżnika architektonicznego w narożniku ulic Al. 
Wojska Polskiego - Kolejowa, w miejscu wskaza-
nym orientacyjnie na rysunku planu,

b) dopuszcza się zagospodarowanie w/wym naroż-
nika ulic jako zieleńca z miejscami wypoczynku, 
małą architekturą, rzeźbą itp. elementami pla-
stycznymi, powiązanego z zagospodarowaniem 
Alei Wojska Polskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
sytuowania tymczasowego zagospodarowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kolejowej lub Alei Wojska Polskie-

go,
b) miejsca postojowe – wg wskaźnika min 1 miej-

sce/1 mieszkanie oraz min 3 miejsca/100m2 pow. 
użytkowej usług, nie mniej niż 2 miejsca na jeden 
punkt usługowy, dopuszcza się zmniejszenie 
ilości wymaganych miejsc podarunkiem zapew-
nienia w drodze umowy miejsc postojowych w 
innym terenie w odległości dogodnego dojścia 
pieszego;

11) stawka procentowa: 0%.

§ 18

  Ustalenia dla terenów położonych 

w jednostce urbanistycznej C2 

– Centrum część środkowa

1. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.1.MU.5, 

C2.2.MU.5, C2.3.MU.5 plan ustala: obowiązują usta-

lenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowo-usługowej, jedno i wielorodzinnej, z dopusz-
czeniem usług wolnostojących lub wbudowanych 
w obiekty mieszkalne, usług zdrowia takich jak np. 
przychodnie, ambulatoria, gabinety lekarskie, reha-
bilitacyjne itp., przychodnie weterynaryjne, domy 
opieki społecznej, domy opieki dla osób starszych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) wymagane w zagospodarowaniu i zabudowie 

zachowanie, ochrona i podkreślenie pierzei ulicz-
nej ul. Sikorskiego oraz Gimnazjalnej, Hallera, 
dla nowych obiektów oraz rozbudów istniejących 
budynków wymagane studium pierzei pokazujące 
kontekst otoczenia, w szczególności nawiązujące 
do wyróżnionych rysunku planu budynków o 
wartościach historycznych oraz budynków i ich 
zespołów proponowanych do ochrony, a także 
proponowanych do wpisu do rejestru zabytków,

b) ustala się nakaz uzupełnienia pierzei ul. Sikor-
skiego w miejscu wskazanym na rysunku planu, 
fragment pierzei ulicznej wskazywanej do ukształ-
towania to teren, dla którego ustala się szczególne 
wymagania architektoniczne,

c) dopuszcza się wyburzenia obiektów dysharmo-
nijnych, szpecących, deprecjonujących charakter 
miejsca,

d) dopuszcza się modernizacje lub wymianę na nowe 
obiekty istniejącej zabudowy gospodarczej (w 
tym garaży) oraz ich adaptację dla prowadzenia 
działalności gospodarczej nieuciążliwej,

e) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej 
wymaga analizy możliwości zapewnienia odpo-
wiednich wskaźników zieleni towarzyszącej oraz 
zapewnienia miejsc postojowych, dopuszcza się 
wspólne, zagwarantowane odpowiednią umową 
zagospodarowanie terenów zieleni osiedlowej i 
miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynków 
wielorodzinnych;

f) wskazane objecie terenu C2.2.MU.5 programem 
rehabilitacji istniejącej zabudowy stanowiącej 
obudowę ul. Sikorskiego, zasady wg ustaleń § 7 
ust. 2;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: ustala się nakaz ochrony zachowawczej 
istniejącego drzewostanu, zwłaszcza wzdłuż ulic np. 
Gimnazjalnej, Św. Elżbiety;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

– w strefi e rewaloryzacji i konserwacji, obejmu-
jącej zespół zabudowy ulic Hallera, Sikorskiego, 
płd. odcinek ul. Gdańskiej, wraz z ul. Gimnazjalną 
i początkiem ul. Al. Wojska Polskiego o granicach 
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określonych na rysunku planu, obowiązują usta-
lenia określone w § 9 ust. 12,

b) dla obiektów w gminnej ewidencji zabytków i 
wskazanych na rysunku planu jako chronionych 
ustaleniami planu obowiązują zasady określone 
w § 9 ust. 7,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: w pierzejach od strony ulic 
Hallera, Sikorskiego, Gimnazjalna ustala się nakaz 
stosowania tablic reklamowych i informacyjnych 
wyłącznie powiązanych z elewacjami frontowymi i 
do wysokości stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Sikorskiego, Gimnazjalnej, 

św. Elżbiety, Hallera kształtować jak dla istniejącej 
zabudowy, od rzeki Wierzycy- 60m jak na rysunku 
planu,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
50%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
sytuowanych wzdłuż ulicy Sikorskiego, Gimna-
zjalnej, Św. Elżbiety do 12m - maksymalnie 4 
kondygnacje nadziemne, a dla obiektów towa-
rzyszących- wysokość do 6m, maksymalnie 2 
kondygnacje nadziemne; dla pozostałej zabudowy 
– np. sytuowanej w głębi terenów wysokość do 
10m;

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich w 
głębi działek;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna nowowydzielana działka o powierzchni 

450m2;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg- ul. Sikorskiego, Hallera 
(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej izo-
lacyjności akustycznej,

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulic Hallera i Sikorskiego (wyłącznie 

poprzez już istniejące zjazdy), Gimnazjalnej, Św. 
Elżbiety, z projektowanych i istniejących dróg 
wewnętrznych;

b) miejsca postojowe – jak dla strefy śródmiejskiej 
wg § 14 ust. 2 pkt 1);

11) stawka procentowa: 0%.
2. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.4.MN.2, 

C2.5.MU.5 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: C2.5.MU.5- tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej, jedno i wielorodzinnej, z 
dopuszczeniem usług wolnostojących lub wbudowa-
nych w obiekty mieszkalne np. w parterach, prefero-

wane usługi z zakresu nieuciążliwych towarzyszących 
zabudowie mieszkalnej; C2.4.MN.2 – teren zabudowy 
jednorodzinnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) wymagane kompleksowe zaprojektowanie zabu-

dowy dla całego terenu w liniach rozgraniczają-
cych,

b) teren szczególnych wymagań architektonicz-
nych,

c) dla terenu C2.4.MN.2 ze względu na położenie 
w strefi e ochrony ekspozycji wymagane sporzą-
dzenie studium krajobrazowego pokazującego 
nawiązanie i wkomponowanie projektowanej 
zabudowy w otoczenie przyrodnicze oraz histo-
ryczne, wymagane zwłaszcza odpowiednie do 
uwarunkowań usytuowania szczególnie staranne 
wkomponowanie w pierzeję ul. Św. Elżbiety z 
zachowaniem wglądów w teren zieleni parkowej

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) w zagospodarowaniu i urządzeniu terenu 

C2.4.MN.2 nakaz maksymalnego zachowania 
naturalnego ukształtowania terenu

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren C2.5.MU.5 usytuowany jest w granicach 

strefy ochrony konserwatorskiej – w strefi e re-
waloryzacji i konserwacji, obejmującej zespół 
zabudowy ulic Hallera, Sikorskiego, płd. odcinak 
ul. Gdańskiej, wraz z ul. Gimnazjalną i początkiem 
ul. Al. Wojska Polskiego o granicach określonych 
na rysunku planu, obowiązują ustalenia określone 
w § 9 ust. 12;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy obowiązujące od ul. św. Elżbiety, 

a także linie nieprzekraczalne, jak na rysunku 
planu, w tym 60m od rzeki Wierzycy (dot. terenu 
C2.4.MN.2),

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
maksymalnie do 12m - 4 kondygnacje nadziem-
ne w terenie C2.5.MU.5, a w terenie C2.4.MN.2 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla 
obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, mak-
symalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dachy strome o nachyleniu w 
zakresie 30 - 45stopni,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna nowowydzielana działka o powierzchni 

600m2;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w terenie C2.5.MU.5 nakaz utrzymania i urządzenia 

w zagospodarowaniu terenu ogólnodostępnej 
ścieżki pieszej łączącej ul. Św. Elżbiety poprzez 
projektowany pas drogi wewnętrznej w kierunku 
parku, jak na rysunku planu;
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b) w terenie C2.4.MN.2 nakaz urządzenia w zagospo-
darowaniu ogólnodostępnej ścieżki pieszej łączą-
cej ulicę Św. Elżbiety z terenem zieleni parkowej 
C2.6.ZP,

c) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów: dla terenu 
C2.4.MN.2 do czasu docelowego zagospodarowania 
dopuszcza się zagospodarowanie w formie parkingu 
z zielenią;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Św. Elżbiety i poprzez jej przedłu-

żenie drogą wewnętrzną, a także od ul. Hallera 
poprzez drogi wewnętrzne,

b) miejsca postojowe – jak dla strefy śródmiejskiej 
wg § 14 ust. 2 pkt 1);

11) stawka procentowa: 30%.
3. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.6.ZP, C2.7.ZP/

ZZ plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni parkowej - skwer, 
zieleniec miejski, z dopuszczeniem małej architektury 
oraz elementów plastycznych, z zakazem wznoszenia 
budynków; przy czym ZP/ZZ- teren zieleni w obszarze 
bezpośredniego zagrożenia powodzią;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) istniejąca zieleń do pielęgnacji, utrzymania,
b) wyposażenie, mała architektura realizowane we-

dług wspólnego projektu budowlanego, mającego 
na celu stworzenie spójnej, atrakcyjnej i wysokiej 
jakości kompozycji przestrzennej,

c) nakaz zagospodarowania zielenią komponowaną 
wielowarstwową,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) teren C2.7.ZP/ZZ w granicach proponowanego 

obszaru chronionego krajobrazu,
b) element osnowy ekologicznej miasta o dużych 

walorach krajobrazowych;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren należy traktować jak 
teren przestrzeni publicznej, obowiązują ustalenia 
określone w § 10;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz wznoszenia budynków i budowli,
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 70% powierzchni terenu;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: zakaz wprowadzania podziałów 
nieruchomości;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) zakaz wznoszenia budynków i budowli, zakaz sytu-

owania tymczasowych obiektów budowlanych,
b) w obszarze bezpośredniego zagrożenia powo-

dzią C2.7.ZP/ZZ obowiązują ustalenia jak w § 11 
ust. 1;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – do celów pielęgnacyjnych od ul. Św. 

Elżbiety, dojście także od ul. Św. Elżbiety poprzez 
projektowany ciąg pieszy,

b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania miejsc 
postojowych;

11) stawka procentowa: 0%.
4. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.8.U2,U1,MU.5 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
oraz usług publicznych (w szczególności usługi z 
zakresu opieki zdrowotnej, domy dziennego poby-
tu, domy opieki społecznej itp.), z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej w 
formie zabudowy śródmiejskiej, z dopuszczeniem 
usług wolnostojących lub wbudowanych w obiekty 
mieszkalne np. w parterach, preferowane usługi z 
zakresu nieuciążliwych towarzyszących zabudowie 
mieszkalnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) wymagane kompleksowe zaprojektowanie zabu-

dowy dla całego terenu w liniach rozgraniczają-
cych,

b) teren szczególnych wymagań architektonicz-
nych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) w zagospodarowaniu i urządzeniu terenu ustala 

się nakaz maksymalnego zachowania naturalne-
go ukształtowania terenu oraz istniejącej zieleni 
wysokiej, zwłaszcza w otoczeniu obecnego domu 
pomocy społecznej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren usytuowany jest w granicach strefy ochro-

ny konserwatorskiej – w strefi e rewaloryzacji i 
konserwacji, obejmującej zespół zabudowy ulic 
Hallera, Sikorskiego, płd. odcinak ul. Gdańskiej, 
wraz z ul. Gimnazjalną i początkiem ul. Al. Wojska 
Polskiego o granicach określonych na rysunku 
planu, obowiązują ustalenia określone w § 9 ust. 
12,

b) zasady ochrony zespołu i obiektów wskazywanych 
do ochrony, w ewidencji zabytków, w tym postu-
lowanych do wpisu do rejestru zabytków wg § 9 
ust. 5;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. św. Elżbiety, a także linie 

nieprzekraczalne, jak na rysunku planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne - do 12m, 
a dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dachy strome o nachyleniu 
w zakresie 30 - 45stopni, dachy jednorodne pod 
względem formy, rozwiązań kolorystycznych i 
materiałowym dla całego nowego zespołu zabu-
dowy, harmonizujące z istniejącym od ul. Hallera 
obiektem wskazywanym do ochrony;
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e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 40% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna nowowydzielana działka o powierzchni 

1200m2; podział prostopadle do nowowydziela-
nej drogi wewnętrznej wzdłuż północnej granicy 
terenu,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) nakaz utrzymania i urządzenia w zagospodarowa-

niu terenu ogólnodostępnej ścieżki pieszo-rowe-
rowej wzdłuż północnej granicy terenu łączącej ul. 
Św. Elżbiety z ul. Hallera, jak na rysunku planu,

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Św. Elżbiety i poprzez jej przedłu-

żenie drogą wewnętrzną, a także z ul. Hallera 
(wyłącznie poprzez istniejący zjazd),

b) miejsca postojowe – jak dla strefy śródmiejskiej 
wg § 14 ust. 2 pkt 1);

11) stawka procentowa: 30%.
5. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.9.U1, C2.10.U1 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jedno i 
wielorodzinnej na wyz szych niż parter kondygna-
cjach;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) wymagana w zagospodarowaniu ochrona i pod-

kreślenie pierzei ulicy Hallera;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego:
a) w zagospodarowaniu i urządzeniu terenu ustala 

się nakaz maksymalnego zachowania istniejącej 
zieleni wysokiej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren usytuowany jest w granicach strefy ochro-

ny konserwatorskiej – w strefi e rewaloryzacji i 
konserwacji, obejmującej zespół zabudowy ulic 
Hallera, Sikorskiego, płd. odcinak ul. Gdańskiej, 
wraz z ul. Gimnazjalną i początkiem ul. Al. Wojska 
Polskiego o granicach określonych na rysunku 
planu, obowiązują ustalenia określone w § 9 ust. 
12,

b) zasady ochrony zespołu i obiektów wskazywanych 
do ochrony, w ewidencji zabytków, wg § 9 ust. 
7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy obowiązujące od ul. Hallera – jak 

dla istniejących budynków,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, do 12m, 

a dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dachy zharmonizowane z 
zabudową istniejącą, z dopuszczeniem dachów 
płaskich, zwłaszcza w terenie C2.9.U1,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie ustala się wymaganego minimum 
powierzchni nowowydzielanej działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Hallera i poprzez istniejące drogi 

wewnętrzne,
b) miejsca postojowe – jak dla strefy śródmiejskiej 

wg § 14 ust. 2 pkt 1), z ograniczeniem ilości 
miejsc do bezwzględnie niezbędnych – w szcze-
gólności dla osób niepełnosprawnych, przy czym 
dopuszcza się bilansowanie niezbędnych miejsc 
postojowych z uwzględnieniem maksimum 50% 
ilości miejsc w terenie C2.12.P2 (parking ogólno-
dostępny);

11) stawka procentowa: 0%.
6. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.11.U2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny usług publicznych 
z zakresu sportu, rekreacji, w szczególności hala 
sportowa, z dopuszczeniem usług hotelowych, 
gastronomicznych, handlu detalicznego, wyklucza 
się funkcje mieszkaniowe niezwiązane z funkcjami 
podstawowymi;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) postuluje się w zagospodarowaniu i urządzeniu 

terenu wprowadzenie ogólnodostępnej ścieżki 
pieszej łączącej przedłużenie ul. Św. Elżbiety z 
terenem parku, postulowana trasa jak na rysunku 
planu,

b) dopuszcza się rewaloryzację, rekompozycję ist-
niejącego budynku, rozbudowę, ze zmianą formy 
dachu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wartościowy drzewostan do ochrony 
i zachowania;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren usytuowany 
jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej – w 
strefi e rewaloryzacji i konserwacji, obejmującej ze-
spół zabudowy ulic Hallera, Sikorskiego, płd. odcinek 
ul. Gdańskiej, wraz z ul. Gimnazjalną i początkiem 
ul. Al. Wojska Polskiego o granicach określonych na 
rysunku planu, obowiązują ustalenia określone w § 
9 ust. 12;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne wg rysunku pla-

nu,
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b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
50%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
16m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów - zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: zakaz tymczaso-
wego zagospodarowania terenu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – poprzez drogi wewnętrzne i teren par-

kingu C2.12.P3 do ul. Hallera,
b) miejsca postojowe – dopuszcza się bilansowanie 

miejsc postojowych na terenie ogólnodostępne-
go parkingu C2.12.P3, w granicach terenu do-
puszcza się sytuowanie wyłącznie niezbędnych 
miejsc dla potrzeb osób niepełnosprawnych;

11) stawka procentowa: 0%.
7. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.12.P3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: ogólnodostępny parking, 
dopuszcza się sytuowanie niewielkich obiektów 
usługowych typu kioski, toalety publiczne itp.,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ze względu na uwarunkowania położenia i publicz-

ny charakter dla rozbudowy parkingu wymagane 
sporządzenie uzupełniającego projektu zieleni 
towarzyszącej;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) w zagospodarowaniu i urządzeniu terenu uwzględ-

nić odpowiednio komponowaną zieleń,
b) fragment terenu położony jest w granicach postu-

lowanego do powiększenia obszaru chronionego 
krajobrazu Doliny Wierzycy, dla parkingu o liczbie 
miejsc powyżej 300 obowiązuje sporządzenie 
oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z 
przepisami odrębnymi,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren położony w 
strefi e rewaloryzacji i konserwacji, obejmującej ze-
spół zabudowy ulic Hallera, Sikorskiego, płd. odcinek 
ul.Gdańskiej, wraz z ul.Gimnazjalną i początkiem ul. 
Al.,Wojska Polskiego o granicach określonych na 
rysunku planu, obowiązują ustalenia określone w § 
9 ust. 12;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren należy traktować jak 
przestrzeń publiczną, obowiązują wymagania jak w 
§ 10 ust. 3

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy dla obiektów kubaturowych od 

dróg wg przepisów odrębnych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 
– powierzchnia obiektów kubaturowych nie więk-
sza jak 50m2

c) wysokość zabudowy do 5m,
d) geometria dachów- nie reguluje się,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 15% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: ustala się zakaz podziału na odrębne 
działki budowlane

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić możliwość prze-

prowadzenia ciągu pieszo-rowerowego kierunku 
parku

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się za-
gospodarowanie tymczasowe związane z organizacją 
imprez sezonowych typu wesołe miasteczko, piknik, 
impreza okolicznościowa itp.

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul Hallera
b) miejsca postojowe – nie reguluje się minimalnej 

liczby miejsc, teren winien być w maksymalnie 
możliwym stopniu przewidziany dla realizacji 
miejsc postojowych

11) stawka procentowa: 0%.
8. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.13.U1,MU.5 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jedno i 
wielorodzinnej w formie zabudowy śródmiejskiej, z 
dopuszczeniem usług wolnostojących lub wbudowa-
nych w obiekty mieszkalne np. w parterach, prefero-
wane usługi z zakresu nieuciążliwych towarzyszących 
zabudowie mieszkalnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ochronie podlega pierzeja ulicy Hallera, dla no-

wych obiektów oraz rozbudów istniejących budyn-
ków wzdłuż tej pierzei wymagane studium pierzei 
pokazujące kontekst otoczenia, w szczególności 
nawiązujące do wyróżnionych w rysunku planu 
budynków o wartościach historycznych, fi guru-
jących w ewidencji zabytków lub postulowanych 
do wpisu do rejestru zabytków,

b) dopuszcza się nadbudowy istniejących budynków 
usługowych, na kondygnacjach wyższych dopusz-
cza się sytuowanie funkcji mieszkalnych,

c) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej 
wymaga analizy możliwości zapewnienia na 
własnym terenie lub zagwarantowanym odpo-
wiednią umową terenie w sąsiedztwie odpo-
wiednich wskaźników zieleni towarzyszącej oraz 
zapewnienia miejsc postojowych, dopuszcza się 
wspólne, zagwarantowane odpowiednia umową 
zagospodarowanie terenów zieleni osiedlowej i 
miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynków 
wielorodzinnych,

d) przy sytuowaniu tymczasowych obiektów budow-
lanych poza liniami zabudowy wyznaczonymi na 
rysunku planu wymagane wykazanie poprzez 
odpowiednie rozwiązanie projektowe iż nie prze-
słaniają one widoku z ciągów pieszych wzdłuż 
ulicy Hallera i w kierunku parku na Stare Miasto,

e) dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośred-
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nio na granicach sąsiednich działek budowlanych, 
dopuszcza się zabudowę zwartą;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren położony w 
strefi e rewaloryzacji i konserwacji, obejmującej ze-
spół zabudowy ulic Hallera, Sikorskiego, płd. odcinek 
ul.Gdańskiej, wraz z ul.Gimnazjalną i początkiem ul. 
Al.Wojska Polskiego o granicach określonych na 
rysunku planu, obowiązują ustalenia określone w § 
9 ust. 12;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń § 10;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 

dla zabudowy wzdłuż ulicy Hallera linie zabudowy 
winny stanowić kontynuację linii zabudowy histo-
rycznej wskazanej do ochrony na rysunku planu; 
nieprzekraczalne linie zabudowy od strony parku 
i rzeki jak na rysunku planu

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
50%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki, w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach dopusz-
cza się odstępstwa od tego warunku

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie reguluje się minimalnej powierzchni 
nowowydzielanej działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg – ul. Hallera (hałas, wi-
bracje) poprzez zastosowanie rozwiązań technicz-
nych, w tym stolarki o podwyższonej izolacyjności 
akustycznej;

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
sytuowania zagospodarowania tymczasowego

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Hallera (wyłącznie dla istniejących 

zjazdów) lub od strony dróg wewnętrznych
b) miejsca postojowe – jak dla strefy śródmiejskiej 

wg § 14 ust. 2 pkt 1, z dopuszczeniem bilanso-
wania niezbędnych miejsc postojowych łącznie 
z miejscami zagwarantowanymi odpowiednią 
umową na parkingach usytuowanych w od-
ległości standardowego dogodnego dojścia 
pieszego,

c) w uzasadnionych stanem istniejącym działki 
(np. zabudowana w tym zabudowa historyczną) 
w granicach terenu dopuszcza się sytuowanie 

miejsc ograniczonych do niezbędnego minimum 
(miejsca dla osób niepełnosprawnych, właściciela 
obiektu, min 1 dla usług);

11) stawka procentowa: 0% (a dla działek dla których 
dopuszcza się nadbudowę pozwalajacą na uzyska-
nie korzystnej zabudowy- 30%).

9. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.14.ZP, C2.16.

ZP, C2.15.ZP/ZZ plan ustala: obowiązują ustalenia 

ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu:
a) tereny zieleni parkowej- skwer, zieleniec miej-

ski, z dopuszczeniem małej architektury oraz 
elementów plastycznych, z zakazem wznoszenia 
budynków, przy czym zakaz nie dotyczy obiektów 
typu muzealnego (skansen); przy czym ZP/ZZ- te-
ren zieleni parkowej w obszarze bezpośredniego 
zagrożenia powodzią;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) istniejąca zieleń do pielęgnacji, utrzymania;
b) wyposażenie, mała architektura realizowane we-

dług projektu budowlanego, mającego na celu 
stworzenie spójnej, atrakcyjnej i wysokiej jakości 
kompozycji przestrzennej,

c) nakaz zagospodarowania zielenią komponowaną 
wielowarstwową,

d) wymóg uwzględnienia w zagospodarowaniu i 
urządzaniu terenu właściwej ekspozycji sylwet 
Starego Miasta z ciągów widokowych i punktów 
widokowych wskazanych na rysunku planu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) teren w granicach proponowanego obszaru chro-

nionego krajobrazu Doliny Wierzycy, o granicach 
jak na rysunku planu,

b) element osnowy ekologicznej miasta o dużych 
walorach krajobrazowych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w strefi e ochrony ekspozycji, obowiązują 

ustalenia § 8 ust. 10
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: tereny należy traktować jak 
tereny przestrzeni publicznej, obowiązują ustalenia 
określone w § 10,

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz wznoszenia budynków i budowli nie zwią-

zanych z funkcją podstawową; dopuszcza się 
sytuowanie wiat rekreacyjnych, tymczasowych 
obiektów budowlanych typu małe obiekty ga-
stronomiczne, handlu detalicznego, kioski, punkty 
informacji turystycznej itp., mostki i kładki piesze 
oraz pieszo-rowerowe przez Wierzycę;

b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 90% powierzchni terenu,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz wprowadzania podziałów 
nieruchomości;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenu 

głównych ciągów pieszo- rowerowych, wskaza-
nych na rysunku planu;
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b) w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią 
oznaczonym jako ZP/ZZ obowiązują ustalenia jak 
w § 11 ust. 1;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – do celów pielęgnacyjnych od ul. Halle-

ra, Mickiewicza, Norwida, a także poprzez drogi 
wewnętrzne

b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania miejsc 
postojowych;

11) stawka procentowa: 0%.
10. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.17.US, C2.18.

US/ZZ, C2.19.US/ZZ plan ustala: obowiązują ustale-

nia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny usług publicznych z 
dużym udziałem zieleni, tereny obiektów i urządzeń 
sportu i rekreacji, w tym stadion, hala sportowa, ze-
spół boisk sportowych wraz z zapleczem, dopuszcza 
się usługi hotelowe, przy czym tereny oznaczone 
US/ZZ- tereny sportu i rekreacji w obszarze bezpo-
średniego zagrożenia powodzią

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dopuszcza się rekompozycję budynku hotelu,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) ustala się nakaz ochrony zachowawczej istniejącej 

zieleni wzdłuż rzeki;
b) tereny w granicach postulowanego powiększenia 

obszaru chronionego krajobrazu Dolina Wierzycy, 
stanowi element lokalnej osnowy ekologicznej do 
ochrony i zachowania;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: teren w strefi e 
ochrony ekspozycji, obowiązują ustalenia § 8 ust. 10; 
projektowane budynki i budowle nie mogą stanowić 
przesłony dla widoków z ciągów widokowych wzdłuż 
ul. Mickiewicza

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: tereny tworzą przestrzeń 
publiczną, obowiązują ustalenia jak w§ 10;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nie ustala się obowiązujących linii 

zabudowy,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

10%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(sportowych, hotelowych) do 16m, maksymalnie 
3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektów towa-
rzyszących- wysokość do 6m, maksymalnie 2 
kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 50% powierzchni terenu 
liczonej z wyłączeniem powierzchni boisk i innych 
budowli sportowych,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie przewiduje się podziału na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:

a) tereny oznaczone jako US/ZZ znajdują się w 
obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, 
obowiązują w ich ustalenia § 11 ust. 1 i 2

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Olimpijczyków Starogardzkich,
b) miejsca postojowe – dla nowych obiektów 

lub rozbudów zwiększających pow. użytkową 
budynków lub ilość miejsc hotelowych ustala 
się wymóg dodatkowych miejsc postojowych 
wg wskaźnika 6 miejsc/10 łóżek hotelowych, 10 
msc/1000m2 pow. użytkowej usług, obiektów 
sportowych;

11) stawka procentowa: 0%.
11. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.20.U1, C2.22.

U1, plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, w 
szczególności handlu detalicznego, z dopuszczeniem 
funkcji mieszkalnej towarzyszącej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) projektowane budynki, budowle, tablice reklamo-

we i informacyjne nie mogą stanowić przesłon 
utrudniających ekspozycję panoramy Starego 
Miasta z punktów i ciągów widokowych wskaza-
nych na rysunku planu – wzdłuż ul. Mickiewicza jak 
też z ciągów pieszych wzdłuż Hallera w obszarze 
obowiązującego planu miejscowego oznaczonego 
symbolem 7

b) pierzeja ulicy Kanałowej wymaga rewaloryzacji, 
nakaz zharmonizowania rozwiązań projektowych 
z pierzeją ukształtowaną w sąsiednim terenie 
C2.24MU.5,U1 przez budynki wskazane w rysunku 
planu do ochrony;

c) dla nowych budynków lub rozbudów istniejących 
budynków wymagane studium pierzei pokazujące 
kontekst otoczenia;

d) nowa zabudowa uzupełniająca powinna nawiązy-
wać pod względem skali, bryły, form architekto-
nicznych do zabudowy historycznej reprezento-
wanej przez wskazane w rysunku planu budynki 
chronione, w tym w sąsiedztwie;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wartościowy drzewostan do ochro-
ny;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

rewaloryzacji i konserwacji obejmującej zespół 
młyński przy Kanałowej- Owidzkiej określonych 
na rysunku planu, obowiązują ustalenia jak § 9 
ust. 13,

b) dla budynków w ewidencji zabytków wskazanych 
na rysunku planu obowiązują ustalenia § 9 ust. 
7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych, dla zabudowy tworzącej pierzeję w terenie 
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C2.22U1 ustala się nakaz, by linia zabudowy była 
kontynuacją linii zabudowy budynków w ciągu ul. 
Kanałowej

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
85%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 5% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nowowydzielana działka nie mniej-
sza niż 500m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kanałowej, Olimpijczyków Staro-

gardzkich, dróg wewnętrznych i ciągów pieszo- 
jezdnych

b) miejsca postojowe – dla funkcji usługowych min 
2 miejsca/100m2 pow. użytkowej, 10 msc/100 
zatrudnionych, min 0,5 miejsca/1 mieszkanie

11) stawka procentowa: 0%.
12. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.21.P3, plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny obsługi komunikacji- 
parking ogólnodostępny, z wykluczeniem funkcji 
towarzyszących uzupełniających, stanowiące jedno-
cześnie dojazd do terenów sportowych C2.17US

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
nakaz by teren parkingu projektowany był wraz z 
zielenią;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: istniejące drzewa do ochrony i zacho-
wania,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren w granicach 
strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i kon-
serwacji obejmującej zespół młyński przy Kanałowej- 
Owidzkiej określonych na rysunku planu, obowiązują 
ustalenia jak § 9 ust. 13,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren publiczny, obowiązują 
ustalenia § 10 ust. 2 i 5;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) nie dopuszcza się sytuowania budynków,
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 5% powierzchni
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: ustala się zakaz podziałów na odrębne 
działki budowlane (zakaz nie dotyczy wydzieleń na 
potrzeby urządzeń infrastruktury technicznej)

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren w obszarze śródmiejskim

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kanałowej i Olimpijczyków Staro-

gardzkich,
b) miejsca postojowe – teren w całości przeznacza 

się na miejsca postojowe wraz z niezbędnym 
terenem dojazdów oraz zielenią urządzoną to-
warzyszącą;

11) stawka procentowa: 0%.
13. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.24.MU.5,U1 

plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej śródmiejskiej, wielo i jednorodzinnej, 
usług, w tym w szczególności usług hotelowych, 
gastronomicznych,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ochronie podlega układ zabudowy historycznej, 

pozostałości parku, a także pierzeja ul. Kanało-
wej

b) obowiązują szczególne wymagania architektonicz-
ne, dla wszelkich przebudów istniejących budyn-
ków wzdłuż tej pierzei wymagane studium pierzei 
pokazujące kontekst otoczenia, w szczególności 
nawiązujące do wyróżnionych w rysunku planu 
budynków o wartościach historycznych, fi guru-
jących w ewidencji zabytków lub wpisanych do 
rejestru zabytków,

c) pozostałości parku do ochrony, rewaloryzacji i 
wzmocnienia odpowiednio komponowaną ziele-
nią,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: istniejąca zieleń wysoka do zachowania 
i ochrony

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

rewaloryzacji i konserwacji obejmującej zespół 
młyński przy Kanałowej- Owidzkiej określonych 
na rysunku planu, obowiązują ustalenia jak § 9 
ust. 13;

b) dla obiektów i zespołów wskazanych do ochrony, 
fi gurujących w ewidencji zabytków lub wpisanych 
do rejestru (zespół Pałacowy Wiecherta przy 
ul. Kanałowej 21 obejmujący pałac, budynek 
administracyjny, budynek gospodarczy, bramę) 
obowiązują ustalenia § 9 ust. 2 oraz § 9 ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych, z 
zastrzeżeniem dla obszarów wpisanych do rejestru 
zabytków oraz położonych w strefi e ochrony konser-
watorskiej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy – zgodnie z historycznie ukształ-

towaną linią zabudowy budynków istniejących
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 

rozbudowy istniejących budynków oraz nowa 
zabudowa w zakresie każdorazowo uzgodnionym 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków,

c) wysokość zabudowy – dopuszczalne nadbudowy 
wyłącznie za zgodą wojewódzkiego konserwatora 
zabytków,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudo-
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wą istniejącą, forma, rozwiązania materiałowe 
i kolorystyczne wg uzgodnień z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej w obrębie dawnego założenia parkowego, dla 
istniejących wydzielonych działek zabudowanych 
bez zieleni nie ustala się wymaganego minimum 
pow. biologicznie czynnej;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: podział lub scalanie nieruchomości 
wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w pasie 1,5 m od rzeki zagospodarowanie zgodnie 

z przepisami ustawy prawo wodne,
b) dopuszcza się urządzenie pieszego dojścia do 

terenów C2.17.US
c) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-

go;
9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kanałowej i Tczewskiej,
b) miejsca postojowe – ustala się ograniczenie 

miejsc postojowych do niezbędnego minimum 
(np. miejsca dla osób niepełnosprawnych, właś-
ciciela obiektu, dla części mieszkań), pozostałe 
miejsca postojowe należy zapewnić na parkin-
gach ogólnodostępnych położonych w zasięgu 
dogodnego, standardowego dojścia pieszego 
oraz w pasie drogowym ul. Kanałowej;

11) stawka procentowa: 0%.
14. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.25.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny usług, z dopuszczeniem 
funkcji mieszkaniowej jako towarzyszącej integralnie 
związanej z prowadzoną działalnością;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) forma istniejących budynków do zachowania i 

ochrony, ustala się zakaz nadbudów,
b) w zagospodarowaniu i urządzeniu terenu wymóg 

uwzględnienia starannie komponowanej zieleni 
powiązanej z zielenią parku nad Wierzycą;

c) forma ogrodzenia terenu wymaga uzgodnienia 
projektu z właściwym konserwatorem zabytków

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

rewaloryzacji i konserwacji, obejmującej m. inn. 
zespół dawnego folwarku Starogardu Szlacheckie-
go, obowiązują ustalenia § 9 ust. 10;

b) budynek wskazany na rysunku planu do ochrony 
i zachowania, obowiązują ustalenia § 9 ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 
– dopuszczalne wyłącznie niewielkie rozbudowy 
uzgodnione z właściwym konserwatorem zabyt-
ków,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla 
obiektów towarzyszących (np. garaż, bud. go-
spodarczy) wysokość do 5m, maksymalnie 1 
kondygnacja nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, obowiązują dachy strome o nachyleniu 
40- 45stopni;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się podziału na odrębne 
działki budowlane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Norwida,
b) miejsca postojowe – minimum 2 miejsca, mak-

simum 5 miejsc;
11) stawka procentowa: 0%.

15. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.26.P3, U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren obsługi komunikacji- sta-
cja paliw, a także usług komercyjnych typu handel, 
funkcje mieszkaniowe wyłącznie jako integralnie 
związane z prowadzoną działalnością

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dopuszcza się przebudowy, rozbudowy istnieją-

cego budynku;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego:- istniejący wartościowy drzewostan 
do zachowania;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren w granicach 
strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i kon-
serwacji, obejmującej między innymi zespół dawne-
go folwarku Starogardu Szlacheckiego, obowiązują 
ustalenia § 9 ust, 10;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla nowych budynków 

głównych (usługowych) do 8,0m, maksymalnie 
2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektów to-
warzyszących- wysokość do 5m, maksymalnie 
1kondygnacja nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, dachy strome o nachyleniach jak dla 
dachu na istniejącym budynku,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki;
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7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie reguluje się minimalnej wielkości 
działek

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę ewen-

tualnych funkcji mieszkalnych przed uciążliwoś-
ciami od dróg (hałas, wibracje) poprzez zastoso-
wanie rozwiązań technicznych, w tym stolarki o 
podwyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd - z ul. Norwida lub z drogi KDD na dz. geod. 

132 obr. geod. 14,
b) miejsca postojowe – dopuszcza się ograniczenie 

miejsc postojowych do niezbędnego minimum 
(miejsca dla osób niepełnosprawnych, dla właś-
ciciela obiektu, min 1 miejsce dla usług) oraz 
bilansowanie potrzeb parkingowych uwzględ-
nieniem miejsc sytuowanych w pasie drogowym 
sąsiedniej drogi dojazdowej –KDD;

11) stawka procentowa: 0%.
16. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.27.MU.5 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej w zabudowie śródmiejskiej, zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych, usługi w formie wbudowanej- lokali 
w budynkach mieszkalnych, dobudowanej lub jako 
wolnostojące obiekty uzupełniające;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ochronie i zachowaniu podlega układ zabudowy, 

ewentualne nowe obiekty wymagają wkompono-
wania z zachowaniem charakterystycznych cech 
zespołu,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: istniejący drzewostan do ochrony i 
zachowania;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

rewaloryzacji i konserwacji, obejmującej m. inn. 
zespół dawnego folwarku Starogardu Szlacheckie-
go, obowiązują ustalenia § 9 ust, 10

b) teren w granicach wyróżnionego zespołu zabudo-
wy dawnego folwarku, obowiązują ustalenia § 9 
ust. 5;

c) dla budynków wskazanych w rysunku planu jako 
obiekty do ochrony, obowiązują ustalenia § 9 ust. 
7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: ustala się zakaz sytuowania 
nośników reklamowych wolnostojących, ewentualne 
reklamy na ścianach budynków sytuowane zgodnie 
z ustaleniami ogólnymi, w uzgodnieniu z właściwym 
konserwatorem zabytków;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 5m, maksymalnie 1 kondygnacja 
nadziemna,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, dachy strome o nachyleniu 40-45stopni, 
z dopuszczeniem naczółków,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 25% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) scalenia i podziały nieruchomości wymagają zgód 

właściwego konserwatora zabytków,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę funkcji 

mieszkaniowych przed uciążliwościami od dróg 
(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwią-
zań technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Tczewskiej,
b) miejsca postojowe – min 0,5 miejsca/mieszkanie 

i 1 msc/100m2 pow. użytkowej usługi, nie mniej 
niż 1 msc dla potrzeb usług;

11) stawka procentowa: 0%.
17. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.28.P2,P1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy produkcyj-
nej, techniczno-produkcyjnej, przemysłowej, skal-
dów, magazynów, rzemiosła uciążliwego, handlu 
hurtowego, budownictwa, z dopuszczeniem funkcji 
obsługi transportu, funkcje mieszkalne dopuszczalne 
wyłącznie jako integralnie związane z prowadzoną 
działalnością

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dopuszcza się uzupełnienie pierzei ul. Tczewskiej 

nowymi budynkami sytuowanymi kalenicowo 
względem ulicy

b) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 
strony ulicy postuluje się wprowadzić zieleń izo-
lacyjno-krajobrazową;

c) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy z sąsiednią działką budowlaną o 
ile jest to uzasadnione wymogami racjonalnego 
zagospodarowania terenu

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: istniejący drzewostan, zwłaszcza 
wzdłuż ul.Tczewskiej do ochrony i zachowania;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

rewaloryzacji i konserwacji, obejmującej m.inn. 
zespół dawnego folwarku Starogardu Szlache-
ckiego, obowiązują ustalenia § 9 ust, 10;

b) zespół budynków mleczarni wpisany do rejestru 
zabytków, obowiązują ustalenia § 9 ust, 2

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
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gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%, przy czym powierzchnia zabudowy dotyczy 
także obiektów nie będących budynkami np. wiat 
(liczona wówczas w rzucie dachu),

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
do 16m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne 
wysokości budynków, budowli zależne od funk-
cji i wymogów użytkowych, technologicznych, 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich i 
pulpitowych, dla nowych budynków sytuowanych 
wzdłuż ul. Tczewskiej wskazane dachy strome o 
nachyleniu w przedziale 30-45stopni;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 5% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) powierzchnia minimalna nowowydzielanej działki 

500m2, przy czym podziały w granicach zespołu 
wpisanego do rejestru zabytków (mleczarnia) 
wymagają zgód wojewódzkiego konserwatora 
zabytków;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się do 
czasu docelowego zagospodarowania użytkowanie 
części terenu jako parkingu wielostanowiskowego;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulic Tczewskiej, Norwida oraz z wy-

dzielonych z terenu dróg wewnętrznych;
b) miejsca postojowe – min 10 msc/100 zatrud-

nionych oraz 10 msc/1000m2 pow. użytkowej 
usług lub pow. produkcyjnej, w tym dla obiek-
tów hurtowni i o funkcjach magazynowych 
4,5msc/1000m2 pow. składowej; dla zespołu 
wpisanego do rejestru zabytków dopuszcza się 
indywidualnie wg możliwości terenowych kształ-
towanie wskaźnika, a nawet ograniczenie ilości 
miejsc do niezbędnego minimum i wykorzysta-
nie w bilansowaniu miejsc postojowych (np. 
dla pracowników) sytuowanych na sąsiednich 
terenach w odległościach dogodnego dojścia 
pieszego bądź w pasie drogowym ul. Norwida;

11) stawka procentowa: 0%.
18. Dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych 

symbolem C2.29.U1, C2.31.U1 plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej z 
zakresu usług komercyjnych i rzemiosła usługowe-
go, funkcje mieszkalne dopuszczalne wyłącznie jako 
integralnie związane z prowadzoną działalnością;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony północnej terenu C2.29.U1 wprowadzić 
zieleń izolacyjno-krajobrazową;

b) dla nowej zabudowy w terenie C2.31.U1 sytu-
owanej wzdłuż ulicy Tczewskiej – postuluje się 
kalenicowe ustawienie względem ulicy,

c) wskazane rewaloryzacja i rekompozycja zabudowy 
istniejącej usytuowanej w narożniku ulic Norwida-
Mickiewicza;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: istniejący drzewostan, zwłaszcza w 
terenie C2.31.U1 do zachowania i ochrony;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

rewaloryzacji i konserwacji, obejmującej m.inn. 
zespół dawnego folwarku Starogardu Szlache-
ckiego, obowiązują ustalenia § 9 ust, 10;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich, 
dla nowych budynków sytuowanych wzdłuż ul. 
Tczewskiej wskazane dachy strome o nachyleniu 
w przedziale 30-45stopni,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 5% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna powierzchnia nowowy-
dzielanej działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się do 
czasu docelowego zagospodarowania użytkowanie 
części terenu jako parkingu wielostanowiskowego;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Mickiewicza (wyłącznie poprzez 

istniejące zjazdy), Norwida, Tczewskiej lub z dróg 
wewnętrznych,

b) miejsca postojowe -- min 10 msc/100 zatrud-
nionych oraz 10 msc/1000m2 pow. użytkowej 
usług lub pow. produkcyjnej, w tym dla obiek-
tów hurtowni i o funkcjach magazynowych 
4,5msc/1000m2 pow. składowej;

11) stawka procentowa: 0%.
19. Dla terenów C2.30.P3, C.32.P3 plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny obiektów i urządzeń 
obsługi komunikacji, stacje paliw płynnych i LPG, 
parkingi, dopuszczalne funkcje usług handlu deta-
licznego, gastronomii (bar, restauracja) związane j z 
funkcja podstawową;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) zagospodarowanie i zabudowa zgodnie z wymo-

gami technologicznymi, ustala się nakaz jedno-
rodnego rozwiązania kolorystycznego dla zespołu 
obiektów

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: zgodnie z wymaganiami przepisów 
odrębnych,
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren w granicach 
strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i 
konserwacji, obejmującej m. inn. zespół dawnego 
folwarku Starogardu Szlacheckiego, obowiązują 
ustalenia § 9 ust, 10;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków do 10m, mak-

symalnie 2 kondygnacje nadziemne,
d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 

istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,
e) nie ustala się wymaganej minimalnej powierzchni 

biologicznie czynnej;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: podziały i scalenia wg ustaleń ogólnych, 
nie reguluje się powierzchni wydzielanych działek;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: szczegółowe warunki zagospodarowania 
zgodnie z decyzjami środowiskowymi;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Mickiewicza (wyłącznie istniejące 

zjazdy), z ul. Tczewskiej,
b) miejsca postojowe – minimum 10 miejsc posto-

jowych na terenie każdej ze stacji;
11) stawka procentowa: 0%.

21. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.33.ZC plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zieleni- zabytkowy cmen-
tarz wojskowy przy ul. Tczewskiej,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dopuszcza się wyłącznie zagospodarowanie 

związane z funkcją podstawową, typu ogrodzenia, 
zieleń, mała architektura dostosowana do histo-
rycznego założenia

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: ustala się nakaz zachowania i pielęg-
nacji wartościowego drzewostanu, wycinka drzew 
wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebami 
inwestycji celu publicznego i za zgodą właściwego 
konserwatora zabytków

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

rewaloryzacji i konserwacji, obejmującej m. inn. 
zespół dawnego folwarku Starogardu Szlacheckie-
go, obowiązują ustalenia § 9 ust, 10;

b) cmentarz w ewidencji zabytków, postulowany do 
wpisu do rejestru zabytków, obowiązują ustalenia 
§ 9 ust. 5;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
a) wyklucza się sytuowanie nośników reklamo-

wych,

b) forma ogrodzenia wymaga uzgodnień z właści-
wym konserwatorem zabytków,

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) wyklucza się sytuowanie budynków,
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 70% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: ustala się zakaz podziałów;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: ustala się zakaz sytuowania budynków 
oraz tymczasowych obiektów budowlanych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Tczewskiej,
b) miejsca postojowe – ustala się zakaz sytuowania 

miejsc postojowych;
11) stawka procentowa: 0%.

22. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.34.ZE, C2.37.

ZE/ZZ plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zieleni ekologicznej, na-
turalnej, w tym ZE/ZZ- w obszarze bezpośredniego 
zagrożenia powodzią;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
zieleń do ochrony, ustala się zakaz zabudowy

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: element lokalnej osnowy ekologicznej, 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 2

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji 
i konserwacji- obejmująca zespół folwarku Sta-
rogard Szlachecki o granicach określonych na 
rysunku planu, obowiązują ustalenia § 9 ust. 10;

b) na fragmencie terenu C2.34.ZE znajduje się obszar 
ochrony archeologicznej wpisany do rejestru za-
bytków – cmentarzysko płaskie z wczesnej epoki 
żelaza oraz osada wczesnośredniowieczna nr 304 
archeol., zasięg obszaru pokazano na rysunku 
planu, obowiązują ustalenia § 9 ust. 3

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: ustala się zakaz lokalizacji 
nośników reklamowych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy: nie dotyczy ze względu na rodzaj przeznacze-
nia i zakaz sytuowania zabudowy

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) ustala się zakaz zabudowy oraz lokalizacji tymcza-

sowych obiektów budowlanych
b) w terenie ZE/ZZ tj. w obszarze bezpośredniego za-

grożenia powodzią obowiązują ustalenia § 11ust. 
1 i 2

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;
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10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – dla celów pielęgnacyjnych od Tczew-

skiej poprzez drogę wewnętrzną,
b) miejsca postojowe – ustala się zakaz sytuowania 

miejsc postojowych;
11) stawka procentowa: 0%.

23. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.35.ZD, C2.36.

ZD/ZZ plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni ogrodów działko-
wych, przy czym ZD/ZZ – w obszarze bezpośredniego 
zagrożenia powodzią, dopuszcza się sytuowanie par-
kingów dla potrzeb funkcji podstawowej, dopuszcza 
się zainwestowanie w postaci altan ogrodowych; 
dopuszcza się jako uzupełniające funkcje zieleni 
publiczne;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamo-

wych;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego:
a) fragment terenu C2.36.ZD/ZZ znajduje się w 

granicach postulowanego powiększenia obszaru 
chronionego krajobrazu Doliny Wierzycy,

b) teren stanowi element lokalnej osnowy ekologicz-
nej do zachowania, ochrony i wzmocnienia;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

rewaloryzacji i konserwacji, obejmującej zespół 
dawnego folwarku Starogard Szlachecki, dla któ-
rego obowiązują ustalenia § 9 ust. 10;

b) w północnym fragmencie terenu znajduje się ob-
szar ochrony archeologicznej wpisany do rejestru 
zabytków – cmentarzysko płaskie z wczesnej epoki 
żelaza oraz osada wczesnośredniowieczna nr 304 
archeol., zasięg obszaru pokazano na rysunku 
planu, obowiązują ustalenia § 9 ust. 3;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) powierzchnia zabudowy altany ogrodowej nie 

większa niż 25m2, dla budynków pomocniczych 
ogrodów typu świetlica, magazyn, węzeł sanitar-
ny, obiekt socjalny powierzchnia nie większa jak 
150m2,

c) wysokość zabudowy maksymalnie 5m, jedna 
kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- dachy strome o nachyleniu 
12-45stopni,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) dopuszcza się wyznaczenie i urządzenie ścieżki 

pieszo-rowerowej prowadzącej w kierunku histo-
rycznego cmentarza przy Tczewskiej oznaczonego 
symbolem C2.33.ZC;

b) dla terenu w obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią ZD/ZZ obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 
i 2

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Tczewskiej poprzez ul. Przy Młynie 

oraz poprzez ciąg KDW od strony ul. Tczew-
skiej;

b) miejsca postojowe – dopuszcza się sytuowanie 
miejsc postojowych wyłącznie dla użytkowników 
ogrodów, nie ustala się wymaganego minimum 
ilości miejsc, wskazane 3 miejsca/10 ogrodów;

11) stawka procentowa: 0%.
24. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.38 ZP/ZZ, 

C2.111.ZP/ZZ plan ustala: obowiązują ustalenia 

ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni parkowej wzdłuż 
Wierzycy, związane z ul. Przy Młynie, w obszarze bez-
pośredniego zagrożenia powodzią, z dopuszczeniem 
sytuowania ciągu pieszo-jezdnego prowadzącego do 
ogrodów działkowych C2.35.ZD

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) istniejąca zieleń do uporządkowania i pielęgna-

cji
b) ustala się wymóg wyposażenia w małą architek-

turę realizowana wg kompleksowego projektu 
zagospodarowania, dopuszcza się sytuowanie 
kładki pieszo-rowerowej przez rzekę łączącej z 
terenem C2.41.U1,MW1

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: ochronie i pielęgnacji podlega wartoś-
ciowy drzewostan, teren stanowi element chronionej 
lokalnej osnowy ekologicznej, obowiązują ustalenia 
§ 8 ust. 2;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren w granicach 
strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i 
konserwacji, obejmującej zespół dawnego folwarku 
Starogard Szlachecki, dla którego obowiązują usta-
lenia § 9 ust. 10;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren publiczny, obowiązują 
ustalenia § 10 ust. 3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) ustala się zakaz sytuowania budynków,
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 70% powierzchni,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: wg ustaleń ogólnych,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 i 2;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Tczewskiej poprzez drogę KDD;
b) miejsca postojowe – dopuszcza się sytuowanie 

miejsc postojowych, nie ustala się wymaganej 
liczby miejsc;
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11) stawka procentowa: 0%.
25. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.39.P2,P3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny budownictwa, handlu 
hurtowego, gospodarki magazynowej, obsługi 
komunalnej, obsługi komunikacji (baza transportu 
komunikacji publicznej), parkingi, garaże, dopuszcza 
się zakładowe stacje paliw dla obsługi baz transportu 
oraz obiekty związane z naprawą pojazdów; funkcje 
mieszkaniowe dopuszczalne wyłącznie jako integral-
nie związane z prowadzoną działalnością (np. miesz-
kanie służbowe stróża); wyklucza się funkcje nie do 
pogodzenia z zabytkowym charakterem przestrzeni 
dawnego folwarku;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ochronie podlega zespół zabudowy dawnego 

folwarku, w granicach wskazanych na rysunku 
planu jako granice zespołu o wartościach histo-
rycznych,

b) rewaloryzacji wymagają istniejące budynki i za-
gospodarowanie terenu,

c) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 
strony ul. Tczewskiej oraz wzdłuż terenów ogro-
dów działkowych ustala się nakaz wprowadzenia 
zieleni izolacyjno-krajobrazowej;

d) dla nowych budynków sytuowanych wzdłuż 
ul.Tczewskiej wskazane kalenicowe ustawienie 
względem drogi, nawiązujące do historycznego 
układu budynków dawnego zespołu folwarczne-
go,

e) ustala się nakaz docelowego przeniesienia funkcji 
oraz obiektów dysharmonijnych (w szczególności 
związanych ze zbieraniem surowców wtórnych, 
magazynowaniem na wolnym powietrzu elemen-
tów po demontażu pojazdów itp.) poza granice 
chronionego konserwatorsko obszaru, zwłaszcza 
poza granice dawnego folwarku Starogard Szla-
checki; obecne dysharmonijne zagospodarowanie 
i użytkowanie terenu dawnego folwarku dopusz-
cza się wyłącznie na okres tymczasowy do 10 
lat;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

rewaloryzacji i konserwacji, obejmującej zespół 
dawnego folwarku Starogard Szlachecki, dla któ-
rego obowiązują ustalenia § 9 ust. 10;

b) dla budynków i zespołu wskazanych na rysun-
ku planu, figurujących w ewidencji zabytków 
obowiązują ustalenia § 9 ust. 5 i 7 (dla zespołu 
folwarcznego z dworem Tczewska 22);

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%, przy czym powierzchnia zabudowy dotyczy 
także obiektów nie będących budynkami np. wiat 
(liczona wówczas w rzucie dachu),

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 10m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich, 
wzdłuż ul. Tczewskiej wskazane dachy strome o 
nachyleniach 30-45stopni;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna nowowydzielana działka o pow. 

1000m2
b) podziały w granicach chronionego zespołu daw-

nego folwarku wymagają zgody właściwego 
konserwatora zabytków;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: fragment terenu znajduje się w strefi e 
ochronnej od cmentarza C2.33.ZC, obowiązują usta-
lenia wg § 12 ust. 6;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Tczewskiej oraz z dróg wewnętrz-

nych,
b) miejsca postojowe – dla samochodów osobo-

wych min. 10 msc/100 zatrudnionych, 10m2 
pow. użytkowej usług lub pow. produkcyjnej, 
dla hurtowni i magazynów 4,5 msc/1000m2 pow.
składowej, dla innych pojazdów –odpowiednio 
do potrzeb i zakładanego programu użytkowe-
go;

11) stawka procentowa: 0%.
26. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.40.ZP plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej z 
dopuszczeniem sytuowania miejsc parkingowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren w granicach 
strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i 
konserwacji, obejmującej zespół dawnego folwarku 
Starogard Szlachecki, dla którego obowiązują usta-
lenia § 9 ust. 10;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: teren publiczny w rozumieniu 
planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 3;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) ustala się zakaz sytuowania budynków i tymcza-

sowych obiektów budowlanych;
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 25% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: wg ustaleń ogólnych



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 161 — 17143 — Poz. 3268

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się, z zastrzeżeniem pkt 6 a);

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z Tczewskiej poprzez drogę KDD pro-

wadzącą do bazy komunikacji publicznej usytu-
owaną w terenie C2.39.P2,P3;

b) miejsca postojowe – nie reguluje się minimalnej 
wymaganej liczby miejsc;

11) stawka procentowa: 0%.
27. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.41.U1,MW.1 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu:
a) tereny usług, w tym handlowych oraz zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej śródmiejskiej, usługi w 
postaci lokali wbudowanych w obiekty mieszkalne 
lub w postaci odrębnych budynków; wraz z infra-
strukturą techniczną w tym parkingami (dopuszcza 
się także parkingi podziemne i kubaturowe wielo-
poziomowe),

b) preferowane usługi: pracownie artystyczne, biura, 
usługi kultury, edukacji, obsługa turystyki (hotel, 
pensjonat itp.), usługi rozrywki, rekreacji i sportu 
(kluby fi tnes, SPA, usługi kosmetyczne, itp), ochro-
ny i opieki zdrowotnej, obiekty konferencyjne, 
kongresowe, wystawiennicze, handel detaliczny, 
itp.

c) wyklucza się funkcje produkcyjne, niektóre z usług, 
takie jak: stacje paliw, bazy budowlane, bazy 
transportowe, magazyny, handel hurtowy, obiek-
ty obsługi i naprawy pojazdów, w tym parkingi 
(parkowanie wyłącznie dla obsługi przedmiotowej 
nieruchomości), ponadto wyklucza się: lokalizację 
funkcji uciążliwych i znacząco oddziałujących na 
środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dopuszcza się adaptację istniejących zabytkowych 

obiektów na nowe funkcje oraz rozbiórki budyn-
ków i budowli nie przedstawiających wartości 
kulturowych, estetycznych ani technicznych pod 
warunkiem uzgodnienia z wojewódzkim konser-
watorem zabytków skali przebudowy lub możli-
wości rozbiórki

b) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania 
budynku dawnego młyna (najstarszy obiekt w 
zespole) na funkcje usługowo-handlowo-miesz-
kaniowe, w tym mieszkalnictwa zbiorowego, 
ustala się jednocześnie nakaz rewaloryzacji bryły 
i detalu historycznego, zgodnie ze wskazaniami 
wojewódzkiego konserwatora zabytków,

c) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania daw-
nej płatkarni na funkcje usługowo-mieszkalne, 
dopuszcza się jego nadbudowę, pod warunkiem 
uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków; wymagane wykazanie w studium 
krajobrazowym i wysokościowo-przestrzennym 
iż planowana nadbudowa nie będzie stanowiła 
dysonansu w widoku z wskazanego na rysun-
ku planu ciągu widokowego z ul. Mickiewicza, 
punktu widokowego na ul. Tczewskiej oraz z ul. 
Kanałowej, dominującymi w zespole młyna muszą 
pozostać obiekty zabytkowe; młyn i płatkarnia

d) dopuszcza się uzupełnienie zespołu nową zabu-

dową pod warunkiem harmonijnego wkompo-
nowania w istniejący zespół oraz w naturalną 
konfi gurację terenu,

e) wymagane sporządzenie kompleksowego opra-
cowania projektowego obejmującego całość 
zespołu, w tym budynku mieszkaniowego wie-
lorodzinnego usytuowanego bezpośrednio przy 
rzece – na dz. geod. 10/1 i 11/1,

f) wymagane studium pierzei od strony ul. Tczew-
skiej i Owidzkiej, a także studium widoku od strony 
rzeki,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: istniejący wartościowy drzewostan do 
zachowania i ochrony; wymóg zapewnienia dostępu 
do wody zgodnie z przepisami odrębnymi (prawo 
wodne);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren dawnego zespołu młyńskiego, fi gurujący w 

ewidencji zabytków, postulowany do wpisu do 
rejestru zabytków, obowiązują ustalenia § 9 ust. 
5; mur od ul. Owidzkiej;

b) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 
rewaloryzacji i konserwacji - obejmująca zespół 
młyński przy Kanałowej-Owidzkiej o granicach 
określonych na rysunku planu, obowiązują usta-
lenia § 9 ust. 13;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
a) ustala się zakaz sytuowania nośników reklamo-

wych wolnostojących i reklam na ogrodzeniach;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne od dróg dla 

nowych budynków wg przepisów odrębnych 
(zgodnie z ustawą o drogach publicznych), dla ist-
niejących budynków co do zasady jak w stanie ist-
niejącym, przy czym dopuszcza się przekroczenie 
tej linii przez takie elementy budynku jak: gzymsy, 
zadaszenia, okapy, wykusze, schody zewnętrzne, 
podesty itp., inne części budynku w zależności od 
uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków;

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
40%,

c) wysokość zabudowy:
— wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 

licząc do kalenicy głównej dla budynku dawne-
go młyna jak w stanie istniejącym;

— wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 
(lub do kalenicy głównej) dla budynku dawnej 
płatkarni: jak w stanie istniejącym najwyższej 
części dawnej płatkarni; dopuszcza się zwięk-
szenie wysokości w zależności od wyników 
opracowania przez inwestora studium wyso-
kościowo-przestrzennego, które będzie podsta-
wą do uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków,

— wysokość planowanej zabudowy wzdłuż rzeki 
Wierzycy: maksymalnie 12m,

— wysokość dawnej stolarni: jak w stanie istnie-
jącym +/- 50 cm,

— wysokość dla zabudowy wzdłuż ul.Owidzkiej 
– maksymalnie 12m przy czym ustala się wy-
móg, by wysokość bezwzględna (w metrach 
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npm) dla budynków wzdłuż ul. Owidzkiej była 
mniejsza od wysokości bezwzględnej obiektów 
zabytkowych zespołu,

— wysokość innych budynków: do dwóch kon-
dygnacji nadziemnych;

d) geometria dachów - zharmonizowane z zabudową 
istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 15% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: podział lub scalanie nieruchomości 
wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić przepisy prawa 

wodnego dotyczącego sytuowania budynków i 
budowli nad brzegiem rzeki;

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Tczewskiej i Owidzkiej lub z wy-

dzielonych dróg wewnętrznych;
b) dopuszcza się dojście piesze i dojazd rowerowy 

poprzez mostek na rzece Wierzycy z terenu C.2.38 
ZP/ZZ,

c) miejsca postojowe – minimum 0,5 miejsca/1 
mieszkanie, min 10miejsc/100 zatrudnionych oraz 
min 10miejsc/1000m2 pow. użytkowej usług dla 
użytkowników usług, przy czym dopuszcza się 
bilansowanie miejsc postojowych dla zatrudnio-
nych i użytkowników usług z uwzględnieniem 
sytuowania części miejsc (pod warunkiem wyka-
zania się prawem dysponowania tym miejscem 
na cele zapewnienia miejsc parkingowych np. wg 
zagwarantowanych umów z właścicielami takich 
terenów) na pobliskich parkingach ogólnodostęp-
nych usytuowanych w odległości dogodnego 
dojścia pieszego, w tym na cz. dz.nr 195/8 obr.14 
i cz. dz.nr 196 obr.14;

11) stawka procentowa: 30%.
28. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.42.ZP, C2.112.

ZP/ZZ plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej, parko-
wej, w tym dawne założenie cmentarza ewangelickie-
go z nieistniejącym mauzoleum rodziny Wiechertów; 
w ramach przeznaczenia dopuszcza się zagospoda-
rowanie związane z podstawową funkcją terenu w 
formie małej architektury, altan, ścieżek pieszych i 
rowerowych; przy czym ZP/ZZ- teren zieleni parkowej 
w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ustala się nakaz maksymalnej ochrony obecnego 

ukształtowania rzeźby terenu
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: ustala się nakaz ochrony i pielęgnacji 
zabytkowego drzewostanu

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

– rewitalizacji urbanistycznej obejmującej zespól 

zabudowy wzdłuż ul. Kościuszki, obowiązują usta-
lenia § 9 ust. 11,

b) dawny cmentarz fi gurujący w ewidencji zabyt-
ków, podlega ochronie, obowiązują ustalenia § 9 
ust. 5;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej, 
obowiązują ustalenia § 10 ust. 3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 

– wyłącznie altany parkowe,
c) wysokość zabudowy do 5 m,
d) geometria dachów- dowolne,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 90% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: podziały i scalanie nieruchomości 
wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią oznaczonym jako ZP/ZZ obowiązują usta-
lenia § 11 ust. 1 i 2.;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Owidzkiej,
b) miejsca postojowe - ustala się zakaz sytuowania 

miejsc postojowych;
11) stawka procentowa: 0%.

29. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.43.U1,MW.1 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny usług komercyjnych 
oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; usługi 
realizowane jako lokale w budynku mieszkaniowym 
lub jako odrębne budynki, z zielenią towarzyszącą;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ustala się ochronę i rewaloryzację budynku wska-

zanego na rysunku planu, stanowiącego część 
dawnego założenia folwarku,

b) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 
strony ul. Tczewskiej zachować, ochronić i pie-
lęgnować teren zieleni;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: ustala się nakaz ochrony i pielęgnacji 
wartościowego drzewostanu;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej rewaloryzacji i konserwacji, obejmującej 
zespół dawnego folwarku Starogard Szlachecki, 
dla którego obowiązują ustalenia § 9 ust. 10; 
teren stanowi część dawnego założenia folwarku 
- obowiązują ustalenia § 9 ust. 5;

b) dla budynku wskazanego jako chroniony propono-
wany do wpisu do rejestru zabytków obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 5 i 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
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strzeni publicznych: ustala się zakaz sytuowania noś-
ników reklamowych wolnostojących w części terenu 
stanowiącej skwer zielony od strony ul.Tczewskiej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Tczewskiej- nieprzekraczalna 

linia zabudowy jak na rysunku planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 10m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, strome o nachyleniu 30-45stopni, z 
dopuszczeniem naczółków, lukarn;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: podział wg uzgodnień konserwatora;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę funkcji 

mieszkalnych przed uciążliwościami od dróg (ha-
łas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izola-
cyjnej lub rozwiązań technicznych, w tym stolarki 
o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się do 
czasu docelowego zagospodarowania urządzenie 
terenu poza obszarem obecnie zabudowanym jako 
teren zieleni z parkingami;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Tczewskiej oraz z dróg wewnętrz-

nych,
b) miejsca postojowe –

 — dla istniejącego budynku wielorodzinnego 
dopuszcza się parkowanie ograniczone do 
niezbędnego minimum (miejsca dla osób 
niepełnosprawnych, do 3 miejsc łącznie) 
oraz bilansowanie potrzeb z wykorzystaniem 
sąsiedniego parkingu ogólnodostępnego;

 — dla usług i mieszkań nowoprojektowanych 
min. 0,5 miejsca/1 mieszkanie, 10msc/1000m2 
pow. użytkowej usług;

11) stawka procentowa: 0%.
30. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.44.P2,P3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny budownictwa, handlu 
hurtowego i gospodarki magazynowej oraz tereny 
obsługi komunikacji- baza fi rmy transportowej, stacja 
paliw, wykluczone funkcje mieszkalne; dopuszcza 
się sytuowanie w granicach terenu warsztatów 
naprawczych i obsługi własnych środków transpor-
tu, parkingów i placów postojowych, magazynów 
przeładunkowych, dopuszcza się sytuowanie usług 
i drobnej wytwórczości, salonu samochodowego z 
serwisem itp.;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w części terenu stanowiącej fragment dawnego 

założenia cmentarza ustala się wymóg maksy-

malnego zachowania istniejącego wartościowego 
drzewostanu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wszelkie prace budowlane w sąsiedz-
twie istniejącego drzewostanu dawnego założenia 
cmentarza należy prowadzić w sposób jak najmniej 
szkodzący istniejącym drzewom, zgodnie z przepi-
sami art. 82.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
ochronie przyrody;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

rewitalizacji urbanistycznej obejmującej zespół 
zabudowy wzdłuż ulicy Kościuszki, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 11;

b) fragment północno zachodni terenu stanowi część 
dawnego założenia cmentarza przy ul. Owidzkiej- 
ustala się wymóg ochrony historycznej zieleni 
i wkomponowania jej w zagospodarowanie i 
urządzenie terenu;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 

od strony historycznego założenia cmentarza –jak 
na rysunku planu,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
50%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
15m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki/tere-
nu,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się do 
czasu docelowego zagospodarowania urządzenie 
jako parkingu i placu postojowego

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Owidzkiej i z planowanej drogi 

„Nowa Jabłowska” – KDZ;
b) miejsca postojowe – min. 10 miejsc/100 zatrud-

nionych;
11) stawka procentowa: 0%.

31. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.45.U2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny usług publicznych z 
zakresu oświaty i wychowania, nauki, dla dz. geod. 
255/1 obr. 16 dopuszcza się funkcje mieszkalne (za-
budowa wielorodzinna);

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: ustala się nakaz ochrony i wzbogacenia 
zieleni towarzyszącej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) budynki wskazane na rysunku planu jako obiekty 
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w ewidencji zabytków do ochrony, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 7,

b) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 
rewitalizacji urbanistycznej obejmującej zespół 
zabudowy wzdłuż ul. Kościuszki, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 11,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4,

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

15m, maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich dla 
obiektów towarzyszących, dla hali sportowej for-
ma dachu dowolna;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg (hałas, wibracje) poprzez 
zastosowanie rozwiązań technicznych, w tym sto-
larki o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kościuszki lub Przejezdnej,
b) miejsca postojowe – 20miejsc/100 zatrudnionych 

dla funkcji usługowych, przy czym dopuszcza się 
bilansowanie niezbędnych miejsc postojowych 
z uwzględnieniem miejsc sytuowanych w pasie 
drogowym ulic sąsiednich oraz w liniach rozgra-
niczających innego terenu położonego w zasięgu 
dogodnego dojścia pieszego pod warunkiem 
wykazania się prawem dysponowania tym miej-
scem na cele zapewnienia miejsc parkingowych; 
dla funkcji mieszkaniowych – min. 0,5 miejsca/1 
mieszkanie;

11) stawka procentowa: 0%.
32. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.46.MU.5 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowo-usługowej, wielo i jednorodzinnej, usługi w 
postaci lokali wbudowanych w budynki mieszka-
niowe lub jako odrębne budynki; z dopuszczeniem 
sytuowania zespołu garaży oraz parkingów;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ulicy Kościuszki do rewaloryzacji i uzu-

pełnienia, dla nowych obiektów oraz rozbudów 
istniejących budynków wzdłuż tej pierzei wymaga-
ne studium pierzei pokazujące kontekst otoczenia, 
w szczególności nawiązujące do wyróżnionych w 
rysunku planu budynków o wartościach historycz-
nych, fi gurujących w ewidencji zabytków

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

rewitalizacji urbanistycznej obejmującej zespół 
zabudowy wzdłuż ul. Kościuszki, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 11,

b) budynki wskazane na rysunku planu jako obiekty 
w ewidencji zabytków do ochrony, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 7,

c) ustala się ochronę historycznych podziałów par-
celacyjnych, zwłaszcza od strony ul.Kościuszki,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od strony ul. Kościuszki – sta-

nowiące kontynuację linii zabudowy budynków 
wskazywanych do ochrony w ciągu tej ulicy, od 
pozostałych dróg wg przepisów odrębnych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
40%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, wzdłuż ul. Kościuszki dachy strome o 
nachyleniach głównych połaci w przedziale 30-
45stopni, ustawione kalenicowo względem ulicy 
Kościuszki, dla budynków towarzyszących typu 
garaże, budynki gospodarcze dopuszcza się dachy 
płaskie,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni, a dla zabu-
dowy wielorodzinnej na min. 30% powierzchni 
działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna nowowydzielana działka o powierzchni 

450m2;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę funk-

cji mieszkalnych przed uciążliwościami od dróg 
(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej izo-
lacyjności akustycznej,

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
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a) dojazd – z ul. Kościuszki, Przejezdnej, Owidzkiej 
i z dróg wewnętrznych,

b) miejsca postojowe – min 0,5 miejsca/1 miesz-
kalnie oraz min 10msc/1000m2 pow. użytkowej 
usług;

11) stawka procentowa: 0%.
33. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.47.P2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy techniczno-
produkcyjnej, budownictwa, handlu hurtowego, go-
spodarki magazynowej, rzemiosła, z dopuszczeniem 
zabudowy usługowej w tym o pewnej uciążliwości, z 
dopuszczeniem sytuowania obiektów usługowych z 
zakresu handlu lub gastronomii związanych z funkcją 
podstawową terenu bądź obiektu, parkingów i gara-
ży, funkcja mieszkalna dopuszczalna wyłącznie jako 
integralnie związana z prowadzoną działalnością;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
od strony sąsiednich terenów mieszkaniowych wy-
magany w urządzeniu terenu pas zieleni izolacyjnej 
wielopiętrowej;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy terenu 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej (w terenach C2.46.MU.5 i 
C2.48.MU.5 oraz C2.57.MU.5)

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

rewitalizacji urbanistycznej obejmującej zespół 
zabudowy wzdłuż ul. Kościuszki, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 11,

b) budynki wskazane na rysunku planu jako obiekty 
w ewidencji zabytków - do ochrony, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 7,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, nie regu-
luje się wysokości budowli i urządzeń związanych 
z rozwiązaniami technologicznymi prowadzonych 
działalności,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, dla budynków dowolne- dostosowane 
do potrzeb technologicznych, z dopuszczeniem 
dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1000m2;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:

a) w zagospodarowaniu uwzględnić istniejące urzą-
dzenia i sieci infrastruktury technicznej, w tym 
istniejącą stację transformatorową,

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kościuszki, Owidzkiej oraz z dróg 

wewnętrznych,
b) miejsca postojowe -- min 10msc/1000m2 pow. 

użytkowej usług; dla obiektów magazynowych 
min 4,5 msc/1000m2 pow. składowej, dla zatrud-
nionych min. 10msc/100 zatrudnionych;

11) stawka procentowa: 0%.
34. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.48.MU.5 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej, wielo i jednorodzinnej, usługi w po-
staci lokali wbudowanych w budynki mieszkaniowe 
lub jako odrębne budynki;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ul. Owidzkiej do rewaloryzacji, dla nowych 

obiektów oraz rozbudów istniejących budynków 
wzdłuż tej pierzei wymagane studium pierzei 
pokazujące kontekst otoczenia, w szczególności 
nawiązujące do wyróżnionych w rysunku planu 
budynków o wartościach historycznych, fi guru-
jących w ewidencji zabytków,

b) zieleń w głębi działek do ochrony i zachowania;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: wg ustaleń ogólnych;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

rewitalizacji urbanistycznej obejmującej zespół 
zabudowy wzdłuż ul. Kościuszki, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 11,

b) budynki wskazane na rysunku planu jako obiekty 
w ewidencji zabytków - do ochrony, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 7,

c) ustala się nakaz ochrony historycznego podziału 
parcelacyjnego

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne od ul. Owidzkiej 

- jak dla istniejących budynków wskazywanych do 
ochrony,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
20%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich dla 
budynków sytuowanych w głębi parcel,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,
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7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

450m2, podział z zachowaniem historycznych 
granic parcel;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Owidzkiej oraz z wydzielonych dróg 

wewnętrznych,
b) miejsca postojowe –min 0,5 miejsca/1 miesz-

kanie, min 10 miejsc/1000m2 pow. użytkowej 
usług

11) stawka procentowa: 0%.
35. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.49.ZP, C2.50.

ZP plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, 
parki, skwery, zieleńce, zieleń dawnego cmentarza 
(teren C2.49.ZP), z dopuszczeniem zagospodarowa-
nia w postaci małej architektury, ścieżek, a w terenie 
C2.50.ZP także obiektów i urządzeń rekreacyjnych 
oraz budynków obsługujących funkcję podstawową 
(np. toalety, świetlica itp.);

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) przy realizacji zagospodarowania należy dążyć do 

maksymalnego zachowania istniejącej konfi gura-
cji terenu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: ustala się nakaz ochrony i pielęgnacji 
wartościowego drzewostanu;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej rewitalizacji urbanistycznej obejmującej ze-
spół zabudowy wzdłuż ul. Kościuszki, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 11,

b) teren C2.49ZP- dawny cmentarz ewangelicki 
Owidzka 10- nakaz rewaloryzacji i zmiany w park, z 
zachowaniem i odpowiednim wyeksponowaniem 
nagrobków, pamiątek itp. w postaci np. lapida-
rium, projekt zagospodarowania i rewaloryzacji 
wymaga uzgodnienia z wojewódzkim konserwa-
torem zabytków;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: tereny stanowią przestrzenie 
publiczne w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia 
§ 10 ust. 3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 

– powierzchnie zabudowy budynków, budowli 
(np. wiat) do 50m2,

c) wysokość zabudowy – 1 kondygnacja nadziemna, 
do 5m,

d) geometria dachów- dowolne,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 85% powierzchni;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: podział lub scalanie nieruchomości 
wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) przy zagospodarowaniu i zabudowie uwzględnić 

zasady dotyczące terenów o spadkach powyżej 
12% - zawarte w § 12 ust. 7,

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: wyklucza się 
lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych, 
z wyjątkiem obiektów dot. miejsc rekreacyjnych dla 
użytkowników terenu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Owidzkiej oraz z ul. Kościuszki 

poprzez nowoprojektowana drogę KDD,
b) miejsca postojowe – ustala się zakaz sytuowania 

miejsc postojowych;
11) stawka procentowa: 0%.

36. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.51.MU.5, 

C2.52.MU.5, C2.53.MU.5, C2.54.MU.5, C2.57.MU.5 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej, wielo i jednorodzinnej, usługi w po-
staci lokali wbudowanych w budynki mieszkaniowe 
lub jako odrębne budynki

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ustala się nakaz ochrony i rewaloryzacji pierzei 

ulicznych ulicy Kościuszki oraz ul.Sobieskiego 
(teren C2.51.MU.5), dla nowych obiektów oraz 
rozbudów istniejących budynków wzdłuż tych 
pierzei wymagane studium pierzei pokazujące 
kontekst otoczenia, w szczególności nawiązujące 
do wyróżnionych w rysunku planu budynków o 
wartościach historycznych, fi gurujących w ewi-
dencji zabytków lub postulowanych do wpisu do 
rejestru zabytków,

b) ustala się nakaz ukształtowania fragmentu pierzei 
ulicznej wzdłuż Kościuszki (teren C2.54.MU.5 oraz 
teren C2.57.MU.5) oraz wzdłuż Sobieskiego (teren 
C2.53.MU.5) w miejscach wskazanych na rysunku 
planu, w tym na dz. geod. 82/4 obręb 16,

d) wskazana rewaloryzacja budynków dawnej szkoły 
przy Kościuszki,

e) w terenie C2.52.MU5 w zagospodarowaniu i zabu-
dowie nowych działek (dotąd niezabudowanych) 
zachować zasadę sytuowania budynku w głębi 
parceli w otoczeniu ogrodu,

f) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy 
sąsiednich działek budowlanych;

g) dopuszcza się sytuowanie budynków w linii pierzei 
ul. Kościuszki na dz. geod. 82/4 obręb 16

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: ustala się wymóg ochrony i pielęgnacji 
wartościowego drzewostanu, zwłaszcza od strony ul. 
Owidzkiej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej rewitalizacji urbanistycznej obejmującej ze-
spół zabudowy wzdłuż ul. Kościuszki, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 11,
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b) budynki i zespoły wskazane w rysunku planu jako 
obiekty w ewidencji zabytków oraz postulowane 
do wpisu do rejestru zabytków – do ochrony i 
zachowania, obowiązują ustalenia § 9 ust. 5 i 7,

c) na fragmencie terenu C2.54.MU.5 znajduje się ob-
szar strefy ochrony archeologicznej, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamo-
wych i informacyjnych powiązanych z elewacjami 
frotowymi wzdłuż pierzei ulic Kościuszki, Sobieskie-
go dopuszczalne wyłącznie do wysokości stropu I 
kondygnacji

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) dla pierzei ulicznych Kościuszki i Sobieskiego 

linię zabudowy kształtować jako przedłużenie linii 
zabudowy budynków istniejących wskazywanych 
do ochrony, z dopuszczeniem cofnięcia części 
elewacji (do 40%), dla pozostałych pierzei linie 
zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych; 
w terenach C2.54.MU.5 oraz C.2.53.MU.5 -linie 
zabudowy nieprzekraczalne w głębi parceli-jak na 
rysunku planu; dla terenów C2.51.MU.5 i C2.52.
MU.5- nieprzekraczalne linie zabudowy od ul. 
Owidzkiej jak na rysunku planu,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
40%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich dla 
budynków towarzyszących sytuowanych w głębi 
parcel;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych, przy czym 
zalecane zachowanie, ochrona historycznego po-
działu parcelacyjnego, nie reguluje się minimalnej 
powierzchni wydzielanych działek;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę funkcji 

mieszkalnych sytuowanych w budynkach bezpo-
średnio przy ulicach przed uciążliwościami od 
dróg (hałas, wibracje) poprzez zastosowanie sto-
larki o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:

  dla terenu C2.53.MU.5 dopuszcza się do czasu 
docelowego zagospodarowania i zabudowy wyko-
rzystywanie terenu jako parkingu bez sytuowania 
budynków, dla pozostałych terenów ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kościuszki, Sobieskiego, Owidz-

kiej a także z terenu parkingu C2.56.P3 i dróg 
wewnętrznych,

b) miejsca postojowe –dla nowych realizacji mini-
mum 0,5 miejsca/1 mieszkanie, 10miejsc/1000m2 
pow. użytkowej usługi, dla zabudowy istniejącej 
lub poddawanej adaptacjom, przebudowom 
dopuszcza się ograniczenie ilości miejsc posto-
jowych do niezbędnego minimum (np. dla osób 
niepełnosprawnych, dla właściciela obiektu, min 
1 miejsce na usługę) oraz bilansowanie miejsc 
postojowych z uwzględnieniem możliwości wy-
korzystania miejsc w pasie drogowym sąsiednich 
ulic lub na innym terenie w odległości dogodne-
go dojścia pieszego (pod warunkiem wykazania 
się prawem dysponowania tym miejscem na cele 
zapewnienia miejsc parkingowych);

11) stawka procentowa: 0%.
37. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.55.U2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
z zakresu usług oświaty i wychowania, szkoła

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ustala się nakaz ochrony i rewaloryzacji zespołu 

zabudowy historycznej, w szczególności nawiązu-
jące do wyróżnionych w rysunku planu budynków 
o wartościach historycznych, fi gurujących w ewi-
dencji zabytków lub postulowanych do wpisu do 
rejestru zabytków,

b) ustala się nakaz zagospodarowania zielenią towa-
rzyszącą powiększonego terenu działki szkolnej;

c) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy 
sąsiednich działek budowlanych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: ustala się wymóg ochrony i pielęgnacji 
wartościowego drzewostanu,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej rewitalizacji urbanistycznej obejmującej ze-
spół zabudowy wzdłuż ul. Kościuszki, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 11,

b) budynki i zespoły wskazane w rysunku planu jako 
obiekty w ewidencji zabytków oraz postulowane 
do wpisu do rejestru zabytków – do ochrony i 
zachowania, obowiązują ustalenia § 9 ust. 5 i 7,

c) n fragmencie terenu znajduje się obszar strefy 
ochrony archeologicznej, obowiązują ustalenia § 
9 ust. 8

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

15m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich dla 
budynków towarzyszących;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,
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7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: podział lub scalanie nieruchomości 
wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:

  Dla terenu C2.53.MU5 dopuszcza się do czasu docelo-
wego zagospodarowania i zabudowy wykorzystywa-
nie terenu jako parkingu bez sytuowania budynków, 
dla pozostałych terenów ustala się zakaz lokalizacji 
tymczasowego zagospodarowania terenu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kościuszki, Sobieskiego, Owidz-

kiej a także z terenu parkingu C2.56.P3 i dróg 
wewnętrznych,

b) miejsca postojowe –dla nowych realizacji mini-
mum 0,5 miejsca/1 mieszkanie, 10miejsc/1000m2 
pow. użytkowej usługi, dla zabudowy istniejącej 
lub poddawanej adaptacjom, przebudowom 
dopuszcza się ograniczenie ilości miejsc posto-
jowych do niezbędnego minimum (np. dla osób 
niepełnosprawnych, dla właściciela obiektu, min 
1 miejsce na usługę) oraz bilansowanie miejsc 
postojowych z uwzględnieniem możliwości wy-
korzystania miejsc w pasie drogowym sąsiednich 
ulic lub na innym terenie w odległości dogodne-
go dojścia pieszego (pod warunkiem wykazania 
się prawem dysponowania tym miejscem na cele 
zapewnienia miejsc parkingowych);

11) stawka procentowa: 0%,
38. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.56.P3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny obsługi komunikacji 
– parking ogólnodostępny, dojazd i dojście do tere-
nów sąsiednich

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) istniejący budynek usługowy-handlowy dopusz-

cza się do rozbiórki, zakaz rozbudowy i nadbudo-
wy obiektu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny w granicach 
strefy ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urba-
nistycznej obejmującej zespół zabudowy wzdłuż ul. 
Kościuszki, obowiązują ustalenia § 9 ust. 11

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) nie ustala się wymaganej minimalnej powierzchni 

biologicznie czynnej,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: wg ustaleń ogólnych;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: ustala się zakaz sytuowania nowych budyn-
ków oraz tymczasowych obiektów budowlanych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się 
użytkowanie istniejącego budynku usługowego do 
czasu jego rozbiórki, przy czym nie dopuszcza się 
rozbudowy, nadbudowy obiektu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Sobieskiego,
b) miejsca postojowe –teren w całości przeznacza 

się na parking, wymóg realizacji maksymalnie 
dużej liczby miejsc postojowych przy uwzględ-
nieniu niezbędnej powierzchni biologicznie 
czynnej oraz możliwości zapewnienia dojazdu 
i dojścia do sąsiednich działek pozbawionych 
dostępu bezpośredniego do dróg publicznych;

11) stawka procentowa: 0%.
40. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.58.MN.2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony zachodniej oraz od strony ul. Jabłowskiej 
wprowadzić zieleń izolacyjno-krajobrazową;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej rewitalizacji urbanistycznej obejmującej ze-
spół zabudowy wzdłuż ul. Kościuszki, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 11;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 9m, maksymalnie 2 kondygnacje nad-
ziemne, a dla obiektów towarzyszących- wysokość 
do 5m, maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 40% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna nowowydzielana działka o powierzch-

ni 500m2, podział prostopadle do istniejącego 
podziału geodezyjnego, nowe działki w głębi 
terenu

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kościuszki oraz z dróg wewnętrz-

nych,
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b) miejsca postojowe – min 2 miejsca/1 dom;
11) stawka procentowa: 0%.

41. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.59.MN.3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi, 
usługi w formie lokali w budynkach mieszkalnych 
lub w odrębnych budynkach;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej rewitalizacji urbanistycznej obejmującej ze-
spół zabudowy wzdłuż ul. Kościuszki, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 11,

b) dla budynków wskazanych na rysunku planu jako 
obiekty w ewidencji zabytków obowiązują ustale-
nia § 9 ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 10m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę funk-

cji mieszkalnych przed uciążliwościami od dróg 
(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej izo-
lacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Jabłowskiej i z ul. Pomorskiej,
b) miejsca postojowe –minimum 1 miejsce/1 miesz-

kanie i min 1 miejsce/usługę;
11) stawka procentowa: 0%.

42. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.60.U1,MU.5 

(P2) plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 

oraz mieszkaniowo-usługowej śródmiejskiej, w okre-
sie tymczasowym budownictwa, handlu hurtowego, 
usług rzemiosła;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ulicy Kościuszki do rewaloryzacji i uzu-

pełnienia, dla nowych obiektów wzdłuż tej pierzei 
wymagane studium pierzei pokazujące kontekst 
otoczenia, w szczególności nawiązujące do wyróż-
nionych w rysunku planu budynków o wartościach 
historycznych, fi gurujących w ewidencji zabytków, 
usytuowanych w sąsiednich terenach;

b) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy 
sąsiednich działek budowlanych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej rewitalizacji urbanistycznej obejmującej ze-
spół zabudowy wzdłuż ul. Kościuszki, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 11,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 10m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, wzdłuż pierzei ul. Kościuszki dachy 
strome ustawione kalenica równolegle do frontu, 
w głębi parcel dopuszcza się dachy płaskie;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę funk-

cji mieszkalnych przed uciążliwościami od dróg 
(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej izo-
lacyjności akustycznej;

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się 
w okresie do 5 lat od uchwalenia planu utrzymanie 
funkcji dotychczasowych z zakresu budownictwa, 
handlu hurtowego, rzemiosła;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kościuszki, ew. z dróg wewnętrz-

nych,
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b) miejsca postojowe –minimum 1 miejsce/1 
mieszkanie dla pozostałych funkcji wg § 14 ust. 2 
pkt 1;

11) stawka procentowa: 0%.
43. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.61.MU.5, 

C2.62.MU.5 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej śródmiejskiej,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ulicy Kościuszki do rewaloryzacji i uzu-

pełnienia, dla nowych obiektów wzdłuż tej pierzei 
wymagane studium pierzei pokazujące kontekst 
otoczenia, w szczególności nawiązujące do wyróż-
nionych w rysunku planu budynków o wartościach 
historycznych, fi gurujących w ewidencji zabytków, 
usytuowanych w sąsiednich terenach;

b) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy 
sąsiednich działek budowlanych;

c) w miejscu wskazanym na rysunku planu w tere-
nie C2.61.MU.5 nakaz uzupełnienia pierzei ulicy 
Kościuszki;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej rewitalizacji urbanistycznej obejmującej ze-
spół zabudowy wzdłuż ul. Kościuszki, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 11;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamo-
wych i informacyjnych powiązanych z elewacjami 
frotowymi wzdłuż pierzei ulic Kościuszki oraz Pelpliń-
skiej, dopuszczalne wyłącznie do wysokości stropu I 
kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) dla pierzei ulicznych Kościuszki linię zabudowy 

kształtować jako przedłużenie linii zabudowy bu-
dynków istniejących wskazywanych do ochrony, z 
dopuszczeniem cofnięcia części elewacji (do 40%), 
linie zabudowy od ul. Pelplińskiej jak na rysunku 
planu w odl. 6m, linie zabudowy nieprzekraczal-
ne od nowoprojektowanych dróg jak na rysunku 
planu;

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
50%, a dla dz. geod. 153/5- do 75%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich dla 
budynków towarzyszących sytuowanych w głębi 
parcel;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki, dla 
dz. 153/5 nie ustala się wymaganej powierzchni 
biologicznie czynnej;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych, przy czym 

zalecane zachowanie, ochrona historycznego po-
działu parcelacyjnego, nie reguluje się minimalnej 
powierzchni wydzielanych działek;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę funk-

cji mieszkalnych przed uciążliwościami od dróg 
(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej izo-
lacyjności akustycznej;

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kościuszki, Pelplińskiej, nowopro-

jektowanych dróg KDD oraz z dróg wewnętrz-
nych,

b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce/1 
mieszkanie dla pozostałych funkcji wg § 14 ust. 
2 pkt 1;

11) stawka procentowa: 0%.
44. Dla terenów oznaczonych symbolem, C.63.MU.5 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej śródmiejskiej,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ulicy Pelplińskiej do ochrony i zachowa-

nia, dla nowych obiektów oraz rozbudów, przebu-
dów wzdłuż tej pierzei wymagane studium pierzei 
pokazujące kontekst otoczenia, w szczególności 
nawiązujące do wyróżnionych w rysunku planu 
budynków o wartościach historycznych, fi guru-
jących w ewidencji zabytków;

b) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy 
sąsiednich działek budowlanych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej - rewitalizacji urbanistycznej, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 11,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych 
i informacyjnych powiązanych z elewacjami froto-
wymi wzdłuż pierzei ulicy Pelplińskiej, dopuszczalne 
wyłącznie do wysokości stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) dla pierzei ulicy Pelplińskiej i Pomorskiej linię 

zabudowy kształtować jako przedłużenie linii za-
budowy budynków istniejących wskazywanych 
do ochrony, linie zabudowy nieprzekraczalne od 
nowoprojektowanych dróg jak na rysunku pla-
nu;

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
50%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
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nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich dla 
budynków towarzyszących sytuowanych w głębi 
parcel;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych, przy czym 
zalecane zachowanie, ochrona historycznego po-
działu parcelacyjnego, nie reguluje się minimalnej 
powierzchni wydzielanych działek

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Pelplińskiej, Pomorskiej, nowopro-

jektowanych dróg KDD,
b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce/1 

mieszkanie, dla pozostałych funkcji wg § 14 ust. 
2 pkt 1;

11) stawka procentowa: 0%.
45. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.64.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
w szczególności z zakresu handlu detalicznego, 
gastronomii i rozrywki, kultury, administracji, biur, 
drobnych usług; funkcje dopuszczalne uzupełniające- 
mieszkaniowe; dopuszcza się sytuowanie parkingu 
ogólnodostępnego

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla zabudowy wzdłuż ul. Pomorskiej wymagane 

studium pokazujące projektowane obiekty w 
kontekście otoczenia, z uwzględnieniem widoku 
z punktu przy ul.Pomorskiej, wskazanego na ry-
sunku planu;

b) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy 
sąsiednich działek budowlanych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej - rewitalizacji urbanistycznej, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 11,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych 
i informacyjnych powiązanych z elewacjami froto-
wymi wzdłuż pierzei ulicy Pomorskiej dopuszczalne 
wyłącznie do wysokości stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne od ul. Pomorskiej 

jak na rysunku planu, od pozostałych dróg wg 
przepisów odrębnych;

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
50%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dowolna, wskazane dachy 
strome nawiązujące do historycznej zabudowy w 
sąsiedztwie, z dopuszczeniem dachów płaskich dla 
budynków towarzyszących sytuowanych w głębi 
parcel;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) wg ustaleń ogólnych, przy czym zalecane zacho-

wanie, ochrona historycznego podziału parcela-
cyjnego, nie reguluje się minimalnej powierzchni 
wydzielanych działek,

b) wskazane scalenie działek; warunki scalenia i 
ponownego podziału wymagają uzgodnienia z 
właściwym konserwatorem zabytków,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Pomorskiej, nowoprojektowanych 

dróg KDD,
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2 pkt 1;

11) stawka procentowa: 0%.
46. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.65.MU.5 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowo-usługowej śródmiejskiej, z dopuszczeniem 
sytuowania miejsc parkingowych w kondygnacji 
podziemnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ulicy Kościuszki do rewaloryzacji i uzu-

pełnienia, dla nowych obiektów wzdłuż tej pierzei 
wymagane studium pierzei pokazujące kontekst 
otoczenia, w szczególności nawiązujące do wyróż-
nionych w rysunku planu budynków o wartościach 
historycznych, fi gurujących w ewidencji zabytków, 
usytuowanych w sąsiednich terenach;

b) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 
mniejszej jak 3m od granicy z sąsiednią dz. bu-
dowlaną oraz bezpośrednio w granicy sąsiednich 
działek budowlanych, a także w formie zabudowy 
zwartej; dopuszcza się podpiwniczenie,

c) dla dz. geod. 260 - nakaz projektowania nowej 
zabudowy wzdłuż ulicy KDW łączącej ul. Pomorska 
z Kościuszki, z nieprzekraczalną linią zabudowy w 
linii rozgraniczającej drogę KDW oraz w odl. 6m 
od granicy z terenem C2.66.MW.1- jak na rysunku 
planu; z uwzględnieniem szczególnych wymagań 
architektonicznych (zgodnie z defi nicją - § 5 pkt 
32),

d) wskazane dla nowej zabudowy nawiązanie do 
charakterystycznych cech zabudowy historycz-
nej usytuowanej w pierzei ulicy Kościuszki (np. 
gzymsy, artykulacja pionowa i pozioma elewacji 
frontowej itp.),

e) utrzymać historyczny sposób lokalizacji zabudo-
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wy w kwartale - budynki na zapleczu zabudowy 
południowej pierzei ulicy Kościuszki zorientowane 
w kierunku północ-południe- jak historyczne ofi -
cyny;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej - rewitalizacji urbanistycznej, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 11,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych 
i informacyjnych powiązanych z elewacjami frotowy-
mi wzdłuż pierzei ulicy Kościuszki oraz w nowopro-
jektowanej pierzei wzdłuż drogi KDW dopuszczalne 
wyłącznie do wysokości stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy- dopuszcza się sytuowanie bu-

dynków w linii rozgraniczającej ulicę Kościuszki, 
dla dz. geod. 260 obręb 16 w linii rozgraniczającej 
ulicę KDW- (tj. w granicy dz. geod. 226/25 obr 16) 
oraz w odl. 6m od granicy z terenem C2.66.MW.1-
jak na rysunku planu;

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
80%, a dla dz. 260 obr 16 pow. zabudowy nie może 
przekroczyć 1500m2;

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
sytuowanych wzdłuż Kościuszki do 15m, dla pozo-
stałych do 11m, maksymalnie 3 kondygnacje nad-
ziemne, a dla obiektów towarzyszących- wysokość 
do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, 
a dla dz. geod. 260 obręb 16 ustala się wysokość 
do najwyższej krawędzi elewacji frontowej lub 
kalenicy do 16m,

d) geometria dachów- dowolna, wskazane dachy 
strome nawiązujące do historycznej zabudowy 
w sąsiedztwie, z dopuszczeniem dachów płaskich 
dla budynków towarzyszących sytuowanych w 
głębi parcel; dla dz. geod. 260 obręb 16 – dachy 
dowolne;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki, a dla 
dz. geod. 260 obręb 16- nie ustala się wymaganej 
powierzchni biologicznie czynnej

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) wg ustaleń ogólnych, przy czym zalecane zacho-

wanie, ochrona historycznego podziału parcela-
cyjnego, nie reguluje się minimalnej powierzchni 
wydzielanych działek,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kościuszki, dróg wewnętrznych 

w tym osiedla Pomorska oraz KDW łączącej 
ul.Pomorską z Kościuszki,

b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2 pkt 1; dopusz-

cza się bilansowanie niezbędnych miejsc posto-
jowych z uwzględnieniem miejsc sytuowanych 
w pasie drogowym ulic sąsiednich oraz w liniach 
rozgraniczających innego terenu położonego w 
zasięgu dogodnego dojścia pieszego pod warun-
kiem wykazania się prawem dysponowania tym 
miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingo-
wych; a dla dz. geod. 260 obręb 16 – nie ustala 
się wymaganej liczby miejsc postojowych

11) stawka procentowa: 0%.
47. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.66.MW.1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, dopuszcza się uzupełniające 
funkcje usługowe wbudowane bądź projektowane 
jako oddzielne budynki, zieleń urządzoną, parkingi 
dla obsługi funkcji podstawowej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dopuszcza się dobudowy obiektów usługowych 

do istniejących budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych;

b) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej 
wymaga analizy możliwości zapewnienia odpo-
wiednich wskaźników zieleni towarzyszącej oraz 
zapewnienia miejsc postojowych, dopuszcza się 
wspólne, zagwarantowane odpowiednia umową 
zagospodarowanie terenów zieleni osiedlowej i 
miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynków 
wielorodzinnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej - rewitalizacji urbanistycznej - obejmująca 
zespół zabudowy wzdłuż ul. Kościuszki o grani-
cach określonych na rysunku planu, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 11,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy- od dróg wg przepisów odręb-

nych
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

50%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

20m, maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych, a 
dla obiektów towarzyszących typu garaże, budynki 
usługowe - wysokość do 10m, maksymalnie 2 
kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów - dowolna, wskazane dachy 
strome nawiązujące do historycznej zabudowy w 
sąsiedztwie, z dopuszczeniem dachów płaskich dla 
budynków towarzyszących sytuowanych w głębi 
parcel;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 25% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) wg ustaleń ogólnych,
b) minimalna powierzchnia nowowydzielanych dzia-

łek 500m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
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oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Pelplińskiej, oraz z Pomorskiej i 

Kościuszki poprzez drogi wewnętrzne;
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2 pkt 1;

11) stawka procentowa: 0%.
48. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.67.MN.2,U1 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oraz usług;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ochronie podlega pierzeja ulicy Pelplińskiej, dla 

nowych obiektów oraz rozbudów istniejących 
budynków wzdłuż tej pierzei wymagane studium 
pierzei pokazujące kontekst otoczenia, w szczegól-
ności nawiązujące do wyróżnionych w rysunku 
planu budynków o wartościach historycznych, 
fi gurujących w ewidencji zabytków lub postulo-
wanych do wpisu do rejestru zabytków

b) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej rewitalizacji urbanistycznej obejmującej ze-
spół zabudowy wzdłuż ul. Kościuszki, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 11,

b) dla budynków wskazanych na rysunku planu jako 
obiekty w ewidencji zabytków obowiązują ustale-
nia § 9 ust. 7

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 

dla nowych budynków wskazane zachowanie linii 
zabudowy wyznaczonej przez zabudowę historycz-
ną

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
60%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 10m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, wskazane strome o nachyleniu połaci 
w przedziale 35-45stopni, ustawione kalenicą 
równolegle do frontu

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych, nie ustala 
się minimalnej powierzchni dla nowowydzielanych 
działek

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę funk-

cji mieszkalnych przed uciążliwościami od dróg 
(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej izo-
lacyjności akustycznej;

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Pelplińskiej oraz dróg wewnętrz-

nych sąsiedniego osiedla mieszkaniowego,
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2 pkt 1, przy 

czym dopuszcza się bilansowanie niezbędnych 
miejsc postojowych z uwzględnieniem miejsc 
sytuowanych w pasie drogowym ulic sąsiednich 
oraz w liniach rozgraniczających innego terenu 
położonego w zasięgu dogodnego dojścia pie-
szego pod warunkiem wykazania się prawem 
dysponowania tym miejscem na cele zapewnie-
nia miejsc parkingowych;

11) stawka procentowa: 0%.
49. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.68.MU.5 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej śródmiejskiej, w szczególności usług 
handlu, gastronomii, usług administracyjno-biuro-
wych i innych usług nieuciążliwych towarzyszących 
zabudowie mieszkalnej, usług hotelowych; dopusz-
czalne funkcje- zieleń urządzona, parkingi

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla nowych obiektów wzdłuż pierzei ul. Kościuszki 

wymagane studium pierzei ulicy pokazujące kon-
tekst otoczenia, w szczególności nawiązujące do 
wyróżnionych w rysunku planu budynków o war-
tościach historycznych, fi gurujących w ewidencji 
zabytków, usytuowanych w sąsiednich terenach 
(wymagany co najmniej ciąg pokazujący pierzeję 
ul. Kościuszki z działką Sądu i budynkiem na dz. 
geod. 230/3)

b) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy 
sąsiednich działek budowlanych;

c) nakaz projektowania nowej zabudowy wzdłuż 
ulicy Kościuszki z uwzględnieniem szczególnych 
wymagań architektonicznych (zgodnie z defi nicją 
- § 5 pkt 32) – dla dz. 259 obr 16 nieprzekraczalna 
linia zabudowy w linii rozgraniczającej ulicy Koś-
ciuszki oraz w granicy z dz. 226/25

d) nakaz urządzenia zieleni w pasie terenu wzdłuż 
muru aresztu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej - rewitalizacji urbanistycznej - obejmująca 
zespół zabudowy wzdłuż ul. Kościuszki o grani-
cach określonych na rysunku planu, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 11,

b) budynek wskazany na rysunku planu fi gurujący 
w ewidencji zabytków - do ochrony, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 7
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5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych 
i informacyjnych powiązanych z elewacjami frotowy-
mi wzdłuż pierzei ulicy Kościuszki oraz w nowopro-
jektowanej pierzei wzdłuż drogi KDW dopuszczalne 
wyłącznie do wysokości stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy- dopuszcza się sytuowanie budyn-

ków w linii rozgraniczającej ulicę Kościuszki oraz 
ulice KDW;

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
90%, a dla dz. geod. 259 obr. 16 pow. zabudowy 
liczona w obrysie murów parteru do 700m2

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
sytuowanych wzdłuż ul. Kościuszki do 18m, przy 
czym wysokość górnej krawędzi elewacji fronto-
wej nie wyżej jak 15m; dla pozostałych budynków 
– wysokość do 11m, a dla obiektów towarzyszą-
cych - wysokość do 6m, gabaryt i wysokości nowej 
zabudowy zbliżone do historycznej zabudowy w 
pierzei ulicy Kościuszki; poziom posadowienia 
parteru nie wyżej jak 1m npt, dopuszcza się pod-
piwniczenie;

d) geometria dachów - dachy dowolne, wskazane 
nawiązujące do zabudowy wzdłuż dz. nr 226/5 
obr. 16; dopuszcza się świetliki, okna połaciowe, 
lukarny itp. elementy;

e) nie ustala się wymaganej minimalnej powierzchni 
biologicznie czynnej;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) wg ustaleń ogólnych, nie reguluje się minimalnej 

powierzchni wydzielanych działek,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kościuszki, dróg wewnętrznych w 

tym KDW łączącej ul. Pomorską z Kościuszki,
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2 pkt 1; dopusz-

cza się bilansowanie niezbędnych miejsc posto-
jowych z uwzględnieniem miejsc sytuowanych 
w pasie drogowym ulic sąsiednich oraz w liniach 
rozgraniczających innego terenu położonego w 
zasięgu dogodnego dojścia pieszego pod wa-
runkiem wykazania się prawem dysponowania 
tym miejscem na cele zapewnienia miejsc par-
kingowych; a dla dz. 259 obręb 16 wymaganej 
ilości miejsc postojowych nie określa się;

11) stawka procentowa: 0%.
50. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.69.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
śródmiejskiej, zespól sadu rejonowego i aresztu;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ulicy Kościuszki – szczególne wymagania 

architektoniczne (zgodnie z defi nicją - § 5)
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej - rewitalizacji urbanistycznej - obejmująca 

zespół zabudowy wzdłuż ul. Kościuszki o grani-
cach określonych na rysunku planu, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 11,

b) budynek wskazany na rysunku planu fi gurujący 
w ewidencji zabytków - do ochrony, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 7,

c) zasady ochrony zespołu i obiektów wskazywanych 
do ochrony, w ewidencji zabytków, w tym postu-
lowanych do wpisu do rejestru zabytków wg § 9 
ust. 5

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) parametry i wskaźniki wg uzgodnień konserwa-

torskich
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 5% powierzchni terenu
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: zakaz podziału na działki
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kościuszki i Pomorskiej,
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2 pkt 1;

11) stawka procentowa: 0%.
51. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.70.U2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
śródmiejskiej, z zakresu usług o charakterze publicz-
nym, szkoła muzyczna;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ulicy Kościuszki – szczególne wymagania 

architektoniczne (zgodnie z defi nicją - § 5)
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: wg ustaleń ogólnych;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej - rewitalizacji urbanistycznej - obejmująca 

zespół zabudowy wzdłuż ul. Kościuszki o grani-
cach określonych na rysunku planu, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 11,

b) zasady ochrony zespołu i obiektów wskazywanych 
do ochrony, w ewidencji zabytków, w tym postu-
lowanych do wpisu do rejestru zabytków wg § 9 
ust. 5

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
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a) parametry i wskaźniki wg uzgodnień konserwa-
torskich

b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 5% powierzchni terenu

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziału na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kościuszki,
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2 pkt 1; do-

puszcza się ograniczeni miejsc postojowych do 
niezbędnego minimum (dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych), miejsca postojowe dopuszcza się 
sytuować w innym terenie, w zasięgu dogodne-
go dojścia pieszego, pod warunkiem wykazania 
się prawem dysponowania tym miejscem na cele 
zapewnienia miejsc parkingowych;

11) stawka procentowa: 0%.
52. Dla terenów oznaczonych symbolem C.2.71.P3, C2.72.

P3, C2.110.P3 plan ustala: obowiązują ustalenia 

ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny obsługi komunikacji 
–parking ogólnodostępny, dopuszcza się lokalizację 
przystanku taxi,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren C2.72.P3 w granicach strefy ochrony kon-

serwatorskiej rewitalizacji urbanistycznej obej-
mującej zespół zabudowy wzdłuż ul. Kościuszki, 
obowiązują ustalenia § 9 ust. 11

b) teren C2.71.P3 w granicach strefy ochrony kon-
serwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji- obej-
mująca zespół folwarku Starogard Szlachecki o 
granicach określonych na rysunku planu, obowią-
zują ustalenia § 9 ust. 10;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 5% powierzchni,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: wg ustaleń ogólnych;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: ustala się zakaz sytuowania budynków 
oraz tymczasowych obiektów budowlanych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:

 a) dojazd –z przyległych dróg publicznych,
b) miejsca postojowe –teren w całości przeznacza 

się na parking, wymóg realizacji maksymalnie 
dużej liczby miejsc postojowych przy uwzględ-
nieniu niezbędnej powierzchni biologicznie 
czynnej;

11) stawka procentowa: 0%.
53. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.73.ZP, C2.74.

ZP, plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, pas 
zieleni izolacyjno-krajobrazowej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: istniejący wartościowy drzewostan do 
ochrony i zachowania,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny w granicach 
strefy ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urba-
nistycznej obejmującej zespół zabudowy wzdłuż ul. 
Kościuszki, obowiązują ustalenia § 9 ust. 11;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy: nie dotyczy ze względu na zakaz sytuowania 
budynków;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd –do celów pielęgnacyjnych od dróg we-

wnętrznych osiedla
b) miejsca postojowe –zakaz sytuowania

11) stawka procentowa: 0%.
54. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.75.MU.5 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej śródmiejskiej,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ulicy Kościuszki, Chojnickiej do rewalory-

zacji i uzupełnienia (w szczególności narożnik ulicy 
Chojnicka-Lubichowska), dla nowych obiektów 
wzdłuż tych pierzei wymagane studium pierzei 
ulicy, pokazujące kontekst otoczenia, w szczegól-
ności nawiązujące do wyróżnionych w rysunku 
planu budynków o wartościach historycznych, fi -
gurujących w ewidencji zabytków, usytuowanych 
w sąsiednich terenach

b) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy 
sąsiednich działek budowlanych;

c) nakaz projektowania nowej zabudowy z uwzględ-
nieniem szczególnych wymagań architektonicz-
nych (zgodnie z defi nicją - § 5)

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
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a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-
skiej - rewaloryzacji i konserwacji - obejmująca 
zespół ul. Chojnickiej rewitalizacji urbanistycznej, 
obowiązują ustalenia § 9 ust. 14,

b) budynek wskazany na rysunku planu fi gurujący 
w ewidencji zabytków - do ochrony, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 7

c) w terenie występuje wskazany orientacyjnie na 
rysunku planu obszar strefy ochrony archeolo-
gicznej, obowiązują dla niej ustalenia § 9 ust. 8

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych 
i informacyjnych powiązanych z elewacjami froto-
wymi wzdłuż pierzei ulicy Kościuszki, Lubichowska, 
Chojnicka dopuszczalne wyłącznie do wysokości 
stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy- dopuszcza się sytuowanie budyn-

ków w linii rozgraniczającej ulicę Kościuszki oraz 
Chojnicką;

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
70%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
15m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dowolna, wskazane dachy 
strome nawiązujące do historycznej zabudowy w 
sąsiedztwie,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 5% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) wg ustaleń ogólnych, przy czym zalecane zacho-

wanie, ochrona historycznego podziału parcela-
cyjnego, nie reguluje się minimalnej powierzchni 
wydzielanych działek,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kościuszki, Chojnickiej, Lubichow-

skiej,
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2 pkt 1; dopusz-

cza się bilansowanie niezbędnych miejsc posto-
jowych z uwzględnieniem miejsc sytuowanych 
w pasie drogowym ulic sąsiednich oraz w liniach 
rozgraniczających innego terenu położonego w 
zasięgu dogodnego dojścia pieszego pod wa-
runkiem wykazania się prawem dysponowania 
tym miejscem na cele zapewnienia miejsc par-
kingowych;

11) stawka procentowa: 0%.
55. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.76.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
śródmiejskiej, zespól straży pożarnych

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:

a) pierzeja ulicy Kościuszki i Lubichowskiej – szcze-
gólne wymagania architektoniczne (zgodnie z 
defi nicją - § 5)

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej - rewaloryzacji i konserwacji - obejmująca 

zespół ul. Lubichowskiej, o granicach określonych 
na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 9 ust. 
15,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linia zabudowy –wg przepisów odrębnych
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

50%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

15m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dowolna, wskazane dachy 
strome nawiązujące do historycznej zabudowy w 
sąsiedztwie,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 5% powierzchni terenu

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziału na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kościuszki i Lubichowskiej,
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2 pkt 1;

11) stawka procentowa: 0%.
56. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.77.MU.5, 

C2.79.MU.5, C2.86.MU.5, C2.108.MU.5, C2.109.MU.5/

ZZ plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej śródmiejskiej, przy czym MU5/ZZ- w 
obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ulicy Chojnickiej do rewaloryzacji i uzu-

pełnienia, dla nowych obiektów wzdłuż tej pierzei 
wymagane studium pierzei pokazujące kontekst 
otoczenia, w szczególności nawiązujące do wyróż-
nionych w rysunku planu budynków o wartościach 
historycznych, fi gurujących w gminnej ewidencji 
zabytków, usytuowanych w sąsiednich terenach; 
dopuszcza się wjazdy i wejścia (w tym bramowe) 
w głąb parcel;

b) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy 
sąsiednich działek budowlanych;

c) w miejscu wskazanym na rysunku planu w terenie 
C2.79.MU.5 oraz w terenie C2.77.MU.5, C2.86.
MU.5 nakaz uzupełnienia pierzei ulicy Chojni-
ckiej;
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d) dla dz. geod. 370 wskazana rekompozycja lub 
wymiana istniejącej zabudowy;

e) w miejscach wskazanych na rysunku planu 
wskazana estetyzacja elewacji istniejących bu-
dynków;

f) postuluje się likwidację budynków tymczaso-
wych, gospodarczych, garażowych, o nietrwałej 
konstrukcji i niskich walorach estetycznych, 
położonych na zapleczach istniejącej zabudowy 
tworzącej pierzeję ul. Chojnickiej;

g) ustala się nakaz utrzymania tradycyjnej organizacji 
przestrzeni i charakteru zabudowy, wskazane utrzy-
manie zróżnicowania wysokościowego budynków 
tworzących pierzeję uliczną;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: fragment terenu w granicach plano-
wanego powiększenia obszaru chronionego krajo-
brazu-  dla tej części ustala się zakaz sytuowania 
budynków;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmująca 
zespół ul. Chojnickiej obowiązują ustalenia § 9 
ust. 14,

b) dla obiektów w gminnej ewidencji zabytków i 
wskazanych na rysunku planu jako chronionych 
ustaleniami planu obowiązują zasady określone 
w § 9 ust. 7

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych 
i informacyjnych powiązanych z elewacjami froto-
wymi wzdłuż pierzei ulicy Chojnickiej dopuszczalne 
wyłącznie do wysokości stropu I kondygnacji

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) dla pierzei ulicznych ul. Chojnickiej linię zabudowy 

kształtować jako przedłużenie linii zabudowy bu-
dynków istniejących wskazywanych do ochrony, z 
dopuszczeniem cofnięcia części elewacji (do 40%); 
od strony projektowanej drogi wewnętrznej KDW 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odl. 2m od linii 
rozgraniczającej drogę, jak na rysunku planu;

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
80%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- wyso-
kość do 6m, przy czym dla dz. geod. 370 wysokość 
zabudowy powinna uwzględniać istniejące okna w 
ścianie budynku usytuowanego na dz. geod. 369, 
a dla zabudowy wzdłuż drogi wewnętrznej KDW 
zabudowa o wysokości maksimum 9m,

d) geometria dachów - zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich, dla 
budynków towarzyszących sytuowanych w głębi 
parcel;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych, przy czym 
zalecane zachowanie, ochrona historycznego po-
działu parcelacyjnego, nie reguluje się minimalnej 
powierzchni wydzielanych działek;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę funk-

cji mieszkalnych przed uciążliwościami od dróg 
(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej izo-
lacyjności akustycznej,

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go,

c) tereny wskazane do rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej,

d) uwzględnić w zagospodarowaniu terenu C2.109.
MU.5/ZZ wymóg zapewnienia dostępu do wody 
zgodnie z przepisami ustawy prawo wodne,

e) w terenie C2.109.MU.5/ZZ granica obszaru bez-
pośredniego zagrożenia powodzią o prawdopo-
dobieństwie 10% wg rysunku planu, w obszarze 
bezpośredniego zagrożenia powodzią obowiązują 
ustalenia § 11 ust. 1 i 2;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Chojnickiej i Lubichowskiej (w 

tym poprzez ustanowione służebności w terenie 
C2.78.U1) oraz z dróg wewnętrznych i ciągów 
pieszo-jezdnych,

b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce/1 
mieszkanie dla pozostałych funkcji wg § 14 ust. 
2 pkt 1; dopuszcza się ograniczenie miejsc do 
niezbędnego minimum (osoby niepełnospraw-
ne) dopuszcza się bilansowanie niezbędnych 
miejsc postojowych z uwzględnieniem miejsc 
sytuowanych w pasie drogowym ulic sąsiednich 
oraz w liniach rozgraniczających innego terenu 
położonego w zasięgu dogodnego dojścia pie-
szego pod warunkiem wykazania się prawem 
dysponowania tym miejscem na cele zapewnie-
nia miejsc parkingowych;

11) stawka procentowa: 0%.
57. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.77.MU.5, 

C2.79.MU.5, C2.86.MU.5, C2.108.MU.5, C2.109.MU.5/

ZZ plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej śródmiejskiej, przy czym MU.5/ZZ- w 
obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ulicy Chojnickiej do rewaloryzacji i uzu-

pełnienia, dla nowych obiektów wzdłuż tej pierzei 
wymagane studium pierzei pokazujące kontekst 
otoczenia, w szczególności nawiązujące do wyróż-
nionych w rysunku planu budynków o wartościach 
historycznych, fi gurujących w ewidencji zabytków, 
usytuowanych w sąsiednich terenach;

b) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy 
sąsiednich działek budowlanych;

c) w miejscu wskazanym na rysunku planu w terenie 
C2.79.MU.5 oraz w terenie C2.77.MU.5, C2.86.
MU.5 nakaz uzupełnienia pierzei ulicy Chojni-
ckiej;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: fragment terenu w granicach plano-
wanego powiększenia obszaru chronionego kra-
jobrazu- dla tej części ustala się zakaz sytuowania 
budynków;
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmująca 
zespół ul. Chojnickiej obowiązują ustalenia § 9 
ust. 14,

b) dla obiektów w gminnej ewidencji zabytków i 
wskazanych na rysunku planu jako chronionych 
ustaleniami planu obowiązują zasady określone 
w § 9 ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych 
i informacyjnych powiązanych z elewacjami froto-
wymi wzdłuż pierzei ulicy Chojnickiej dopuszczalne 
wyłącznie do wysokości stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) , dla pierzei ulicznych ul. Chojnickiej linię zabudo-

wy kształtować jako przedłużenie linii zabudowy 
budynków istniejących wskazywanych do ochro-
ny, z dopuszczeniem cofnięcia części elewacji (do 
40%);

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
50%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich dla 
budynków towarzyszących sytuowanych w głębi 
parcel;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych, przy czym 
zalecane zachowanie, ochrona historycznego po-
działu parcelacyjnego, nie reguluje się minimalnej 
powierzchni wydzielanych działek;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę funk-

cji mieszkalnych przed uciążliwościami od dróg 
(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej izo-
lacyjności akustycznej,

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go,

c) tereny wskazane do rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej,

d) uwzględnić w zagospodarowaniu terenu C2.109.
MU.5/ZZ wymóg zapewnienia dostępu do wody 
zgodnie z przepisami ustawy prawo wodne,

e) w terenie C2.109.MU.5/ZZ granica obszaru bez-
pośredniego zagrożenia powodzią o prawdopo-
dobieństwie 10% wg rysunku planu, w obszarze 
bezpośredniego zagrożenia powodzią obowiązują 
ustalenia § 11 ust. 1 i 2;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Chojnickiej oraz z dróg wewnętrz-

nych i ciągów pieszo-jezdnych,
b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce/1 

mieszkanie dla pozostałych funkcji wg § 14 ust. 
2 pkt 1; dopuszcza się ograniczenie miejsc do 
niezbędnego minimum (osoby niepełnospraw-
ne) dopuszcza się bilansowanie niezbędnych 
miejsc postojowych z uwzględnieniem miejsc 
sytuowanych w pasie drogowym ulic sąsiednich 
oraz w liniach rozgraniczających innego terenu 
położonego w zasięgu dogodnego dojścia pie-
szego pod warunkiem wykazania się prawem 
dysponowania tym miejscem na cele zapewnie-
nia miejsc parkingowych;

11) stawka procentowa: 0%.
58. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.78.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
śródmiejskiej, w szczególności urząd skarbowy;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ulicy Lubichowskiej – szczególne wyma-

gania architektoniczne (zgodnie z defi nicją - § 5);
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: wg ustaleń ogólnych;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej - rewaloryzacji i konserwacji - obejmująca 
zespół ul. Lubichowskiej, o granicach określonych 
na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 9 ust. 
15,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linia zabudowy – wg przepisów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

50%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

15m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących - wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów - dowolna, wskazane dachy 
strome nawiązujące do historycznej zabudowy w 
sąsiedztwie,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 5% powierzchni terenu;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Lubichowskiej;
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust. 2 pkt 1; do-

puszcza się ograniczenie miejsc do niezbędnego 
minimum (osoby niepełnosprawne) dopuszcza 
się bilansowanie niezbędnych miejsc postojo-
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wych z uwzględnieniem miejsc sytuowanych w 
pasie drogowym ulic sąsiednich oraz w liniach 
rozgraniczających innego terenu położonego 
w zasięgu dogodnego dojścia pieszego pod 
warunkiem wykazania się prawem dysponowa-
nia tym miejscem na cele zapewnienia miejsc 
parkingowych, w tym w terenie C2.80.U1,P3;

11) stawka procentowa: 0%.
59. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.80.U1,P3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
śródmiejskiej, parkingu, funkcje mieszkaniowe jako 
uzupełniające np. na wyższych kondygnacjach bu-
dynków usługowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej - rewaloryzacji i konserwacji - obejmująca 
zespół ul. Chojnickiej, o granicach określonych na 
rysunku planu, obowiązują ustalenia § 9 ust. 14;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linia zabudowy – wg przepisów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

50%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

15m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących - wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów - dowolna, wskazane dachy 
strome nawiązujące do historycznej zabudowy w 
sąsiedztwie,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 5% powierzchni terenu;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się 
wykorzystywanie terenu w całości na cele parkin-
gowe;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Lubichowskiej poprzez nowopro-

jektowany odcinek KDD wydzielony z dotychcza-
sowego terenu urzędu skarbowego;

b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2 pkt 1;
11) stawka procentowa: 0%.

60. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.81.MU.5 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej śródmiejskiej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ulicy Lubichowskiej - szczególne wyma-

gania architektoniczne (zgodnie z defi nicją - § 5);
b) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy 

sąsiednich działek budowlanych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej - rewaloryzacji i konserwacji - obejmująca 
zespół ul. Lubichowskiej, o granicach określonych 
na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 9 ust. 
15,

b) budynki wskazane na rysunku planu fi gurujące 
w ewidencji zabytków - do ochrony, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: stosowanie tablic reklamowych 
i informacyjnych powiązanych z elewacjami frotowy-
mi wzdłuż pierzei ulicy Lubichowskiej dopuszczalne 
wyłącznie do wysokości stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) dla pierzei ulicznych ul. Lubichowskiej linię 

zabudowy kształtować jako przedłużenie linii za-
budowy budynków istniejących wskazywanych 
do ochrony, z dopuszczeniem cofnięcia części 
elewacji.

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
50%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich dla 
budynków towarzyszących sytuowanych w głębi 
parcel;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych, przy czym 
zalecane zachowanie, ochrona historycznego po-
działu parcelacyjnego, nie reguluje się minimalnej 
powierzchni wydzielanych działek;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę funkcji 

mieszkalnych przed uciążliwościami od dróg –ul. 
Lubichowska (hałas, wibracje) poprzez zastoso-
wanie rozwiązań technicznych, w tym stolarki o 
podwyższonej izolacyjności akustycznej;

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Lubichowskiej,
b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce/1 

mieszkanie dla pozostałych funkcji wg § 14 ust. 
2 pkt 1; dopuszcza się ograniczenie miejsc do 
niezbędnego minimum (osoby niepełnospraw-
ne) dopuszcza się bilansowanie niezbędnych 
miejsc postojowych z uwzględnieniem miejsc 
sytuowanych w pasie drogowym ulic sąsiednich 
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oraz w liniach rozgraniczających innego terenu 
położonego w zasięgu dogodnego dojścia pie-
szego pod warunkiem wykazania się prawem 
dysponowania tym miejscem na cele zapewnie-
nia miejsc parkingowych;

11) stawka procentowa: 0%.
61. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.82.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
śródmiejskiej, w szczególności usługi z zakresu han-
dlu detalicznego, gastronomii, biur itp., dopuszcza 
się funkcje mieszkalne jako uzupełniające np. na 
wyższych kondygnacjach budynków usługowo-
mieszkaniowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ulicy Lubichowskiej – szczególne wyma-

gania architektoniczne (zgodnie z defi nicją - § 5), 
miejscu wskazanym na rysunku planu wymagane 
uzupełnienie pierzei,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej - rewaloryzacji i konserwacji - obejmująca 
zespół ul. Lubichowskiej, o granicach określonych 
na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 9 ust. 
15,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linia zabudowy – ustala się linie zabudowy będące 

kontynuacją linii zabudowy budynków wzdłuż 
ulicy,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
100%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
15m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów - dowolna, wskazane dachy 
strome nawiązujące do historycznej zabudowy w 
sąsiedztwie,

e) nie ustala się wymaganej minimalnej powierzchni 
biologicznie czynnej;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziału na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: w granicach strefy 
ochrony konserwatorskiej ustala się zakaz lokalizacji 
tymczasowego zagospodarowania terenu oraz tym-
czasowej zabudowy;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Lubichowskiej oraz poprzez teren 

C2.83.P3,
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust. 2 pkt 1; dopusz-

cza się bilansowanie niezbędnych miejsc posto-
jowych z uwzględnieniem miejsc sytuowanych 
w pasie drogowym ulic sąsiednich oraz w liniach 

rozgraniczających innego terenu położonego w 
zasięgu dogodnego dojścia pieszego pod wa-
runkiem wykazania się prawem dysponowania 
tym miejscem na cele zapewnienia miejsc par-
kingowych, w tym w terenie C2.83.P3;

11) stawka procentowa: 0%.
62. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.83.P3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny obsługi komunikacji 
–parking ogólnodostępny, dopuszcza się lokalizację 
przystanku taxi;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny w granicach 
strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i kon-
serwacji - obejmująca zespół ul. Lubichowskiej, o 
granicach określonych na rysunku planu, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 15;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 5% powierzchni,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: wg ustaleń ogólnych;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: ustala się zakaz sytuowania budynków;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Niepodległości i Lubichowskiej,
b) miejsca postojowe –teren w całości przeznacza 

się na parking, wymóg realizacji maksymalnie 
dużej liczby miejsc postojowych przy uwzględ-
nieniu niezbędnej powierzchni biologicznie 
czynnej;

11) stawka procentowa: 0%.
63. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.84.UC, C2.85.

UC plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu:
a) tereny zabudowy usługowej śródmiejskiej, w 

szczególności usługi z zakresu handlu detaliczne-
go, gastronomii, biur itp., w tym z dopuszczeniem 
usług handlu w obiektach wielkopowierzchnio-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,

b) w terenie C2.85.UC- targowisko miejskie,
c) wyklucza się funkcje mieszkalne;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ulicy Niepodległości – szczególne wyma-

gania architektoniczne (zgodnie z defi nicją - § 5), 
dla nowych obiektów oraz rozbudów istniejących 
budynków wzdłuż tej pierzei wymagane studium 
pierzei pokazujące kontekst otoczenia,

b) wymagane na etapie projektu budowlanego stu-
dium krajobrazowe uzasadniające rozwiązanie 



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 161 — 17163 — Poz. 3268

architektoniczne, w tym wizualizacje z punktów 
widokowych wskazanych na rysunku planu w 
rejonie cmentarza przy ul. Niepodległości;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linia zabudowy – od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

16m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dowolna,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 10% powierzchni terenu;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: zakaz podziału na działki;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-

go;
b) część terenu C2.85.UC znajduje się w oznaczonej 

na rysunku planu strefi e ograniczeń dla zagospo-
darowania lokalizowanego w sąsiedztwie cmenta-
rza o szerokości 50m od granic działki cmentarza; 
w obrębie strefy obowiązują ustalenia jak w § 12 
ust. 6;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Niepodległości i Lubichowskiej 

poprzez teren C.2.83.P3, a także od strony ul. 
Chojnickiej poprzez ciąg pieszo-jezdny KDX i 
drogę wewnętrzną KDW, wskazaną na rysunku 
planu

b) miejsca postojowe – wg § 14 ust. 2 pkt 1; do-
puszcza się bilansowanie niezbędnych miejsc 
postojowych z uwzględnieniem innego terenu 
położonego w zasięgu dogodnego dojścia pie-
szego pod warunkiem wykazania się prawem 
dysponowania tym miejscem na cele zapewnie-
nia miejsc parkingowych, w tym w terenie C2.83.
P3;

11) stawka procentowa: 0%.
64. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.87.ZC plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni cmentarza, do-
puszcza się sytuowanie obiektów małej architektury 
oraz niewielkich gabarytowo obiektów usługowych 
typu kiosk uliczny związanych z funkcją terenu;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
ustala się nakaz zastosowania roślinności zróżnico-
wanej morfologicznie, planowo urządzonej, istnieją-
cy drzewostan do ochrony i zachowania;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

- rewaloryzacji i konserwacji - obejmująca zespół 
ul. Chojnickiej, o granicach określonych na rysun-
ku planu, obowiązują ustalenia § 9 ust. 14,

b) cmentarz zabytkowy, w gminnej ewidencji zabyt-
ków, obowiązują ustalenia § 9 ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz sytuowania budynków,
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 50% powierzchni terenu,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zgodnie z pkt 6;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. 2 Pułku Szwoleżerów,
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania, miejsca 

postojowe sytuować w pasach drogowych przy-
ległych ulic oraz w pasie wzdłuż ul. Niepodległo-
ści w terenie parkingów ogólnodostępnych;

11) stawka procentowa: 0%.
65. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.88.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 

śródmiejskiej, w szczególności usługi z zakresu han-
dlu detalicznego, gastronomii, biur itp., dopuszcza 
się funkcje mieszkalne jako uzupełniające np. na 
wyższych kondygnacjach budynków usługowo-
mieszkaniowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ulicy Niepodległości – szczególne wyma-

gania architektoniczne (zgodnie z defi nicją - § 5);
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: wg ustaleń ogólnych;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza granicami 
stref ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamo-
wych i informacyjnych powiązanych z elewacjami 
frontowymi dopuszczalne wyłącznie do wysokości 
stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linia zabudowy – ustala się linie zabudowy będące 

kontynuacją linii zabudowy budynków wzdłuż 
ulicy,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
80%,
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c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m,

d) geometria dachów- dowolna, wskazane dachy 
strome nawiązujące do historycznej zabudowy w 
sąsiedztwie,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 5% powierzchni terenu;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-

go,
b) część terenu znajduje się w oznaczonej na rysunku 

planu strefi e ograniczeń dla zagospodarowania 
lokalizowanego w sąsiedztwie cmentarza o szero-
kości 50m od granic działki cmentarza; w obrębie 
strefy obowiązują ustalenia jak w § 12 ust. 6;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Niepodległości,
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2 pkt 1; dopusz-

cza się bilansowanie niezbędnych miejsc posto-
jowych z uwzględnieniem miejsc sytuowanych 
w pasie drogowym ulic sąsiednich oraz w liniach 
rozgraniczających innego terenu położonego w 
zasięgu dogodnego dojścia pieszego pod wa-
runkiem wykazania się prawem dysponowania 
tym miejscem na cele zapewnienia miejsc par-
kingowych;

11) stawka procentowa: 0%.
66. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.89.MN.3, 

C2.90.MN.3 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowej,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ochronie podlega pierzeja ulicy 2 Pułku Szwoleże-

rów oraz ul. Niepodległości (w szczególności rejon 
skrzyżowania z ul. Jagiełły), dla nowych obiektów 
oraz rozbudów istniejących budynków wzdłuż tej 
pierzei wymagane studium pierzei pokazujące 
kontekst otoczenia, w szczególności nawiązujące 
do wyróżnionych w rysunku planu budynków o 
wartościach historycznych, fi gurujących w ewi-
dencji zabytków lub postulowanych do wpisu do 
rejestru zabytków,

b) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych, przy ul. 2 Pułku 
Szwoleżerów –istniejące drzewo- pomnik przyrody 
do ochrony i zachowania, zgodnie z § 8 ust. 2;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny poza granicami stref ochrony konserwa-

torskiej,
b) dla budynków wskazanych na rysunku planu jako 

obiekty w ewidencji zabytków obowiązują ustale-
nia § 9 ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 

dla nowych budynków wskazane zachowanie linii 
zabudowy wyznaczonej przez zabudowę historycz-
ną,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
60%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 10m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów - zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, wskazane strome o nachyleniu połaci 
w przedziale 35-45stopni, ustawione kalenicą 
równolegle do frontu,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych, nie ustala 
się minimalnej powierzchni dla nowowydzielanych 
działek;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę funkcji 

mieszkalnych przed uciążliwościami od dróg, w 
szczególności od ul. Niepodległości (hałas, wi-
bracje) poprzez zastosowanie rozwiązań technicz-
nych, w tym stolarki o podwyższonej izolacyjności 
akustycznej,

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. 2 Pułku Szwoleżerów oraz dróg 

wewnętrznych,
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2 pkt 1, przy 

czym dopuszcza się bilansowanie niezbędnych 
miejsc postojowych z uwzględnieniem miejsc 
sytuowanych w pasie drogowym ulic sąsiednich 
oraz w liniach rozgraniczających innego terenu 
położonego w zasięgu dogodnego dojścia pie-
szego pod warunkiem wykazania się prawem 
dysponowania tym miejscem na cele zapewnie-
nia miejsc parkingowych;

11) stawka procentowa: 0%.
67. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.91.MW.1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem funkcji 
usługowych jako uzupełniających, dopuszcza się 
parkingi i zespoły garaży obsługujących funkcję 
podstawową;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) nakaz wzbogacenia zagospodarowania terenu o 

zieleń izolacyjno - krajobrazową;
b) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy 

sąsiednich działek budowlanych;
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3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny poza granicami strefy ochrony konserwa-

torskiej,
b) dla budynku wskazanego na rysunku planu jako 

obiekt w ewidencji zabytków obowiązują ustalenia 
§ 9 ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamo-
wych i informacyjnych powiązanych z elewacjami 
frotowymi dopuszczalne wyłącznie do wysokości 
stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linia zabudowy- od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

25% powierzchni działki,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-
usługowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygna-
cje nadziemne, a dla obiektów towarzyszących 
- wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów - zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) wg ustaleń ogólnych, przy czym minimalna po-

wierzchnia nowowydzielanej działki dla funkcji 
podstawowej 1500m2,

b) przed ewentualnym podziałem ustala się wymóg 
objęcia koncepcją zagospodarowania, uzasadnia-
jącą możliwość podziału, całego terenu w liniach 
rozgraniczających;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę funk-

cji mieszkalnych przed uciążliwościami od dróg 
(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej izo-
lacyjności akustycznej,

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Piłsudskiego, oraz z dróg wewnętrz-

nych,
b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce/1 

mieszkanie dla pozostałych funkcji wg § 14 ust. 
2 pkt 1;

11) stawka procentowa: 0%.
68. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.92.U2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej o 
charakterze publicznym, z zakresu oświaty i wycho-
wania, edukacji, w szczególności szkoła, funkcje do-

puszczalne uzupełniające- mieszkaniowe wyłącznie 
jako integralnie związane z funkcją podstawową,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ul. 2 Pułku Szwoleżerów - szczególne 

wymagania architektoniczne (zgodnie z defi nicją 
- § 5),

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej - teren w granicach strefy ochrony konserwa-
torskiej - rewaloryzacji i konserwacji - obejmująca 
zespół ul. Chojnickiej, o granicach określonych na 
rysunku planu, obowiązują ustalenia § 9 ust. 14,

b) dla budynku wskazanego na rysunku planu jako 
obiekt w ewidencji zabytków obowiązują ustalenia 
§ 9 ust. 7

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
a) stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych 

powiązanych z elewacjami frontowymi wzdłuż 
pierzei ulicy dopuszczalne wyłącznie do wysokości 
stropu I kondygnacji,

b) teren przestrzeni publicznej w rozumieniu planu, 
obowiązują ustalenia § 10 ust. 3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne od dróg wg 

przepisów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych jak 

w stanie istniejącym w dniu uchwalenia planu, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m,

d) geometria dachów - dowolna, wskazane dachy 
strome nawiązujące do zabudowy historycznej,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-

go,
b) fragment terenu znajduje się w strefi e ochronnej 

od cmentarza, obowiązują ustalenia wg § 12 ust. 
6;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul.2 Pułku Szwoleżerów,
b) miejsca postojowe – minimum 5 miejsc, pozosta-

łe niezbędne miejsca postojowe należy sytuować 
w pasie drogowym ulicy oraz w innym terenie 
w zasięgu dogodnego dojścia pieszego pod 
warunkiem wykazania się prawem dysponowa-
nia tym miejscem na cele zapewnienia miejsc 
parkingowych;

11) stawka procentowa: 0%.
69. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.93.MU.5 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz
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1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej śródmiejskiej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ulicy Piłsudskiego i 2 Pułku Szwoleżerów 

– szczególne wymagania architektoniczne (zgod-
nie z defi nicją - § 5),

b) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy 
sąsiednich działek budowlanych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmująca 
zespół ul. Chojnickiej, obowiązują ustalenia § 9 
ust. 14,

b) dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru 
zabytków i wskazanych na rysunku planu obowią-
zują zasady określone w § 9 ust. 2;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamo-
wych i informacyjnych powiązanych z elewacjami 
frotowymi dopuszczalne wyłącznie do wysokości 
stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) dla pierzei ulicznych linię zabudowy kształtować 

jako przedłużenie linii zabudowy budynków ist-
niejących wskazywanych do ochrony,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 
– wielkość rozbudów oraz ewentualnego sytuo-
wania nowych budynków wg uzgodnień konser-
watorskich,

c) wysokość zabudowy nowej oraz przebudów, 
rozbudów, nadbudów wg uzgodnień konserwa-
torskich,

d) geometria dachów - zharmonizowane z zabudową 
istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: podział lub scalanie nieruchomości 
wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) fragment terenu znajduje się w strefi e ochronnej 

od cmentarza, obowiązują ustalenia wg § 12 ust. 
6,

b) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Piłsudskiego i 2 Pułku Szwoleże-

rów,
b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce/1 

mieszkanie dla pozostałych funkcji wg § 14 ust. 
2 pkt 1; dopuszcza się ograniczenie miejsc do 
niezbędnego minimum (osoby niepełnospraw-
ne) dopuszcza się bilansowanie niezbędnych 

miejsc postojowych z uwzględnieniem miejsc 
sytuowanych w pasie drogowym ulic sąsiednich 
oraz w liniach rozgraniczających innego terenu 
położonego w zasięgu dogodnego dojścia pie-
szego pod warunkiem wykazania się prawem 
dysponowania tym miejscem na cele zapewnie-
nia miejsc parkingowych;

11) stawka procentowa: 0%.
70. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.94.ZP plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, 
skwery, zieleńce, dopuszcza się sytuowanie obiek-
tów malej architektury oraz niewielkich gabarytowo 
obiektów usługowych typu kiosk uliczny;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
ustala się nakaz zastosowania roślinności zróżnico-
wanej morfologicznie, planowo urządzonej, istnieją-
cy drzewostan do ochrony i zachowania;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren w granicach 
strefy ochrony konserwatorskiej rewaloryzacji i 
konserwacji - obejmująca zespół ul. Chojnickiej 

obowiązują ustalenia § 9 ust. 14;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz sytuowania budynków,
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 80% powierzchni terenu,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Piłsudskiego i 2 Pułku Szwoleże-

rów,
b) miejsca postojowe – nie ustala się wymaganych 

wskaźników;
11) stawka procentowa: 0%.

71. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.95.MU.5, 

C2.102.MU.5 plan ustala: obowiązują ustalenia ogól-

ne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej śródmiejskiej, dopuszczalne funkcje 
- zieleń urządzona, parkingi;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ulicy Piłsudskiego oraz Jagiełły- ustala 

się szczególne wymagania architektoniczne, dla 
nowych obiektów wzdłuż tej pierzei wymagane 
studium, pokazujące kontekst otoczenia, w szcze-
gólności nawiązujące do wyróżnionych w rysunku 
planu budynków o wartościach historycznych, fi -
gurujących w ewidencji zabytków, usytuowanych 
w granicach terenu i w sąsiednich terenach,
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b) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy 
sąsiednich działek budowlanych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

rewaloryzacji i konserwacji - obejmująca zespół 
ul. Chojnickiej obowiązują ustalenia § 9 ust. 14,

b) budynki wskazane na rysunku planu fi gurujące 
w ewidencji zabytków - do ochrony, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 7,

c) budynki wskazane na rysunku planu jako obiekty 
o wartościach historycznych postulowane do 
ochrony, ewentualna przebudowa bądź rozbudo-
wa wymaga zachowania istotnych cech obiektu 
(zasada kształtowania bryły, charakterystyczne 
gabaryty, geometria dachu itp.);

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamo-
wych i informacyjnych powiązanych z elewacjami 
frotowymi wzdłuż pierzei ulicznych dopuszczalne 
wyłącznie do wysokości stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy - dopuszcza się sytuowanie budyn-

ków w linii stanowiącej kontynuacje zabudowy o 
wartościach historycznych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
15m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dowolna, wskazane dachy 
strome nawiązujące do historycznej zabudowy w 
sąsiedztwie,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) wg ustaleń ogólnych, przy czym zalecane zacho-

wanie, ochrona historycznego podziału parcela-
cyjnego, nie reguluje się minimalnej powierzchni 
wydzielanych działek;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Piłsudskiego, Sportowej, Jagiełły, 

Parkowej, Harcerskiej, oraz z dróg wewnętrz-
nych,

b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2 pkt 1; dopusz-
cza się bilansowanie niezbędnych miejsc posto-
jowych z uwzględnieniem miejsc sytuowanych 
w pasie drogowym ulic sąsiednich oraz w liniach 
rozgraniczających innego terenu położonego w 
zasięgu dogodnego dojścia pieszego pod wa-
runkiem wykazania się prawem dysponowania 
tym miejscem na cele zapewnienia miejsc par-
kingowych;

11) stawka procentowa: 0%.
72. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.96.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
w tym na dz. 23/5 obr. 17 dopuszcza się sytuowanie 
myjni bezdotykowej samochodowej; funkcje dopusz-
czalne uzupełniające - mieszkaniowe wyłącznie jako 
integralnie związane z funkcją podstawową;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ul. Piłsudskiego- szczególne wymagania 

architektoniczne (zgodnie z defi nicją - § 5);
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: wg ustaleń ogólnych;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej - teren w granicach strefy ochrony konserwa-
torskiej - rewaloryzacji i konserwacji - obejmująca 
zespół ul. Chojnickiej, o granicach określonych na 
rysunku planu, obowiązują ustalenia § 9 ust. 14,

b) dla budynków wskazanych na rysunku planu jako 
obiekty w ewidencji zabytków obowiązują ustale-
nia § 9 ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
a) stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych 

powiązanych z elewacjami frotowymi wzdłuż pie-
rzei ulicy dopuszczalne wyłącznie do wysokości 
stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne od dróg wg 

przepisów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

60%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych jak 

w stanie istniejącym w dniu uchwalenia planu, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m,

d) geometria dachów- dowolna, wskazane dachy 
nawiązujące do historycznej zabudowy wskazane 
do ochrony,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych, przy czym 
zalecane zachowanie, ochrona historycznego po-
działu parcelacyjnego, nie reguluje się minimalnej 
powierzchni wydzielanych działek;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Piłsudskiego, Chopina, Sporto-

wej,
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust 2 pkt 1, dopusz-

cza się miejsca postojowe w pasie drogowym 
ulicy oraz w innym terenie w zasięgu dogodnego 
dojścia pieszego pod warunkiem wykazania się 
prawem dysponowania tym miejscem na cele 
zapewnienia miejsc parkingowych;
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11) stawka procentowa: 0%.
73. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.97.U2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej o 
charakterze publicznym, z zakresu oświaty i wycho-
wania, edukacji, opieki społecznej, funkcje dopusz-
czalne uzupełniające- mieszkaniowe wyłącznie jako 
integralnie związane z funkcja podstawową;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
istniejąca zieleń wysoka do zachowania i ochrony;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej - teren w granicach strefy ochrony konserwa-
torskiej - rewaloryzacji i konserwacji - obejmująca 
zespół ul. Chojnickiej, o granicach określonych na 
rysunku planu, obowiązują ustalenia § 9 ust. 14,

b) dla budynku wskazanego na rysunku planu jako 
obiekt w ewidencji zabytków obowiązują ustalenia 
§ 9 ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: teren publiczny w rozumieniu 
ustaleń planu obowiązują ustalenia § 10 ust. 3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne od dróg wg 

przepisów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

20%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych jak 

w stanie istniejącym w dniu uchwalenia planu, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m,

d) geometria dachów- dowolna, wskazane dachy 
strome nawiązujące do historycznej zabudowy,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: zakaz podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Parkowej,
b) miejsca postojowe – minimum 10 miejsc, po-

zostałe niezbędne miejsca postojowe należy 
sytuować w pasie drogowym ulicy oraz w innym 
terenie w zasięgu dogodnego dojścia pieszego 
pod warunkiem wykazania się prawem dyspono-
wania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc 
parkingowych;

11) stawka procentowa: 0%.
74. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.98.ZE, C2.99.

ZE/ZZ plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni ekologicznej, 
przy czym ZE/ZZ- w obszarze bezpośredniego zagro-
żenia powodzią;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
istniejąca zieleń do zachowania, ochrony, wzmocnie-
nia;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: tereny w granicach planowanego 
powiększenia obszaru chronionego krajobrazu, 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 2;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) w terenach występuje wskazany orientacyjnie na 

rysunku planu obszar strefy ochrony archeolo-
gicznej, obowiązują dla niej ustalenia § 9 ust. 8;

b) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-
skiej - teren w granicach strefy ochrony konserwa-
torskiej - rewaloryzacji i konserwacji - obejmująca 
zespół ul. Chojnickiej, o granicach określonych na 
rysunku planu, obowiązują ustalenia § 9 ust. 14;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy: nie dotyczy ze względu na zakaz sytuowania 
budynków;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) granica obszaru bezpośredniego zagrożenia po-

wodzią o prawdopodobieństwie 10% wg rysunku 
planu,

b) w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 i 2,

c) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-
go;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się, nie 
dotyczy;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd –z ul. Parkowej,

b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania;
11) stawka procentowa: 0%.

75. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.101.IW, 

C2.107.IW/ZZ, C2.100.IW/ZZ plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny obiektów i urządzeń 
zaopatrzenia w wodę - w strefi e ochrony pośredniej 
ujęcia wody „Wierzyca”; funkcje dopuszczalne- zie-
leń ekologiczna, w tym IW/ZZ - tereny obiektów i 
urządzeń zaopatrzenia w wodę w obszarze bezpo-
średniego zagrożenia powodzią;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
nakaz podporządkowania zagospodarowania i użyt-
kowania terenu funkcji ochronnej ujęcia;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: teren w granicach planowanego ob-
szaru chronionego krajobrazu, obowiązują ustalenia 
§ 8 ust. 1 i 2;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w strefi e ochrony ekspozycji obejmującej 

dolinę Wierzycy, obowiązują ustalenia § 8 ust. 
10,

b) w terenach występuje wskazany orientacyjnie na 
rysunku planu obszar strefy ochrony archeolo-
gicznej, obowiązują dla niej ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
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gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz sytuowania budynków;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie dopuszcza się podziału terenu 
na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) teren położony w granicach obszaru śródmiejskie-

go,
b) granica obszaru bezpośredniego zagrożenia po-

wodzią o prawdopodobieństwie 10% wg rysunku 
planu, w obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 i 2;

c) uwzględnić w zagospodarowaniu wymóg zapew-
nienia dostępu do wody zgodnie z przepisami 
ustawy prawo wodne;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – od ul. Parkowej i Chopina,
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania miejsc 

postojowych;
11) stawka procentowa: 0%.

76. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.102.MN.2, 

C2.103.MN.2 plan ustala: obowiązują ustalenia ogól-

ne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ochronie podlega zespół zabudowy wskazany na 

rysunku planu, dla nowych obiektów oraz rozbu-
dów istniejących budynków wymagane studium 
pokazujące kontekst otoczenia, w szczególności 
nawiązujące do wyróżnionych w rysunku planu 
budynków o wartościach historycznych, fi guru-
jących w ewidencji zabytków lub postulowanych 
do wpisu do rejestru zabytków,

b) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy,

c) zieleń istniejąca do zachowania i ochrony;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: wg ustaleń ogólnych;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej - teren w granicach strefy ochrony konserwa-
torskiej - rewaloryzacji i konserwacji - obejmująca 
zespół ul. Chojnickiej, o granicach określonych na 
rysunku planu, obowiązują ustalenia § 9 ust. 14;

b) dla budynków wskazanych na rysunku planu jako 
obiekty w ewidencji zabytków obowiązują ustale-
nia § 9 ust. 7;

c) w terenie C2.102.MN.2 występuje wskazany orien-
tacyjnie na rysunku planu obszar strefy ochrony 
archeologicznej, obowiązują dla niej ustalenia § 
9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:

a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 
dla nowych budynków wskazane zachowanie linii 
zabudowy wyznaczonej przez zabudowę historycz-
ną,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
60%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 10m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, wskazane strome o nachyleniu połaci 
w przedziale 35-45stopni, ustawione kalenicą 
równolegle do frontu,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych, nie ustala 
się minimalnej powierzchni dla nowowydzielanych 
działek;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Parkowej i Chopina,
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2 pkt 1, przy 

czym dopuszcza się bilansowanie niezbędnych 
miejsc postojowych z uwzględnieniem miejsc 
sytuowanych w pasie drogowym ulic sąsiednich 
oraz w liniach rozgraniczających innego terenu 
położonego w zasięgu dogodnego dojścia pie-
szego pod warunkiem wykazania się prawem 
dysponowania tym miejscem na cele zapewnie-
nia miejsc parkingowych;

11) stawka procentowa: 0%.
77. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.104.US plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny usług sportu i rekreacji, 
stadion sportowy z zapleczem;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
istniejąca zieleń do zachowania, ochrony, wzmocnie-
nia;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

- teren w granicach strefy ochrony konserwator-
skiej - rewaloryzacji i konserwacji - obejmująca 
zespół ul. Chojnickiej, o granicach określonych na 
rysunku planu, obowiązują ustalenia § 9 ust. 14,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz sytuowania nowych budynków,
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b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Parkowej, Chopina, Sportowej, 

Harcerskiej,
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania;

11) stawka procentowa: 0%.
78. Dla terenów oznaczonych symbolem C2.106.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
funkcje dopuszczalne uzupełniające- mieszkaniowe 
wyłącznie jako integralnie związane z funkcja pod-
stawową, dopuszczalne parkingi;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
istniejąca zieleń wysoka do zachowania i ochrony;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) dla budynku wskazanego na rysunku planu jako 

obiekt w ewidencji zabytków obowiązują ustalenia 
§ 9 ust. 7,

b) teren w strefi e ochrony ekspozycji obejmującej 
dolinę Wierzycy, obowiązują ustalenia § 8 ust. 
10,

c) w terenie występuje wskazany orientacyjnie na 
rysunku planu obszar strefy ochrony archeolo-
gicznej, obowiązują dla niej ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne od dróg wg 

przepisów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

20%,
c) wysokość zabudowy do 10,5m dla budynków 

głównych, a dla obiektów towarzyszących- wy-
sokość do 6m,

d) geometria dachów - dowolna,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 30% powierzchni działki;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: minimalna powierzchnia nowowy-
dzielanej działki 600m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: teren położony w granicach obszaru 
śródmiejskiego;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Parkowej, Chopina, Jagiełły poprzez 

drogi wewnętrzne,

b) miejsca postojowe – wg § 14 ust. 2 pkt 1;
11) stawka procentowa: 0%.

§ 19

  Ustalenia dla terenów położonych 

w jednostce urbanistycznej C3 – 

Centrum część południowa

1. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.1.ZP, C3.2.ZP, 

C.3. 7.ZP, C3.11.ZP, C3.24.ZP, C3.25.ZP, C3.67.ZP plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, 
skwery, zieleńce, dopuszcza się sytuowanie obiek-
tów malej architektury oraz niewielkich gabarytowo 
obiektów usługowych typu kiosk uliczny;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
ustala się nakaz zastosowania roślinności zróżnico-
wanej morfologicznie, planowo urządzonej, istnieją-
cy drzewostan do ochrony i zachowania;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz sytuowania budynków,
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 80% powierzchni terenu,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Pomorskiej i z ul. Pelplińskiej i 

Kopernika,
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania;

11) stawka procentowa: 0%.
2. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.3.U1, C3.4.U1, 

C3.8.U1, C3.9.U1, C3.51.U1, C3.58.U1, C3.92.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, w 
terenie C3.3.U1 dopuszcza się funkcje mieszkaniowe 
jako uzupełniające;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
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a) linie zabudowy od dróg publicznych wg przepisów 
odrębnych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
70%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
12m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dachy dowolne, przy czym 
wskazane zastosowanie jednorodnych pod wzglę-
dem formy, materiału i kolorystyki rozwiązań na 
jednej działce,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 5% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych oraz wewnętrznych 

istniejących lub nowowydzielonych z poszcze-
gólnych terenów;

b) miejsca postojowe – wg § 14 ust. 2;
11) stawka procentowa: 0%.

3. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.5.P3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren obsługi komunikacji, par-
king, zespoły garaży, myjnia, stacja diagnostyczna, 
usługi handlu, administracji, biur itp.;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy do 8,5m, 1 kondygnacja 

nadziemna,
d) geometria dachów- dowolna, z dopuszczeniem 

dachów płaskich,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 5% powierzchni działki;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: nie dopuszcza się dalszego podziału 
na działki budowlane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Pelplińskiej,

b) miejsca postojowe – nie ustala się wymaganego 
wskaźnika minimalnego;

11) stawka procentowa: 0%.
4. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.6.MN.2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, dopuszcza się sytuowanie jako 
funkcji towarzyszącej usług nieuciążliwych, parkin-
gów obsługujących funkcję podstawową, zieleni;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza granicami 
stref ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

25% działki,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m,

d) geometria dachów - zharmonizowane z zabudową 
istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 35% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się dalszych podziałów 
na działki budowlane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Pelplińskiej,
b) miejsca postojowe – minimum 2 miejsca, dla 

usług towarzyszących wg § 14 ust. 2;
11) stawka procentowa: 0%.

5. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.10.MW.1. plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej, dopuszcza się sytuowanie jako 
funkcji towarzyszącej usług nieuciążliwych, parkin-
gów obsługujących funkcję podstawową, zieleni 
osiedlowej, dopuszcza się zabudowę jednorodzinną 
uzupełniającą;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w obrębie istniejących zespołów zabudowy do-

puszcza się uzupełnienie istniejącej zabudowy 
przez dobudowanie do ścian szczytowych bez 
otworów okiennych pojedynczych budynków,

b) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej 
wymaga analizy możliwości zapewnienia odpo-
wiednich wskaźników zieleni towarzyszącej oraz 
zapewnienia miejsc postojowych; dopuszcza się 
wspólne, zagwarantowane odpowiednia umową 
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zagospodarowanie terenów zieleni osiedlowej i 
miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynków 
wielorodzinnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, dla obiektów w gminnej 
ewidencji zabytków i wskazanych na rysunku planu 
jako chronionych ustaleniami planu obowiązują 
zasady określone w § 9 ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

25% terenu lub wydzielonej działki,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

16m, maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych, 
a dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 25% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka (nie dotyczy działek 

dla urządzeń infrastruktury technicznej lub garaży) 
o powierzchni 2000m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kopernika, Szumana, Pelplińskiej 

oraz poprzez drogi wewnętrzne,
b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce na 1 

mieszkanie, dla usług towarzyszących wg § 14 
ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
6. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.12.P3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren obsługi komunikacji, 
parking;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –dla 
budynków związanych z obsługa funkcji podsta-
wowej powierzchnia zabudowy do 100m2,

c) wysokość zabudowy do 8,5m, 1 kondygnacja 
nadziemna,

d) geometria dachów - dowolna, z dopuszczeniem 
dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 5% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki 
budowlane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: w zagospodarowaniu uwzględnić zapewnienie 
dojazdu do zespołu garaży w granicach sąsiedniego 
terenu C3.15.MU.5;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Pomorskiej,
b) miejsca postojowe – dopuszcza się zagospoda-

rowanie terenu w całości dla funkcji parkingo-
wej;

11) stawka procentowa: 0%.
7. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.13.U2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren usług kultury i kultu 
religijnego, zespół kościoła oraz ośrodka parafi al-
nego z zielenią parkowo-ogrodową, dopuszcza się 
sytuowanie niezbędnych dla obsługi parkingów; 
jako funkcje dopuszczalne ustala się usługi z zakresu 
opieki społecznej, oświaty i wychowania, dopuszcza 
się funkcje mieszkalne i mieszkalnictwa zbiorowego 
związanego z funkcją podstawową;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go: w kształtowaniu zabudowy i zagospodarowania 
terenu ustala się nakaz uwzględnienia szczególnych 
wymagań architektonicznych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: istniejąca zieleń wysoka do zachowania 
i ochrony;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren wpisany do 
rejestru zabytków, obowiązują ustalenia wg § 9 ust. 
2;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

25%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

– dla nowych budynków do 12m, maksymalnie 
3 kondygnacje nadziemne, a dla obiektów towa-
rzyszących typu garaże, budynki gospodarcze 
itp- wysokość do 5m, 1 kondygnacja nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą w granicach terenu, forma indywidualna 
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dostosowana do charakteru terenu, wg uzgodnień 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 40% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: podział lub scalanie nieruchomości 
wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Pomorskiej poprzez ciąg pieszo- 

jezdny KDX,
b) miejsca postojowe -20msc/1000m2 pow. użytko-

wej kościoła oraz min 10 miejsc dla mieszkańców 
i zatrudnionych w ośrodku parafi alnym;

11) stawka procentowa: 0%.
8. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.14.MW.1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, dopuszcza się sytuowanie 
nieuciążliwych usług wbudowanych towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej, preferowana lokalizacja 
usług- w parterach, dopuszcza się sytuowanie miejsc 
do parkowania w kondygnacji podziemnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej 

wymaga analizy możliwości zapewnienia odpo-
wiednich wskaźników zieleni towarzyszącej oraz 
zapewnienia miejsc postojowych, dopuszcza się 
wspólne, zagwarantowane odpowiednią umową 
zagospodarowanie terenów zieleni osiedlowej i 
miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynków 
wielorodzinnych,

b) ustala się nakaz przedstawienia na etapie projek-
tu budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, 
odpowiednio komponowanej,

c) pierzeja ul. Kopernika projektowana z uwzględ-
nieniem szczególnych wymagań architektonicz-
nych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamo-
wych i informacyjnych powiązanych z elewacjami 
frontowymi dopuszczalne wyłącznie do wysokości 
stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 

od ul. Kopernika nieprzekraczalna linia zabudowy 
jak na rysunku planu,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
40%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
14m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 

dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m; 
dopuszcza się podpiwniczenie,

d) geometria dachów - zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, wskazane dachy strome o nachyle-
niu głównych połaci w przedziale 30-45stopni, 
z dopuszczeniem okien połaciowych i lukarn, z 
dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 25% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1500m2;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd - - z ul. Kopernika poprzez ciąg pieszo 

– jezdny,
b) miejsca postojowe – dla rozbudów oraz nowych 

realizacji z uwzględnieniem wskaźnika 1miejsc 
na 1 mieszkanie, a dla usług dodatkowo wg 
§ 14 ust 2; dopuszcza się sytuowanie miejsc 
postojowych w garażach – w kondygnacjach 
podziemnych;

11) stawka procentowa: 0%.
9. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.15.MU.5 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej, jedno i wielorodzinnej, z dopuszcze-
niem usług wolnostojących lub wbudowanych w 
obiekty mieszkalne; dopuszcza się parkingi związane 
z funkcja podstawowa oraz zespoły garaży;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) wymagane w zagospodarowaniu i zabudowie za-

chowanie, ochrona i podkreślenie pierzei ulicznej 
ul. Jana Pawła II i Pomorska, dla nowych obiektów 
oraz rozbudów istniejących budynków wymagane 
studium pierzei pokazujące kontekst otoczenia,,

b) dopuszcza się wyburzenia obiektów dysharmo-
nijnych, szpecących, deprecjonujących charakter 
miejsca,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: ustala się nakaz ochrony zachowawczej 
istniejącego drzewostanu,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: w pierzejach od strony ulic Jana 
Pawła II i Pomorskiej ustala się nakaz stosowania 
tablic reklamowych i informacyjnych wyłącznie po-
wiązanych z elewacjami frontowymi i do wysokości 
stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy kształtować jak dla istniejącej 

zabudowy,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

50%,
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c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, a dla 
obiektów towarzyszących - wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich w 
głębi działek;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie ustala się minimalnej wielkości 
wydzielanej działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w zagospodarowaniu uwzględnić ochro-
nę przed uciążliwościami od dróg- ul. Jana Pawła II 
- KDZ (hałas, wibracje) poprzez zastosowanie roz-
wiązań technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulic Pomorskiej (wyłącznie poprzez już 

istniejące zjazdy),
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
10. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.16.ZP,US, 

C3.29.ZP,US plan ustala: obowiązują ustalenia ogól-

ne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, park, 
zieleniec, z usługami z zakresu sportu i rekreacji, 
dopuszcza się place gier i zabaw, małe boiska;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dopuszcza się zagospodarowanie wspólnie z te-

renem C3.18.U1 i C3 17.P3,
b) teren wzbogacić nowoprojektowaną zielenią, 

ustala się nakaz zastosowania roślinności zróżni-
cowanej morfologicznie, planowo urządzonej;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

20%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna wydzielana działka o 
powierzchni 1500m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się 
lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych, 
związanych z funkcją podstawową, do czasu docelo-
wego zagospodarowania dopuszcza się użytkowanie 
terenu jako tymczasowego parkingu ogólnodostęp-
nego;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Jana Pawła poprzez sąsiedni teren 

parkingu ogólnodostępnego,
b) miejsca postojowe – w terenie C3.16.ZP,US 

parkowanie wyłącznie na fragmencie w sąsiedz-
twie istniejącego parkingu (północno - zachodni 
fragment terenu), w terenie C3.29.ZP,US zakaz 
sytuowania miejsc postojowych;

11) stawka procentowa: 0%.
11. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.17.P3, C3.21.

P3 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny obsługi komunikacji, 
parkingi ogólnodostępne z zielenią towarzyszącą, 
nie dopuszcza się sytuowania budynków;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
istniejąca zieleń wysoka do zachowania i ochrony;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) nie dopuszcza się sytuowania budynków,
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 

czynnej na co najmniej 5% powierzchni terenu, 
działki;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie dopuszcza się podziałów w celu 
wydzielenia działki budowlanej;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Jana Pawła II (teren C3.17.P3), z ul. 

Kopernika poprzez ciąg pieszo-jezdny KDX (teren 
C3.21.P3),

b) miejsca postojowe – dopuszcza się zagospoda-
rowanie w całości dla parkingu;

11) stawka procentowa: 0%.
12. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.18.U1,U2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
w szczególności w zakresie usług kultury, edukacji, 
rozrywki, gastronomii; nie dopuszcza się zabudowy 
mieszkaniowej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
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a) istniejąca zieleń wysoka do zachowania, ochrony 
i wzmocnienia,

b) dopuszcza się rozbudowy, nadbudowy i przebu-
dowy istniejącego budynku,

c) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie z tere-
nem C3.16.ZP,US;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 25% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się dalszych podziałów 
na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – od ul. Jana Pawła II poprzez teren 

parkingu i dróg wewnętrznych KDW i teren C3. 
17.P3

b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2
11) stawka procentowa: 0%.

13. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.19.U2, C3.23.

U2 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej z 
zakresu usług o charakterze publicznym, w szczegól-
ności przedszkole, ośrodek zdrowia

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ulicy Jana Pawła II oraz róg ulic Jana 

Pawła – Kopernika wymaga rewaloryzacji i po-
nownego ukształtowania, dla nowych obiektów 
oraz rozbudów istniejących budynków wzdłuż tej 
pierzei wymagane studium pierzei pokazujące 
kontekst otoczenia,

a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej wpro-
wadzić zieleń izolacyjno-krajobrazową wzdłuż ulic, 
zwłaszcza w terenie C3.23.U2;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
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6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się dalszych podziałów 
na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg - ul. Jana Pawła II (hałas, 
wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej 
lub rozwiązań technicznych, w tym stolarki o pod-
wyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Jana Pawła II
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust 2

11) stawka procentowa: 0%.
14. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.20.US plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren usług sportu i rekreacji, 
wypoczynku, boisko sportowe z zielenią towarzyszą-
cą, plac zabaw dla dzieci i miejsce wypoczynku dla 
starszych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
istniejąca zieleń wysoka do zachowania i ochrony

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) nie dopuszcza się sytuowania budynków,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 80% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: nie dopuszcza się podzialu na działki
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania
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10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ciągu pieszo-jezdnego i poprzez teren 

C3.21P3
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania

11) stawka procentowa: 0%.
15. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.22.MW.1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dopuszczalna ewentualna rozbudowa istniejącego 

budynku, o nie więcej jak 10% pow. zabudowy,
b) ustala się nakaz przedstawienia na etapie projek-

tu budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, 
odpowiednio komponowanej

c) pierzeja ul. Kopernika projektowana z uwzględ-
nieniem szczególnych wymagań architektonicz-
nych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamo-
wych i informacyjnych powiązanych z elewacjami 
frontowymi dopuszczalne wyłącznie do wysokości 
stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

16m, maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, pod względem wysokości, rozwiązań 
materiałowych, kolorystyki i geometrii

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości – nie dopuszcza się podzialu na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd - - z ul. Kopernika

b) miejsca postojowe – dla rozbudów oraz nowych 
realizacji z uwzględnieniem wskaźnika 1miejsc 
na 1 mieszkanie,

11) stawka procentowa: 0%.
16. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.26.U2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej z 
zakresu usług o charakterze publicznym, w szczegól-
ności przedszkole, ośrodek zdrowia, szkoła, ośrodek 
pomocy społecznej, funkcje mieszkalne dopuszczal-
ne jako integralnie związane z funkcja podstawową; 

dopuszcza się usługi komercyjne z zakresu handlu, 
gastronomii, biur, drobnych usług itp.

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ulicy Jana Pawła II –ustla się dla niej 

szczególne wymagania architektoniczne, dla 
nowych obiektów oraz rozbudów istniejących 
budynków wzdłuż tej pierzei wymagane studium 
pierzei pokazujące kontekst otoczenia,

a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej wpro-
wadzić zieleń izolacyjno-krajobrazową wzdłuż 
ulic;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: działki z usługami o charakterze 
publicznym stanowią teren przestrzeni publicznej w 
rozumieniu planu, obowiązują dla nich ustalenia § 
10 ust. 3 i 4

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla nowych budynków głów-

nych do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje nad-
ziemne, a dla obiektów towarzyszących- wysokość 
do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się dalszych podziałów 
na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg - ul. Jana Pawła II (hałas, 
wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej 
lub rozwiązań technicznych, w tym stolarki o pod-
wyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Jana Pawła II
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust 2

11) stawka procentowa: 0%.
17. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.27. MW.1, 

C3.28.MW.1 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej, dopuszcza się sytuowanie jako 
funkcji towarzyszącej usług nieuciążliwych, parkin-
gów obsługujących funkcję podstawową, zespołu 
garaży, zieleni osiedlowej, dopuszcza się zabudowę 
jednorodzinną uzupełniającą

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
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a) w obrębie istniejących zespołów zabudowy do-
puszcza się uzupełnienie istniejącej zabudowy 
przez dobudowanie do ścian szczytowych bez 
otworów okiennych pojedynczych budynków,

b) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej 
wymaga analizy możliwości zapewnienia odpo-
wiednich wskaźników zieleni towarzyszącej oraz 
zapewnienia miejsc postojowych; dopuszcza się 
wspólne, zagwarantowane odpowiednia umową 
zagospodarowanie terenów zieleni osiedlowej i 
miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynków 
wielorodzinnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

25% terenu lub wydzielonej działki,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

16m, maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych, 
a dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 25% powierzchni działki

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka dla nowej zabu-

dowy wielorodzinnej (nie dotyczy działek dla 
urządzeń infrastruktury technicznej lub garaży) o 
powierzchni 2000m2,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kopernika, Jana Pawla II, Pomor-

skiej oraz poprzez drogi wewnętrzne,
b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce na 1 

mieszkanie, dla usług towarzyszących wg § 14 
ust. 2

11) stawka procentowa: 0%.
18. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.30.U1, C3.32. 

U1, C3.37.U1 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go:
a) pierzeje ulic Pomorska, Lubichowska, Reymonta 

– ustala się dla nich szczególne wymagania archi-
tektoniczne, dla nowych obiektów oraz rozbudów 
istniejących budynków wzdłuż tej pierzei wymaga-
ne studium pierzei pokazujące kontekst otoczenia, 
w szczególności nawiązujące do wyróżnionych 

w rysunku planu budynków o wartościach histo-
rycznych, fi gurujących w ewidencji zabytków lub 
postulowanych do wpisu do rejestru zabytków

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmująca 
zespół ul. Lubichowskiej, o granicach określonych 
na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 9 ust. 
15

b) zasady ochrony zespołu i obiektów wskazywanych 
do ochrony, w ewidencji zabytków, w tym postu-
lowanych do wpisu do rejestru zabytków wg § 9 
ust. 5

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamo-
wych i informacyjnych powiązanych z elewacjami 
frontowymi dopuszczalne wyłącznie do wysokości 
stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych 

oraz jak na rysunku planu od ul. Ogrodowej,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

50%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się dalszych podziałów 
na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg –ul. Lubichowskiej, Po-
morskiej (hałas, wibracje) poprzez zastosowanie 
zieleni izolacyjnej lub rozwiązań technicznych, w 
tym stolarki o podwyższonej izolacyjności aku-
stycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd –z przyległych ulic

b) miejsca postojowe – dopuszcza się ograniczenie 
miejsc postojowych do niezbędnego minimum 
(dla osób niepełnosprawnych)

11) stawka procentowa: 0%.
19. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.31.MN.3, 

C3.34.MN.2, C3.38.MN.3, C3.43.MN.3 plan ustala: 

obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowo-
usługowej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
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a) pierzeja ulicy Lubichowskiej - ustala się dla niej 
szczególne wymagania architektoniczne, dla no-
wych obiektów oraz rozbudów istniejących budyn-
ków wzdłuż tej pierzei wymagane studium pierzei 
pokazujące kontekst otoczenia, w szczególności 
nawiązujące do wyróżnionych w rysunku planu 
budynków o wartościach historycznych, fi guru-
jących w ewidencji zabytków lub postulowanych 
do wpisu do rejestru zabytków,

b) dla działek zabudowanych w dniu uchwalania 
planu przy sytuowaniu zabudowy uzupełniającej 
dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy działek lub w odległości 1,5m od 
granic działek sąsiednich

c) dla nowej zabudowy w obrębie istniejących ze-
społów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-
usługowej: ustala się linie zabudowy będące kon-
tynuacją linii zabudowy budynków wzdłuż ulicy; 
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej jej 
gzymsu lub attyki wyznacza się jako przedłużenie 
tych krawędzi odpowiednio do istniejącej zabu-
dowy na działkach sąsiednich, geometria dachu 
(kąt nachylenia, wysokość głównej kalenicy i kie-
runek położenia kalenicy względem frontu działki) 
odpowiednio do zabudowy sąsiedniej, nakaz 
stosowania jednorodnego charakteru architekto-
nicznego dla jednej działki (obejmuje on gabaryty 
budynków geometrię dachu, kolorystykę)

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmująca 
zespół ul. Lubichowskiej, o granicach określonych 
na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 9 ust. 
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b) zasady ochrony zespołu i obiektów wskazywanych 
do ochrony, w ewidencji zabytków, w tym wg § 9 
ust. 7,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamo-
wych i informacyjnych powiązanych z elewacjami 
frontowymi dopuszczalne wyłącznie do wysokości 
stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych, a dla pierzei ulicznych o szczególnych 
wymaganiach jako kontynuacja linii zabudowy 
historycznej; nieprzekraczalna linia zabudowy od 
ul. Ogrodowej jak na rysunku planu;

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
40%,

c) wysokość zabudowy – zharmonizowana z zabudo-
wą istniejącą; dla budynków głównych (mieszkal-
nych lub usługowych i mieszkalno-usługowych) 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla 
obiektów towarzyszących maksymalnie 1 kondyg-
nacja nadziemna,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 25% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: nie ustala się wymaganej minimalnej 
powierzchni działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg –ul. Lubichowskiej (hałas, 
wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej 
lub rozwiązań technicznych, w tym stolarki o pod-
wyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. przyległych oraz z dróg wewnętrz-

nych
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust 2, dopuszcza 

się bilansowanie liczby miejsc z uwzględnieniem 
sytuowania ich w pasach drogowych przyległych 
ulic lub w innym terenie w zasięgu dogodnego 
dojścia pieszego pod warunkiem wykazania się 
prawem dysponowania tym miejscem na cele 
zapewnienia miejsc parkingowych

11) stawka procentowa: 0%.
20. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.33.MN.2, 

U1, C3.35.MN.2, C3.36.MN.2, C3.69.MN.2, U1, C3.70.

MN.2, C3.71.MN2, C3.82.MN.2, C3.83.MN2 plan ustala: 

obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ulicy Lubichowskiej - ustala się dla niej 

szczególne wymagania architektoniczne, dla no-
wych obiektów oraz rozbudów istniejących budyn-
ków wzdłuż tej pierzei wymagane studium pierzei 
pokazujące kontekst otoczenia, w szczególności 
nawiązujące do wyróżnionych w rysunku planu 
budynków o wartościach historycznych, fi guru-
jących w ewidencji zabytków lub postulowanych 
do wpisu do rejestru zabytków,

b) dla działek zabudowanych w dniu uchwalania 
planu przy sytuowaniu zabudowy uzupełniającej 
dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy działek lub w odległości 1,5m od 
granic działek sąsiednich

c) dla nowej zabudowy w obrębie istniejących ze-
społów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-
usługowej: ustala się linie zabudowy będące kon-
tynuacją linii zabudowy budynków wzdłuż ulicy; 
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej jej 
gzymsu lub attyki wyznacza się jako przedłużenie 
tych krawędzi odpowiednio do istniejącej zabu-
dowy na działkach sąsiednich, geometria dachu 
(kąt nachylenia, wysokość głównej kalenicy i kie-
runek położenia kalenicy względem frontu działki) 
odpowiednio do zabudowy sąsiedniej, nakaz 
stosowania jednorodnego charakteru architekto-
nicznego dla jednej działki (obejmuje on gabaryty 
budynków geometrię dachu, kolorystykę)

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach strefy ochrony konserwator-

skiej rewaloryzacji i konserwacji - obejmująca 
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zespół ul. Lubichowskiej, o granicach określonych 
na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 9 ust. 
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b) zasady ochrony zespołu i obiektów wskazywanych 
do ochrony, w ewidencji zabytków, w tym wg § 9 
ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamo-
wych i informacyjnych powiązanych z elewacjami 
frontowymi dopuszczalne wyłącznie do wysokości 
stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych 

oraz jak na rysunku planu – od ul. Ogrodowej oraz 
od ul. Lubichowskiej (linia obowiązująca dla części 
terenu C3.69.MN.2), dla chronionych pierzei ulicz-
nych wskazane by linia zabudowy dla rozbudów 
oraz nowych obiektów była kontynuacja linii za-
budowy historycznej, wskazywanej do ochrony,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
40%,

c) wysokość zabudowy dla nowych budynków głów-
nych (mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-
usługowych) do 10m, a dla obiektów towarzyszą-
cych- 1 kondygnacja nadziemna;

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z uwzględnieniem zasad wg pkt 2

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 25% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni zbli-

żonej do działek występujących w zespole zabu-
dowy, charakterystycznych dla zespołu, minimum 
ok.400m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu działek przylegających do 

ulicy Lubichowskiej uwzględnić ochronę przed 
uciążliwościami od dróg (hałas, wibracje) poprzez 
zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych ulic lub z dróg wewnętrz-

nych i wydzielonych ciągów pieszo-jezdnych
b) miejsca postojowe -- wg § 14 ust 2, dopuszcza 

się bilansowanie liczby miejsc z uwzględnieniem 
sytuowania ich w pasach drogowych przyległych 
ulic lub w innym terenie w zasięgu dogodnego 
dojścia pieszego pod warunkiem wykazania się 
prawem dysponowania tym miejscem na cele 
zapewnienia miejsc parkingowych

11) stawka procentowa: 0%.
21. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.39. U1, C3.42.

U1, C3.45.U1, C3. 48.U1, C3. 72.U1, C3.74.U1, C3. 

80.U1, C3. 81.U1, C3. 89.U1, C3. 90.U1, C3. 91.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) wymagana w zagospodarowaniu ochrona i pod-

kreślenie pierzei ulicy Reymonta (tereny C3.39.U1, 
C3.42.U1) oraz Armii Krajowej (C3.45.U1 i C3.48.
U1)

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: w zagospodarowaniu i urządzeniu 
terenu ustala się nakaz maksymalnego zachowania 
istniejącej zieleni wysokiej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny poza strefami 
ochrony konserwatorskiej,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy obowiązujące od ul. Armii Krajo-

wej oraz Reymonta – jak dla istniejących budyn-
ków,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
50%, a dla terenu C3.72.U1 do 75%

c) wysokość zabudowy dla nowych lub nadbudo-
wywanych budynków głównych maksymalnie 4 
kondygnacje nadziemne, do 12m, a dla obiektów 
towarzyszących- wysokość do 4,5m; przy czym 
dla terenu C3.45.U1 wysokość do 2 kondygnacji 
nadziemnych i nie wyżej niż najwyższy istniejący 
budynek w liniach rozgraniczających terenu,

d) geometria dachów- dachy zharmonizowane zabu-
dowa istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 5% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie ustala się wymaganego minimum

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych dróg;
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust. 2, z ogranicze-

niem ilości miejsc do bezwzględnie niezbędnych 
– w szczególności dla osób niepełnosprawnych, 
przy czym dopuszcza się bilansowanie niezbęd-
nych miejsc postojowych z uwzględnieniem 
pasa drogowego przyległych ulic, pod warun-
kiem wykazania się prawem dysponowania tym 
miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingo-
wych;

11) stawka procentowa: 0%.
22. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.40. MN.2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej; nie występują obiekty ani 
obszary chronione;
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5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla nowych budynków głów-

nych do 10m, maksymalnie 3 kondygnacje nad-
ziemne, a dla obiektów towarzyszących- wysokość 
do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 25% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie ustala się wymaganej minimalnej 
powierzchni wydzielanej działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych dróg publicznych i we-

wnętrznych
b) miejsca postojowe –1 miejsce na 1 lokal miesz-

kalny
11) stawka procentowa: 0%.

23. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.41. U2, C3.46.

U2 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej z 
zakresu usług o charakterze publicznym, w szczegól-
ności przedszkole, ośrodek zdrowia

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ulicy Reymonta oraz Jana Pawła II-dla 

nowych obiektów oraz rozbudów istniejących 
budynków wzdłuż tej pierzei wymagane studium 
pierzei pokazujące kontekst otoczenia,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się dalszych podziałów 
na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg - ul. Jana Pawła II (hałas, 
wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej 
lub rozwiązań technicznych, w tym stolarki o pod-
wyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Jana Pawła II
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust 2

11) stawka procentowa: 0%.
24. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.44.MW.1, 

C3.49.MW.1, C3.59.MW.1 plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, dopuszcza się sytuowanie 
nieuciążliwych usług wbudowanych towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej oraz usług realizowanych 
w odrębnych budynkach, parkingów, zespołów ga-
raży, zieleni osiedlowej urządzonej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej 

wymaga analizy możliwości zapewnienia odpo-
wiednich wskaźników zieleni towarzyszącej oraz 
zapewnienia miejsc postojowych, dopuszcza się 
wspólne, zagwarantowane odpowiednią umową 
zagospodarowanie terenów zieleni osiedlowej i 
miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynków 
wielorodzinnych

b) ustala się nakaz przedstawienia na etapie projek-
tu budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, 
odpowiednio komponowanej

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

25%,
c) wysokość zabudowy – zharmonizowana z zabudo-

wą istniejącą; dla budynków głównych (mieszkal-
nych lub usługowych i mieszkalno-usługowych) 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla 
obiektów towarzyszących- maksymalnie 1 kon-
dygnacja nadziemne

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 25% powierzchni działki,
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7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka (nie dotyczy gara-

ży, drobnych usług oraz obiektów infrastruktury 
technicznej) o powierzchni 1500m2,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd - - z ulic przyległych, dróg wewnętrznych i 

poprzez ciągi pieszo-jezdne
b) miejsca postojowe – dla rozbudów oraz nowych 

realizacji z uwzględnieniem wskaźnika 1miejsc 
na 1 mieszkanie, a dla usług dodatkowo wg 
§ 14 ust 2; dopuszcza się sytuowanie miejsc 
postojowych w garażach – w kondygnacjach 
podziemnych

11) stawka procentowa: 0%.
25. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.47.US plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren usług sportu i rekreacji, 
wypoczynku, boisko sportowe z zielenią towarzyszą-
cą, plac zabaw dla dzieci i miejsce wypoczynku dla 
starszych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
istniejąca zieleń wysoka do zachowania i ochrony

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) nie dopuszcza się sytuowania budynków,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 80% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Jana Pawła II
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania

11) stawka procentowa: 0%.
26. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.50.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jedno i 
wielorodzinnej na wyższych niż parter kondygna-
cjach;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) wymagana w zagospodarowaniu ochrona i pod-

kreślenie pierzei ulicy Jana Pawła II
b) dla działek zabudowanych w dniu uchwalania 

planu przy sytuowaniu nowej zabudowy uzu-
pełniającej dopuszcza się sytuowanie budynków 
bezpośrednio na granicy działek lub w odległości 
1,5m od granic działek sąsiednich;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) w zagospodarowaniu i urządzeniu terenu ustala 

się nakaz maksymalnego zachowania istniejącej 
zieleni wysokiej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy obowiązujące od dróg wg przepi-

sów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, do 12m, 
a dla obiektów towarzyszących- wysokość do 
6m,

d) geometria dachów- dachy zharmonizowane z 
zabudową istniejącą, z dopuszczeniem dachów 
płaskich,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 5% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie ustala się wymaganego minimum

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kopernika i Jana Pawła II oraz 

poprzez istniejące drogi wewnętrzne
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2, przy czym 

dopuszcza się bilansowanie niezbędnych miejsc 
postojowych z uwzględnieniem pasa drogowego 
przyległych ulic

11) stawka procentowa: 0%.
27. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.52.MN.3, 

C3.53.MN.2 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej szeregowej, a także mieszka-
niowej szeregowej z dopuszczeniem usług (MN.3), 
dopuszcza się sytuowanie usług nieuciążliwych 
towarzyszących zabudowie mieszkaniowej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
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gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg – nieprzekraczalna linia 

zgodnie z linią istniejącej zabudowy,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

10,5m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, 
a dla obiektów towarzyszących (garaże, usługi)- 
wysokość do 6m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 35% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie ustala się wymaganego minimum 
powierzchni działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul.Sienkiewicza
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce na 1 lokal 

mieszkalny
11) stawka procentowa: 0%.

28. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.54.MN.2, 

C3.55.MW.1, C3.56.MN2, MW.1, C3.57.MN.2, C3.60.

MN.2, C3. 61.MN.2, C3.62.MN.2, C3. 63.MN.2, C3.64.

MN.2 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowej wieloro-
dzinnej (MW.1), dopuszcza się uzupełniające funkcje 
usługowe w postaci wbudowanej lub drobnych usług 
dobudowanych, garaże związane z obsługą funkcji 
podstawowej,; dopuszcza się zabudowę bliźniaczą i 
szeregową

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dopuszcza się wymianę zabudowy dysharmonij-

nej, dopuszcza się przebudowy w celu podniesie-
nia standardów technicznych i estetycznych

b) dla działek zabudowanych w dniu uchwalania 
planu przy sytuowaniu zabudowy uzupełniającej 
dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy działek lub w odległości 1,5m od 
granic działek sąsiednich

c) dla nowej zabudowy w obrębie istniejących 
zespołów zabudowy mieszkaniowej i miesz-
kaniowo-usługowej: ustala się linie zabudowy 
będące kontynuacją linii zabudowy budynków 
wzdłuż ulicy; wysokość górnej krawędzi elewacji 
frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza się jako 
przedłużenie tych krawędzi odpowiednio do ist-
niejącej zabudowy na działkach sąsiednich, geo-
metria dachu (kąt nachylenia, wysokość głównej 
kalenicy i kierunek położenia kalenicy względem 
frontu działki) odpowiednio do zabudowy sąsied-
niej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru 
architektonicznego dla jednej działki i wyraźnie 
wyodrębnionego zespołu zabudowy np. szeregu 
budynków (obejmuje on gabaryty budynków 
geometrię dachu, kolorystykę)

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny poza strefami 
ochrony konserwatorskiej

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 

dla chronionych pierzei ulicznych wskazane by 
linia zabudowy dla rozbudów oraz nowych obiek-
tów była kontynuacja linii zabudowy historycznej, 
wskazywanej do ochrony,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
50%,

c) wysokość zabudowy dla nowych budynków głów-
nych (mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-
usługowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z uwzględnieniem zasad wg pkt 2

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie ustala się wymaganej minimalnej 
powierzchni wydzielanej działki
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

zbliżonej do działek występujących w zespole 
zabudowy, charakterystycznych dla zespołu

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się,

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych ulic lub z dróg wewnętrz-

nych i wydzielonych ciągów pieszo-jezdnych
b) miejsca postojowe – 0,5 miejsca na 1 mieszka-

nie, dopuszcza się bilansowanie liczby miejsc 
z uwzględnieniem sytuowania ich w pasach 
drogowych przyległych ulic lub w innym terenie 
w zasięgu dogodnego dojścia pieszego pod wa-
runkiem wykazania się prawem dysponowania 
tym miejscem na cele zapewnienia miejsc par-
kingowych

11) stawka procentowa: 0%.
29. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.65.ZP,US plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, 
park, zieleniec, z usługami z zakresu sportu i rekre-
acji, dopuszcza się place gier i zabaw, małe boiska, 
uzupełniająco dopuszcza się sytuowanie budynku 
świetlicy, klubu, obiektu gastronomicznego itp.

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) nakaz realizacji zieleni uzupełniającej, nakaz 

zastosowania roślinności zróżnicowanej morfo-
logicznie, wielopiętrowej, planowo urządzonej
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b) ustala się nakaz przedstawienia na etapie projek-
tu budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, 
odpowiednio komponowanej

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 

–powierzchnia zabudowy budynków nie większa 
jak 75m2

c) wysokość zabudowy do 6m,
d) geometria dachów- dowolna, z dopuszczeniem 

dachów płaskich
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 70% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: nie dopuszcza się podziału na dział-
ki, dopuszczalne ewentualne wydzielenie działki dla 
budynku uzupełniającego -usługowego - działka o 
powierzchni nie większej jak 300m2,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się 
lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych, 
związanych z funkcją podstawową,

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Wróblewskiego
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania, miejsca 

dla obsługi uzupełniającej zabudowy usługowej 
sytuować w pasie drogowym ulicy Wróblewskie-
go lub w innym terenie pod warunkiem wyka-
zania się prawem dysponowania tym miejscem 
na cele zapewnienia miejsc parkingowych

11) stawka procentowa: 0%.
30. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.66.P3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny obsługi komunikacji, 
parking z zielenią towarzyszącą, nie dopuszcza się 
sytuowania budynków innych niż portiernia, sani-
tariaty, stacje transformatorowe itp.

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) istniejąca zieleń wysoka do zachowania i ochro-

ny
b) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie z tere-

nem E.106.P3
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: wg ustaleń ogólnych
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) budynki o pow. zabudowy nie większej jak 35m2, 

parterowe, o dowolnej geometrii dachu, w tym 
płaskich dachach,

b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 5% powierzchni terenu,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie dopuszcza się podziałów

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Pelplińskiej
b) miejsca postojowe – dopuszcza się zagospoda-

rowanie w całości dla parkingu
11) stawka procentowa: 0%.

31. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.68.MW.1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej (Osiedle 60-lecia), dopuszcza 
się sytuowanie jako funkcji towarzyszącej usług 
nieuciążliwych, parkingów obsługujących funkcję 
podstawową, zespołu garaży, zieleni osiedlowej, 
dopuszcza się zabudowę jednorodzinną uzupełnia-
jącą

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w obrębie istniejących zespołów zabudowy do-

puszcza się uzupełnienie istniejącej zabudowy 
przez dobudowanie do ścian szczytowych bez 
otworów okiennych pojedynczych budynków,

b) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej 
wymaga analizy możliwości zapewnienia odpo-
wiednich wskaźników zieleni towarzyszącej oraz 
zapewnienia miejsc postojowych; dopuszcza się 
wspólne, zagwarantowane odpowiednia umową 
zagospodarowanie terenów zieleni osiedlowej i 
miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynków 
wielorodzinnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

25% terenu lub wydzielonej działki,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

16m, maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych, 
a dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki
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7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka dla nowej zabu-

dowy wielorodzinnej (nie dotyczy działek dla 
urządzeń infrastruktury technicznej lub garaży) o 
powierzchni 2000m2,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: część terenu znajduje się w oznaczonej 
na rysunku planu strefi e ograniczeń dla zagospoda-
rowania lokalizowanego w sąsiedztwie cmentarza 
o szerokości 50m od granic działki cmentarza; w 
obrębie strefy obowiązują ustalenia jak w § 12 ust. 
6

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych ulic: Niepodległości, 

Okrężna, Lubichowska oraz poprzez drogi 
wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne istniejącego 
osiedla

b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce na 1 
mieszkanie, dla usług towarzyszących wg § 14 
ust. 2

11) stawka procentowa: 0%.
32. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.73.ZP plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, 
skwery, zieleńce, dopuszcza się sytuowanie obiek-
tów malej architektury oraz niewielkich gabarytowo 
obiektów usługowych typu kiosk uliczny

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
ustala się nakaz zastosowania roślinności zróżnico-
wanej morfologicznie, planowo urządzonej, istnieją-
cy drzewostan do ochrony i zachowania

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
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6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz sytuowania budynków
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 80% powierzchni terenu,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Okrężnej
b) miejsca postojowe –zakaz sytuowania

11) stawka procentowa: 0%.

33. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.75.U1,MW.1 
plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej oraz usług, dopuszcza się 
uzupełniającą zabudowę jednorodzinną szeregową

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ul. Niepodległości – ustala się szczególne 

wymagania architektoniczne,
b) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej 

wymaga analizy możliwości zapewnienia odpo-
wiednich wskaźników zieleni towarzyszącej oraz 
zapewnienia miejsc postojowych; dopuszcza się 
wspólne, zagwarantowane odpowiednia umową 
zagospodarowanie terenów zieleni osiedlowej i 
miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynków 
wielorodzinnych

c) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio a granicy działek sąsiednich lub w odl. 1,5m 
od tej granicy;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

50% terenu lub wydzielonej działki,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

15m, maksymalnie 3 kondygnacji nadziemnych, 
a dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie ustala się wymaganego minimum 
powierzchni działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: część terenu znajduje się w oznaczonej 
na rysunku planu strefi e ograniczeń dla zagospoda-
rowania lokalizowanego w sąsiedztwie cmentarza 
o szerokości 50m od granic działki cmentarza; w 
obrębie strefy obowiązują ustalenia jak w § 12 ust. 
6

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych ulic: Niepodległości, 

Okrężna oraz poprzez drogi wewnętrzne i ciągi 
pieszo-jezdne istniejącego osiedla

b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce na 1 
mieszkanie, dla usług towarzyszących wg § 14 
ust. 2, dopuszcza się bilansowanie liczby miejsc 
z uwzględnieniem sytuowania ich w pasach 
drogowych przyległych ulic lub w innym terenie 
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w zasięgu dogodnego dojścia pieszego pod wa-
runkiem wykazania się prawem dysponowania 
tym miejscem na cele zapewnienia miejsc par-
kingowych

11) stawka procentowa: 0%.
34. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.76.ZC plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni cmentarza, do-
puszcza się sytuowanie obiektów malej architektury 
oraz niewielkich gabarytowo obiektów usługowych 
typu kiosk uliczny związanych z funkcją terenu;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
ustala się nakaz zastosowania roślinności zróżnico-
wanej morfologicznie, planowo urządzonej, istnieją-
cy drzewostan do ochrony i zachowania

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
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6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz sytuowania budynków
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 50% powierzchni terenu,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. 2 Pułku Szwoleżerow, Okrężnej, 

Orlińskiego
b) miejsca postojowe –zakaz sytuowania, miejsca 

postojowe sytuować w pasach drogowych przy-
ległych ulic

11) stawka procentowa: 0%.
35. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.77.MN.2, 

C3.78.MN.2 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, dopuszcza się sytuowanie 
usług nieuciążliwych towarzyszących zabudowie 
mieszkaniowej w formie wbudowanych usług;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla działek zabudowanych w dniu uchwalania 

planu przy sytuowaniu zabudowy uzupełniającej 
dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy działek lub w odległości 1,5m od 
granic działek sąsiednich

b) dla nowej zabudowy w obrębie istniejących 
zespołów zabudowy mieszkaniowej: ustala się 
linie zabudowy będące kontynuacją linii zabu-
dowy budynków wzdłuż ulicy; wysokość górnej 
krawędzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki 

wyznacza się jako przedłużenie tych krawędzi od-
powiednio do istniejącej zabudowy na działkach 
sąsiednich, geometria dachu (kąt nachylenia, 
wysokość głównej kalenicy i kierunek położenia 
kalenicy względem frontu działki) odpowiednio 
do zabudowy sąsiedniej, nakaz stosowania jedno-
rodnego charakteru architektonicznego w ramach 
jednej działki (obejmuje on gabaryty budynków 
geometrię dachu, kolorystykę)

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie 

występują obiekty ani obszary chronione,
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg jak na rysunku planu, od 

pozostałych dróg linia zgodnie z linią istniejącej 
zabudowy

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10,5m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, 
a dla obiektów towarzyszących (garaże, usługi)- 
wysokość do 6m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z uwzględnieniem pkt 2

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie ustala się wymaganego minimum 
powierzchni działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: część terenu C3.77.MN.2 znajduje się 
w oznaczonej na rysunku planu strefi e ograniczeń 
dla zagospodarowania lokalizowanego w sąsiedz-
twie cmentarza o szerokości 50m od granic działki 
cmentarza; w obrębie strefy obowiązują ustalenia jak 
w § 12 ust. 6

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul.Okrężna, Dąbrowskiego
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce na 1 lokal 

mieszkalny
11) stawka procentowa: 0%.

36. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.79.U2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej z 
zakresu usług o charakterze publicznym, w szczegól-
ności przedszkole, ośrodek zdrowia itp.

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
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przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
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6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się dalszych podziałów 
na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
tymczasowego zagospodarowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Dąbrowskiego
b) miejsca postojowe – minimum 3miejsca

11) stawka procentowa: 0%.
37. Dla terenów oznaczonych symbolem C3.84.MN.2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, dopuszcza się sytuowanie 
usług nieuciążliwych towarzyszących zabudowie 
mieszkaniowej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla działek zabudowanych w dniu uchwalania 

planu przy sytuowaniu zabudowy uzupełniającej 
dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy działek lub w odległości 1,5m od 
granic działek sąsiednich

b) dla nowej zabudowy w obrębie istniejących 
zespołów zabudowy mieszkaniowej: ustala się 
linie zabudowy będące kontynuacją linii zabu-
dowy budynków wzdłuż ulicy; wysokość górnej 
krawędzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki 
wyznacza się jako przedłużenie tych krawędzi od-
powiednio do istniejącej zabudowy na działkach 
sąsiednich, geometria dachu (kąt nachylenia, 
wysokość głównej kalenicy i kierunek położenia 
kalenicy względem frontu działki) odpowiednio 
do zabudowy sąsiedniej, nakaz stosowania jedno-
rodnego charakteru architektonicznego w ramach 
jednej działki (obejmuje on gabaryty budynków 
geometrię dachu, kolorystykę)

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren poza strefami ochrony konserwatorskiej,
b) dla obiektów w gminnej ewidencji zabytków i 

wskazanych na rysunku planu jako chronionych 
ustaleniami planu obowiązują zasady określone 
w § 9 ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg jak na rysunku planu, od 

pozostałych dróg linia zgodnie z linią istniejącej 
zabudowy

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10,5m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, 
a dla obiektów towarzyszących (garaże, usługi)- 
wysokość do 6m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z uwzględnieniem pkt 2

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna powierzchnia nowowy-
dzielanej działki 600m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul.Okrężna, Dąbrowskiego, Slaskiego, 

Żwirki i Wigury (wyłącznie poprzez istniejące 
zjazdy oraz z dopuszczeniem zjazdu z dz. geod. 
68/1) oraz z dróg wewnętrznych i ciągów pieszo- 
jezdnych wydzielonych z terenu

b) miejsca postojowe – min 1 miejsce na 1 lokal 
mieszkalny

11) stawka procentowa: 0%.
38. Dla terenów oznaczonych symbolem C3. 85.MN2, 

C3.86.MN.2. C3. 87.MN.2, C3. 88.MN.3 plan ustala: 

obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowej 
(MN.3), dopuszcza się uzupełniające funkcje usłu-
gowe w postaci wbudowanej lub drobnych usług 
dobudowanych, garaże związane z obsługą funkcji 
podstawowej,; dopuszcza się zabudowę bliźniaczą i 
szeregową

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dopuszcza się wymianę zabudowy dysharmonij-

nej, dopuszcza się przebudowy w celu podniesie-
nia standardów technicznych i estetycznych

b) dla działek zabudowanych w dniu uchwalania 
planu przy sytuowaniu zabudowy uzupełniającej 
dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy działek lub w odległości 1,5m od 
granic działek sąsiednich

c) dla nowej zabudowy w obrębie istniejących 
zespołów zabudowy mieszkaniowej i miesz-
kaniowo-usługowej: ustala się linie zabudowy 
będące kontynuacją linii zabudowy budynków 
wzdłuż ulicy; wysokość górnej krawędzi elewacji 
frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza się jako 
przedłużenie tych krawędzi odpowiednio do ist-
niejącej zabudowy na działkach sąsiednich, geo-
metria dachu (kąt nachylenia, wysokość głównej 
kalenicy i kierunek położenia kalenicy względem 
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frontu działki) odpowiednio do zabudowy sąsied-
niej, nakaz stosowania jednorodnego charakteru 
architektonicznego dla jednej działki i wyraźnie 
wyodrębnionego zespołu zabudowy np. szeregu 
budynków (obejmuje on gabaryty budynków 
geometrię dachu, kolorystykę)

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny poza strefami 
ochrony konserwatorskiej

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy jaka na rysunku planu, od pozo-

stałych dróg wg przepisów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla nowych budynków głów-

nych (mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-
usługowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z uwzględnieniem zasad wg pkt 2

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 25% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się dalszych podziałów 
na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: w terenie C3.86.MN.2 i C3.88.MN.3 znajduje 
się w oznaczonej na rysunku planu strefi e ograniczeń 
dla zagospodarowania lokalizowanego w sąsiedz-
twie cmentarza o szerokości 50m od granic działki 
cmentarza; w obrębie strefy obowiązują ustalenia 
jak w § 12 ust. 6

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych ulic lub z dróg wewnętrz-

nych i wydzielonych ciągów pieszo-jezdnych
b) miejsca postojowe – 0,5miejsca na 1 mieszka-

nie, dopuszcza się bilansowanie liczby miejsc 
z uwzględnieniem sytuowania ich w pasach 
drogowych przyległych ulic lub w innym terenie 
w zasięgu dogodnego dojścia pieszego pod wa-
runkiem wykazania się prawem dysponowania 
tym miejscem na cele zapewnienia miejsc par-
kingowych

11) stawka procentowa: 0%.

§ 20

  Ustalenia dla terenów położonych w jednostce 

urbanistycznej D1 – Zachód część północna

1. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.1.IW, D1.2.IW/

ZZ plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny obiektów i urządzeń 
zaopatrzenia w wodę- w strefi e ochrony pośredniej 
ujęcia wody „Wierzyca”; funkcje dopuszczalne- zie-
leń ekologiczna, w tym IW/ZZ - tereny obiektów i 
urządzeń zaopatrzenia w wodę w obszarze bezpo-
średniego zagrożenia powodzią

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
nakaz podporządkowania zagospodarowania i użyt-
kowania terenu funkcji ochronnej ujęcia

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: teren w granicach planowanego obsza-
ru chronionego krajobrazu oraz w granicach obszaru 
Natura 2000, obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 i 2

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: teren w strefi e 
ochrony ekspozycji obejmującej dolinę Wierzycy, 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 10

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz sytuowania budynków

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie dopuszcza się podziału terenu 
na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) granica obszaru bezpośredniego zagrożenia po-

wodzią o prawdopodobieństwie 10% wg rysunku 
planu, w obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 i 2;

b) uwzględnić w zagospodarowaniu wymóg zapew-
nienia dostępu do wody zgodnie z przepisami 
ustawy prawo wodne

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – od ul. Ściegiennego poprzez ciąg pieszo-

jezdny KDX
b) miejsca postojowe –zakaz sytuowania miejsc 

postojowych
11) stawka procentowa: 0%.

2. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.3.U2,US, plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny usług o charakterze 
publicznym z zakresu rekreacji i wypoczynku oraz 
sportu, z zielenią towarzyszącą, tradycyjne miejsce 
wypoczynkowe tzw. „Piekiełki”; jako funkcje dopusz-
czalne – usługi z zakresu gastronomii, kultury, hote-
lowe, funkcje mieszkalne wyłącznie jako integralnie 
związane z prowadzoną działalnością usługową

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla wszelkich realizacji zabudowy nakaz uwzględ-

nienia szczególnych wymagań architektonicznych, 
w tym przedstawienia studium krajobrazowego 
pokazującego widok od strony ul. Jagiełły oraz 
od strony rzeki i ciągu widokowego wzdłuż linii 
kolejowej wskazanego na rysunku planu

b) ustala się nakaz przedstawienia na etapie projek-
tu budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, 
odpowiednio komponowanej

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić przebieg 
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szlaku turystycznego wskazanego orientacyjnie na 
rysunku planu

d) istniejąca zieleń wysoka do zachowania i ochro-
ny

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: fragment terenu w granicach plano-
wanego obszaru chronionego krajobrazu oraz w 
granicach obszaru Natura 2000, obowiązują ustalenia 
§ 8 ust. 1 i 2

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: teren w strefi e 
ochrony ekspozycji obejmującej dolinę Wierzycy, 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 10

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

5%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m,

d) geometria dachów- dachy dowolne, z dopuszcze-
niem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 60% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

2500m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) uwzględnić w zagospodarowaniu wymóg zapew-

nienia dostępu do wody zgodnie z przepisami 
ustawy prawo wodne

b) fragment terenu znajduje się w granicach strefy 
ochrony pośredniej ujęcia wody „Południe”, obo-
wiązują ustalenia § 11ust. 4

c) w obszarze zagrożonym powodzią obowiązują 
ustalenia § 11 ust. 1 i 2;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu docelo-
wego zagospodarowania dopuszcza się użytkowanie 
jako łąką rekreacyjna z dopuszczeniem sytuowania 
zabudowy tymczasowej związanej z rekreacyjnym 
wykorzystaniem terenu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Ściegiennego poprzez ciąg pieszo-

jezdny KDX
b) miejsca postojowe – miejsca postojowe sytuo-

wane wyłącznie poza strefą ochrony pośredniej, 
wymagany wskaźnik minimum 6miejsc/10 łóżek 
hotelowych, min. 10miejsc/1000m2 pow. użytko-
wej usług

11) stawka procentowa: 0%.
3. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.4.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej- 
z zakresu gastronomii, rozrywki i rekreacji, funkcje 
mieszkalne wyłącznie jako integralnie związane z 
prowadzoną działalnością podstawową

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: teren w strefi e 
ochrony ekspozycji obejmującej dolinę Wierzycy, 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 10

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

50%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Ściegiennego poprzez ciąg pieszo-

jezdny KDX
b) miejsca postojowe – dopuszcza się ograniczenie 

miejsc postojowych do niezbędnych (np. dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych), dopuszcza 
się bilansowanie miejsc z uwzględnieniem ich 
sytuowania w liniach rozgraniczających sąsied-
niego terenu KDX, wskaźnik 10msc /1000m2 
pow. użytkowej usług

11) stawka procentowa: 0%.
4. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.5.ZE, D1.6.ZE/

ZZ plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni ekologicznej bez 
możliwości sytuowania zabudowy, przy czym ZE/ZZ- 
w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: teren w granicach planowanego obsza-
ru chronionego krajobrazu oraz w granicach obszaru 
Natura 2000, obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 i 2

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: teren w strefi e 
ochrony ekspozycji obejmującej dolinę Wierzycy, 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 10

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy: nie ustala się ze względu na zakaz sytuowania 
zabudowy

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
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ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: granica obszaru bezpośredniego zagrożenia 
o prawdopodobieństwie 10% wg rysunku planu, 
w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią 
obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 i 2;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Ściegiennego
b) miejsca postojowe –zakaz sytuowania miejsc 

postojowych
11) stawka procentowa: 0%.

5. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.7.ZP,US, 

D1.8.ZP,US/ZZ plan ustala: obowiązują ustalenia 

ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: zieleni parkowej urządzonej-
park leśny, teren rekreacyjno-wypoczynkowy, rekrea-
cji i sportu, w tym ZP/ZZ- w obszarze bezpośredniego 
zagrożenia powodzią;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dopuszczalne formy zagospodarowania- zieleń 

naturalna i kształtowana, komponowana, ciągi 
spacerowe i trasy rowerowe, miejsca wypoczyn-
ku, wiaty i altany rekreacyjne, ścieżki zdrowia, 
amfi teatr terenowy, punkty obserwacji przyrody, 
ścieżki edukacyjne, otwarte urządzenia sportowe, 
place do gier i zabaw dla dzieci, dopuszcza się 
tymczasowe niewielkie obiekty gastronomiczne, 
sanitariaty;

b) istniejący drzewostan do ochrony i zachowania
c) dopuszczalne jedynie niewielkie zmiany rzeźby te-

renu, obszar dawnego wyrobiska do rekultywacji 
(granice obszaru wskazywanego do rekultywacji 
pokazano na ideogramie nr 2 stanowiącym załącz-
nik do rysunku planu)

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: teren w granicach planowanego obsza-
ru chronionego krajobrazu oraz w granicach obszaru 
Natura 2000, obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 i 2

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: na fragmencie wy-
stępuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu 
obszar strefy ochrony archeologicznej, obowiązują 
dla niej ustalenia § 9 ust. 8

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) pow. zabudowy wiat i altan nie większa niż 100m2 

dla pojedynczego obiektu;
b) wysokość zabudowy do 6m
c) geometria dachów- dowolna,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie ustala się minimalnej powierzchni 
wydzielanej działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) dla terenów o naturalnych predyspozycjach do 

występowania zjawisk osuwiskowych obowiązują 
ustalenia § 8 ust. 7

b) granica obszaru bezpośredniego zagrożenia po-

wodzią o prawdopodobieństwie 10% wg rysunku 
planu, w obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią obowiązują ustalenia § 11 ust. 1 i 2

c) uwzględnić w zagospodarowaniu wymóg zapew-
nienia dostępu do wody zgodnie z przepisami 
ustawy prawo wodne

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania – naturalna zieleń- łąki, 
zadrzewienia, bez zabudowy

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – od ul. Nowowiejskiej poprzez drogi 

wewnętrzne w osiedlu Nad Jarem
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania miejsc 

postojowych
11) stawka procentowa: 0%.

6. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.9.MN.2 i D1.10.

MN.2, D1.11.MN.2, D1.12.MN.2, D1.13.MN.2m D1.14.

MN.2, D1.15.MN.2 plan ustala: obowiązują ustalenia 

ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, z dopuszczeniem jako towarzy-
szącej (teren D1.14.MN.2) zabudowy wielorodzin-
nej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ochronie podlega układ zabudowy, struktura 

podziału na działki, a także zasada sytuowania 
budynku głównego od frontu, zabudowy towa-
rzyszącej (garaże, budynki gospodarcze) wgłębi 
działki, w tym bezpośrednio na granicy z działkami 
sąsiednimi

b) dla działek zabudowanych w dniu uchwalania 
planu przy sytuowaniu zabudowy uzupełniającej 
dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy działek lub w odległości 1,5m od 
granic działek sąsiednich

c) dla nowej zabudowy w obrębie istniejących ze-
społów zabudowy mieszkaniowej: ustala się linie 
zabudowy będące kontynuacją linii zabudowy bu-
dynków wzdłuż ulicy; wysokość górnej krawędzi 
elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza 
się jako przedłużenie tych krawędzi odpowiednio 
do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich, 
geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość 
głównej kalenicy i kierunek położenia kalenicy 
względem frontu działki) odpowiednio do zabu-
dowy sąsiedniej, nakaz stosowania jednorodnego 
charakteru architektonicznego (obejmuje on ga-
baryty budynków geometrię dachu, kolorystykę)

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w zespole zabudowy o wartościach histo-

rycznych, tzw. „Abisynia”, obowiązują ustalenia 
§ 9 ust. 16

b) budynki wskazane na rysunku planu jako obiekty 
zabytkowe w gminnej ewidencji zabytków podle-
gają ochronie, obowiązują ustalenia § 9 ust. 7

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 
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dla budynków sytuowanych wzdłuż ulic, rozbu-
dowie istn. budynków wskazane zachowanie i 
kontynuacja istn. linii zabudowy tworzonej przez 
historyczne budynki

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
9m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m, 
1 kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

400m2, działka prostokątna, szer. frontu min. 
16m

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy w terenach D1.14.MN.2 oraz D1.15.
MN.2 ze względu na sąsiedztwo terenu szpitala 
(D1.30.U2) dla którego dopuszcza się sytuowanie 
lądowiska, projektowane budynki i budowle oraz 
wszelkie obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, 
w tym napowietrzne linie, maszty, anteny w zasięgu 
powierzchni podejścia do lądowiska, projektować z 
uwzględnieniem ograniczeń wysokości zabudowy 
– niższe o co najmniej 10m od określonych w doku-
mentacji lądowiska powierzchni ograniczających

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych ulic i dróg wewnętrz-

nych
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce/1 mieszka-

nie
11) stawka procentowa: 0%.

7. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.16.MW.1, plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej; dopuszcza się sytuowanie 
drobnych obiektów usługowych typu kiosk handlo-
wy, niewielki punkt usługowy

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w obrębie istniejących zespołów zabudowy do-

puszcza się uzupełnienie istniejącej zabudowy 
przez dobudowanie do ścian szczytowych bez 
otworów okiennych pojedynczych budynków

b) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej 
wymaga analizy możliwości zapewnienia odpo-
wiednich wskaźników zieleni towarzyszącej oraz 
zapewnienia miejsc postojowych, dopuszcza się 
wspólne, zagwarantowane odpowiednia umową 
zagospodarowanie terenów zieleni osiedlowej i 
miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynków 
wielorodzinnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren w zespole 
zabudowy o wartościach historycznych, tzw. „Abi-
synia”, obowiązują ustalenia § 9 ust. 16

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

5 kondygnacji nadziemnych, a dla obiektów to-
warzyszących- wysokość do 5m, 1 kondygnacja 
nadziemna,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1500m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od drogi-ul. Zblewska (hałas, 
wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyj-
nej lub rozwiązań technicznych, w tym stolarki o 
podwyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Ściegiennego
b) miejsca postojowe –min 1 miejsce na 1 miesz-

kanie
11) stawka procentowa: 0%.

8. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.17.U1, D1.18.

U1, D1.71.U1 plan ustala: obowiązują ustalenia ogól-

ne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej; 
jako funkcje dopuszczalne uzupełniające- zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla budynków w pierzei wzdłuż ul. Jagiełły wy-

magane przedstawienie w projekcie budowlanym 
kontekstu otoczenia

b) dla nowej zabudowy w obrębie istniejących ze-
społów zabudowy mieszkaniowej: ustala się linie 
zabudowy będące kontynuacją linii zabudowy bu-
dynków wzdłuż ulicy; wysokość górnej krawędzi 
elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza 
się jako przedłużenie tych krawędzi odpowiednio 
do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich, 
geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość 
głównej kalenicy i kierunek położenia kalenicy 
względem frontu działki) odpowiednio do zabu-
dowy sąsiedniej, nakaz stosowania jednorodnego 
charakteru architektonicznego (obejmuje on ga-
baryty budynków geometrię dachu, kolorystykę

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren w zespole 



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 161 — 17191 — Poz. 3268

zabudowy o wartościach historycznych, tzw. „Abi-
synia”, obowiązują ustalenia § 9 ust. 16

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamo-
wych i informacyjnych powiązanych z elewacjami 
frontowymi dopuszczalne wyłącznie do wysokości 
stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- wy-
sokość do 5m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

500m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu terenów D117.U1 i D1.18.

U1uwzględnić ochronę przed uciążliwościami od 
drogi-ul. Jagiełły-ciąg drogi krajowej nr 22 (hałas, 
wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej 
lub rozwiązań technicznych, w tym stolarki o pod-
wyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Jagiełły (tereny D1.17U1, D1.18.

U1) i z ul. Ściegiennego (teren D1.-71.U1)
b) miejsca postojowe – min 2 miejsca

11) stawka procentowa: 0%.
9. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.19.MN.3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla budynków w pierzei wzdłuż ul. Jagiełły wy-

magane przedstawienie w projekcie budowlanym 
kontekstu otoczenia

b) dla nowej zabudowy w obrębie istniejących ze-
społów zabudowy mieszkaniowej: ustala się linie 
zabudowy będące kontynuacją linii zabudowy bu-
dynków wzdłuż ulicy; wysokość górnej krawędzi 
elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza 
się jako przedłużenie tych krawędzi odpowiednio 
do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich, 
geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość 
głównej kalenicy i kierunek położenia kalenicy 
względem frontu działki) odpowiednio do zabu-
dowy sąsiedniej, nakaz stosowania jednorodnego 
charakteru architektonicznego (obejmuje on ga-
baryty budynków geometrię dachu, kolorystykę

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w zespole zabudowy o wartościach histo-

rycznych, tzw. „Abisynia”, obowiązują ustalenia 
§ 9 ust. 16

b) budynki wskazane na rysunku planu jako obiekty 
zabytkowe w gminnej ewidencji zabytków podle-
gają ochronie, obowiązują ustalenia § 9 ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamo-
wych i informacyjnych powiązanych z elewacjami 
frontowymi dopuszczalne wyłącznie do wysokości 
stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

50%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie ustala się

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę funkcji 

mieszkalnych przed uciążliwościami od drogi ul. 
Jagiełły - KDG (hałas, wibracje) poprzez zastoso-
wanie zieleni izolacyjnej lub rozwiązań technicz-
nych, w tym stolarki o podwyższonej izolacyjności 
akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Jagiełły i Piłsudskiego
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce

11) stawka procentowa: 0%.
10. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.20.MN.3, 

D1.23.MN.3 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej z towarzyszącymi usługami

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla nowej zabudowy w obrębie istniejących ze-

społów zabudowy mieszkaniowej: ustala się linie 
zabudowy będące kontynuacją linii zabudowy bu-
dynków wzdłuż ulicy; wysokość górnej krawędzi 
elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza 
się jako przedłużenie tych krawędzi odpowiednio 
do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich, 
geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość 
głównej kalenicy i kierunek położenia kalenicy 
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względem frontu działki) odpowiednio do zabu-
dowy sąsiedniej, nakaz stosowania jednorodnego 
charakteru architektonicznego (obejmuje on ga-
baryty budynków geometrię dachu, kolorystykę)

b) dla działek zabudowanych w dniu uchwalania 
planu przy sytuowaniu zabudowy uzupełniającej 
dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy działek lub w odległości 1,5m od 
granic działek sąsiednich

c) wskazana rekompozycja i rewaloryzacja narożni-
ka ulic Jagiełły, Nowowiejska (teren D1.20.Mn3) 
poprzez przebudowy istniejących budynków

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamo-
wych i informacyjnych powiązanych z elewacjami 
frontowymi od strony ul. Jagiełły i Nowowiejskiej 
dopuszczalne wyłącznie do wysokości stropu I kon-
dygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie ustala się minimalnej wielkości 
działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg ul. Jagiełły oraz Nowo-
wiejska (hałas, wibracje) poprzez zastosowanie 
zieleni izolacyjnej lub rozwiązań technicznych, w 
tym stolarki o podwyższonej izolacyjności aku-
stycznej;

b) ze względu na sąsiedztwo terenu szpitala (D1.30.
U2) dla którego dopuszcza się sytuowanie lądowi-
ska, projektowane budynki i budowle oraz wszel-
kie obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w 
tym napowietrzne linie, maszty, anteny w zasięgu 
powierzchni podejścia do lądowiska, projektować 
z uwzględnieniem ograniczeń wysokości zabudo-
wy – niższe o co najmniej 10m od określonych w 
dokumentacji lądowiska powierzchni ogranicza-
jących

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Magazynowa, Piłsudskiego, Nowo-

wiejska
b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsca na 

działkę dla funkcji mieszkalnej, dopuszcza się 
bilansowanie potrzeb parkingowych dla usług z 
uwzględnieniem sytuowani ich w pasie drogo-
wym sąsiednich ulic za zgoda zarządcy drogi, 
wskaźnik dla usług wg § 14 ust. 2

11) stawka procentowa: 0%.
11. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.21.MN.2, 

D1.22.MN.2, D1.24.MN.2 plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla nowej zabudowy w obrębie istniejących ze-

społów zabudowy mieszkaniowej: ustala się linie 
zabudowy będące kontynuacją linii zabudowy bu-
dynków wzdłuż ulicy; wysokość górnej krawędzi 
elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza 
się jako przedłużenie tych krawędzi odpowiednio 
do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich, 
geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość 
głównej kalenicy i kierunek położenia kalenicy 
względem frontu działki) odpowiednio do zabu-
dowy sąsiedniej, nakaz stosowania jednorodnego 
charakteru architektonicznego (obejmuje on ga-
baryty budynków geometrię dachu, kolorystykę)

b) dla działek zabudowanych w dniu uchwalania 
planu przy sytuowaniu zabudowy uzupełniającej 
dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy działek lub w odległości 1,5m od 
granic działek sąsiednich

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: - teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

10,5m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: zakaz dalszych podziałów na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w terenie D1.24.MN.2 - ze względu na sąsiedztwo 

terenu szpitala (D1.30.U2) dla którego dopuszcza 
się sytuowanie lądowiska, projektowane budynki 
i budowle oraz wszelkie obiekty trudno dostrze-



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 161 — 17193 — Poz. 3268

galne z powietrza, w tym napowietrzne linie, 
maszty, anteny w zasięgu powierzchni podejścia 
do lądowiska, projektować z uwzględnieniem 
ograniczeń wysokości zabudowy – niższe o co 
najmniej 10m od określonych w dokumentacji 
lądowiska powierzchni ograniczających

b) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 
uciążliwościami od dróg –ul. Nowowiejska -KDZ 
(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni 
izolacyjnej lub rozwiązań technicznych, w tym sto-
larki o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych dróg
b) miejsca postojowe –min 1 miejsce na 1 lokal 

mieszkalny
11) stawka procentowa: 0%.

12. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.25.MN.2, 

D.1.26.MN.2, D1.74.MN.2, D1.75.MN.2, D1.76.MN.2, 

D1.77.MN.2 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, w tym w formie bliźniaczej i 
szeregowej; dopuszcza się na dz. 189 i 190/2 w obr. 
18 sytuowanie towarzyszących usług nieuciążliwych 
typu biura;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla nowej zabudowy w obrębie istniejących ze-

społów zabudowy mieszkaniowej: ustala się linie 
zabudowy będące kontynuacją linii zabudowy bu-
dynków wzdłuż ulicy; wysokość górnej krawędzi 
elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza 
się jako przedłużenie tych krawędzi odpowiednio 
do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich, 
geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość 
głównej kalenicy i kierunek położenia kalenicy 
względem frontu działki) odpowiednio do zabu-
dowy sąsiedniej, nakaz stosowania jednorodnego 
charakteru architektonicznego (obejmuje on ga-
baryty budynków geometrię dachu, kolorystykę)

b) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy działek lub w odległości 1,5m od 
granic działek sąsiednich

c) w ramach powierzchni biologicznie czynnej w 
terenie D1.25.MN.2 od strony ul. Nowowiejskiej 
wprowadzić zieleń izolacyjno-krajobrazową;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, na fragmencie terenu 
D1.26.MN.2 występuje wskazany orientacyjnie na 
rysunku planu obszar strefy ochrony archeologicznej, 
obowiązują dla niej ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

40%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą, wskazane dachy strome dwu 
lub wielospadowe

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 40% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się dalszych podziałów 
terenu na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu terenu D1.25.MN.2 uwzględ-

nić ochronę przed uciążliwościami od drogi-ul. 
Nowowiejskiej- KDZ (hałas, wibracje) poprzez 
zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

b) ze względu na sąsiedztwo terenu szpitala (D1.30.
U2) dla którego dopuszcza się sytuowanie lądowi-
ska, projektowane budynki i budowle oraz wszel-
kie obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w 
tym napowietrzne linie, maszty, anteny w zasięgu 
powierzchni podejścia do lądowiska, projektować 
z uwzględnieniem ograniczeń wysokości zabudo-
wy – niższe o co najmniej 10m od określonych w 
dokumentacji lądowiska powierzchni ogranicza-
jących

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych dróg publicznych i we-

wnętrznych
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce na 1 dom, dla 

usług min 20 miejsc na 100m2 pow. użytkowej 
usługi, nie mniej jak 1 miejsce;

11) stawka procentowa: 0%.
13. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.27.MN.3,U1, 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, 
oraz teren usługowy, usługi w formie wbudowanej, 
dobudowanej lub jako odrębne budynki; dopuszcza 
się zabudowę bliźniaczą;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny poza strefami 
ochrony konserwatorskiej,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 8,5m, maksymalnie 2 kondygnacje 
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nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- wy-
sokość do 5m,

d) geometria dachów- dachy dwuspadowe o nachy-
leniu głównych połaci w przedziale 30-40stopni, 
z dopuszczeniem dachów naczółkowych, kaleni-
ca ustawiona równolegle do frontu; dla części 
garażowych dobudowanych do bryły głównej 
dopuszcza się dach niższy o zbliżonej geometrii

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się dalszych podziałów 
na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: ze względu na sąsiedztwo terenu szpitala 
(D1.30.U2) dla którego dopuszcza się sytuowanie 
lądowiska, projektowane budynki i budowle oraz 
wszelkie obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, 
w tym napowietrzne linie, maszty, anteny w zasięgu 
powierzchni podejścia do lądowiska, projektować z 
uwzględnieniem ograniczeń wysokości zabudowy 
– niższe o co najmniej 10m od określonych w doku-
mentacji lądowiska powierzchni ograniczających

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulicy Kopicza i wydzielonych dróg 

wewnętrznych;
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce dla funkcji 

mieszkaniowych, dla usług min 1 miejsce/50 
m2 pow. użytkowej usług, dopuszcza się bilan-
sowanie miejsc postojowych z uwzględnieniem 
ich sytuowania w pasie drogowym przyległych 
ulic, pod warunkiem wykazania się prawem dys-
ponowania tym miejscem na cele zapewnienia 
miejsc parkingowych

11) stawka procentowa: 0%.
14. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.28.ZP plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zielni urządzonej, skwe-
ry, zieleńce, z dopuszczeniem sytuowania placów 
zabaw dla dzieci, altan wypoczynkowych, malej 
architektury, wyklucza się lokalizację tymczasowych 
obiektów budowlanych, z wyjątkiem miejsc rekrea-
cyjnych dla użytkowników terenu

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:

  ustala się nakaz przedstawienia na etapie projektu 
budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, odpo-
wiednio komponowanej

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:

a) zakaz sytuowania budynków,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

5%,
c) wysokość zabudowy dla altan, wiat itp. do 3,5m,
d) geometria dachów- dowolna
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 85% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: zakaz podziału na działki budowlane
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: ze względu na sąsiedztwo terenu szpitala 
(D1.30.U2) dla którego dopuszcza się sytuowanie 
lądowiska, projektowane budowle oraz wszelkie 
obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym 
napowietrzne linie, maszty, anteny w zasięgu po-
wierzchni podejścia do lądowiska, projektować z 
uwzględnieniem ograniczeń wysokości zabudowy 
– niższe o co najmniej 10m od określonych w doku-
mentacji lądowiska powierzchni ograniczających

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd –z ul. Maja

b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania miejsc 
postojowych w liniach rozgraniczających tere-
nu

11) stawka procentowa: 0%.
15. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.29.ZP, plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zielni urządzonej, skwe-
ry, zieleńce, z dopuszczeniem sytuowania placów 
zabaw dla dzieci, altan wypoczynkowych, małej 
architektury, wyklucza się lokalizację tymczasowych 
obiektów budowlanych, z wyjątkiem miejsc rekrea-
cyjnych dla użytkowników terenu, fragment terenu 
rekreacyjno-wypoczynkowego;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ustala się nakaz przedstawienia na etapie projek-

tu budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, 
odpowiednio komponowanej

b) dopuszcza się zagospodarowanie wspólne z tere-
nem D1.7.ZP,US

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, na fragmencie występuje 
wskazany orientacyjnie na rysunku planu obszar 
strefy ochrony archeologicznej, obowiązują dla niej 
ustalenia § 9 ust. 8

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz sytuowania budynków,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

5%,
c) wysokość zabudowy dla altan, wiat itp. do 3,5m,
d) geometria dachów- dowolna
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e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 85% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: zakaz podziału na działki budowlane

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd –z ul. Nowowiejskiej

b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania miejsc 
postojowych w liniach rozgraniczających tere-
nu

11) stawka procentowa: 0%.
16. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.30.U2, plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
o charakterze publicznym, z zakresu opieki zdro-
wotnej i opieki społecznej, z zielenią towarzyszącą, 
w szczególności szpital; dopuszcza się sytuowanie 
lądowiska dla helikopterów medycznych; wyklucza 
się sytuowanie przedsięwzięć znacząco oddziałują-
cych na środowisko; dopuszcza się sytuowanie usług 
towarzyszących (np. obiekty handlowe, gastrono-
miczne, obsługujące użytkowników) o funkcjach nie 
kolidujących z funkcją podstawową terenu, funkcje 
mieszkalne wyłącznie jako związane integralnie z 
funkcją podstawową;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ustala się nakaz przedstawienia na etapie projek-

tu budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, 
odpowiednio komponowanej

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

25m, maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 8,5m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 40% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1500m2, przy czym dopuszczalne wydzielenie dla 
funkcji zgodnych z ustalonym przeznaczeniem 
terenu

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:

a) przez teren przebiegają istniejące napowietrzne 
linie elektroenergetyczne – do czasu ich przebudo-
wy (skablowania) lub likwidacji obowiązuje nakaz 
uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z 
zarządcą sieci energetycznych

b) projektowane budynki i budowle oraz wszelkie 
obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym 
napowietrzne linie, maszty, anteny w zasięgu 
powierzchni podejścia do lądowiska projektować 
z uwzględnieniem ograniczeń wysokości zabudo-
wy – niższe o co najmniej 10m od określonych w 
dokumentacji lądowiska powierzchni ogranicza-
jących;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd –z ul. Balewskiego, Ściegiennego

b) miejsca postojowe – minimum 6 miejsc/10 łóżek 
szpitalnych oraz 40miejsc/100 zatrudnionych

11) stawka procentowa: 0%.
17. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.31.MW.1, plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej; dopuszcza się sytuowanie 
drobnych obiektów usługowych typu kiosk handlo-
wy, niewielki punkt usługowy

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w obrębie istniejących zespołów zabudowy do-

puszcza się uzupełnienie istniejącej zabudowy 
przez dobudowanie do ścian szczytowych bez 
otworów okiennych pojedynczych budynków

b) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej 
wymaga analizy możliwości zapewnienia odpo-
wiednich wskaźników zieleni towarzyszącej oraz 
zapewnienia miejsc postojowych, dopuszcza się 
wspólne, zagwarantowane odpowiednia umową 
zagospodarowanie terenów zieleni osiedlowej i 
miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynków 
wielorodzinnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

do 5 kondygnacji nadziemnych, a dla obiektów 
towarzyszących- wysokość do 5m, 1 kondygnacja 
nadziemna,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych
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8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: ze względu na sąsiedztwo terenu szpitala 
(D1.30.U2) dla którego dopuszcza się sytuowanie 
lądowiska, projektowane budynki i budowle oraz 
wszelkie obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, 
w tym napowietrzne linie, maszty, anteny w zasięgu 
powierzchni podejścia do lądowiska, projektować z 
uwzględnieniem ograniczeń wysokości zabudowy 
– niższe o co najmniej 10m od określonych w doku-
mentacji lądowiska powierzchni ograniczających

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:

  ustala się zakaz lokalizacji tymczasowego zagospo-
darowania terenu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Ściegiennego
b) miejsca postojowe –min 1 miejsce na 1 mieszka-

nie, dopuszcza się bilansowanie miejsc postojo-
wych z uwzględnieniem ich sytuowania w liniach 
rozgraniczających innego terenu położonego w 
zasięgu dogodnego dojścia pieszego, pod wa-
runkiem wykazania się prawem dysponowania 
tym miejscem na cele zapewnienia miejsc par-
kingowych, w szczególności w terenach D1.33.
P3, D1.72.P3, D1.32.P3

11) stawka procentowa: 0%.
18. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.32.P3, D1.33.

P3, D1.72.P3 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny obsługi komunikacji-
parkingi, zespoły garaży, w tym garaży wielostano-
wiskowych, w szczególności dla obsługi zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej usytuowanej w są-
siedztwie –D1.31.MW.1

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
ze względu na usytuowanie w granicach wskazanej 
na rysunku strefy ochrony ekspozycji, ustala się 
wymóg wprowadzenia zieleni o charakterze krajo-
brazowym od strony rzeki

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: teren w strefi e 
ochrony ekspozycji obejmującej dolinę Wierzycy, 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 10

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

70%,
c) wysokość zabudowy do 6m, maksymalnie 2 kon-

dygnacje nadziemne,
d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 

istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 5% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: zakaz dalszych podziałów na działki
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: ze względu na sąsiedztwo terenu szpitala 

(D1.30.U2) dla którego dopuszcza się sytuowanie 
lądowiska, projektowane budynki i budowle oraz 
wszelkie obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, 
w tym napowietrzne linie, maszty, anteny w zasięgu 
powierzchni podejścia do lądowiska, projektować z 
uwzględnieniem ograniczeń wysokości zabudowy 
– niższe o co najmniej 10m od określonych w doku-
mentacji lądowiska powierzchni ograniczających

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Ściegiennego
b) miejsca postojowe – dopuszcza się przeznacze-

nie terenu w całości dla miejsc postojowych z 
uwzględnieniem wskaźnika pow. biologicznie 
czynnej

11) stawka procentowa: 0%.
19. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.34.MN.2, plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, szeregowej, wraz z zielenią 
towarzyszącą oraz zespołami parkingów i garaży, 
dopuszcza się sytuowanie drobnych usług nieuciążli-
wych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej – z 
zakresu handlu detalicznego, biur, usług bytowych

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:

  dla nowej zabudowy w obrębie istniejących zespołów 
zabudowy mieszkaniowej: ustala się linie zabudo-
wy będące kontynuacją linii zabudowy budynków 
wzdłuż ulicy; wysokość górnej krawędzi elewacji 
frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza się jako 
przedłużenie tych krawędzi odpowiednio do istnie-
jącej zabudowy na działkach sąsiednich, geometria 
dachu (kąt nachylenia, wysokość głównej kalenicy i 
kierunek położenia kalenicy względem frontu działki) 
odpowiednio do zabudowy sąsiedniej, nakaz stoso-
wania jednorodnego charakteru architektonicznego 
(obejmuje on gabaryty budynków geometrię dachu, 
kolorystykę)
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony południowej, wzdłuż ul. Nowowiejskiej 
wprowadzić zieleń izolacyjno-krajobrazową; ustala 
się nakaz zastosowania roślinności zróżnicowanej 
morfologicznie, planowo urządzonej, z gatunkami 
pozwalającymi na tłumienie hałasu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, na fragmencie występuje 
wskazany orientacyjnie na rysunku planu obszar 
strefy ochrony archeologicznej, obowiązują dla niej 
ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

50%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
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(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 8m, maksymalnie 2 kondygnacje nad-
ziemne, a dla obiektów towarzyszących- wysokość 
do 6m, 1 kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni ana-

logicznej do istniejących wydzielonych działek
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Nowowiejskiej poprzez wydzielone 

drogi wewnętrzne, w tym ul. Nad Jarem
b) miejsca postojowe – miejsca postojowe sy-

tuowane w zespołach garaży, realizowanych 
wg wspólnego projektu, zapewniającego jed-
norodne rozwiązanie architektoniczne (forma, 
materiał, rozwiązanie kolorystyczne), dopuszcza 
się miejsca postojowe w pasie drogowym ulicy 
Nowowiejskiej

11) stawka procentowa: 0%, z wyłączeniem dz. geod 
2/140 i 2/143 dla których ustala się 30%.

20. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.35.MN.2, 

D1.36.MN.2, D.1.37.MN.2, D1.38.MN.2, D1.39.MN.2, 

D1.39.MN.2, D1.40.MN.2., D1. 41. MN.2 ,  D1 .42 .

MN.2, D1. 43.MN.2, D1.44.MN.2, D1.45.MN.2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem zabudowy 
bliźniaczej i szeregowej, dopuszcza się usytuowanie 
usług nieuciążliwych towarzyszących zabudowie 
mieszkaniowej w formie wbudowanej, dobudowanej 
oraz drobnych obiektów wolnostojących typu nie-
wielki punkt usługowy, handlowy, gastronomiczny

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla nowej zabudowy w obrębie istniejących ze-

społów zabudowy mieszkaniowej: ustala się linie 
zabudowy będące kontynuacją linii zabudowy bu-
dynków wzdłuż ulicy; wysokość górnej krawędzi 
elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki wyznacza 
się jako przedłużenie tych krawędzi odpowiednio 
do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich, 
geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość 
głównej kalenicy i kierunek położenia kalenicy 
względem frontu działki) odpowiednio do zabu-
dowy sąsiedniej, nakaz stosowania jednorodnego 
charakteru architektonicznego (obejmuje on ga-
baryty budynków geometrię dachu, kolorystykę)

b) dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośred-
nio na granicy sąsiednich działek budowlanych 
lub w odl. 1,5m od granic

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, na fragmencie terenów 
D1.36.MN.2, D1.37.MN.2, D1. 38.MN.2 D1.39.MN.2 

występuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu 
obszar strefy ochrony archeologicznej, obowiązują 
dla niej ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 10,5m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- wy-
sokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nad-
ziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

500m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych dróg publicznych
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust. 2

11) stawka procentowa: 0%.
21. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.46.ZP, D1.47.

ZP,US plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, 
skwery, zieleńce, przy czym ZP,US z dopuszczeniem 
sytuowania urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyj-
nych, boisk sportowych, kortów tenisowych, placów 
gier i zabaw itp.,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
ustala się nakaz przedstawienia na etapie projektu 
budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, odpo-
wiednio komponowanej

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy (dla 

wiat, altan itp.)–powierzchnia zabudowy łącznie 
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do 100m2
c) wysokość zabudowy do 5m,
d) geometria dachów- dowolna
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 80% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: wyklucza się 
lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych, 
z wyjątkiem obiektów lub miejsc rekreacyjnych dla 
użytkowników terenu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Nierzwickiego, z Drogi Nowowiej-

skiej, Przanowskiego
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania miejsc 

postojowych dla samochodów, dopuszcza się 
parking dla rowerów

11) stawka procentowa: 0%.
22. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.48.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
w szczególności piekarnia i obiekt handlowy, funkcja 
mieszkalna wyłącznie jako integralnie związana z 
prowadzoną działalnością;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

15m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie ustala się minimalnej powierzchni 
działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulicy Górnej
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2

11) stawka procentowa: 0%.
23. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.49.U1,P3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
oraz obsługi komunikacji, w tym warsztat diagnostyki 
i napraw pojazdów, wyklucza się sytuowanie usług 
związanych z pobytem dzieci i młodzieży, opieką 
zdrowotną i opieką społeczną, wyklucza się funkcje 
mieszkaniowe

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony zachodniej wprowadzić zieleń izolacyjno-
krajobrazową, na granicy z sąsiednimi terenami 
mieszkaniowymi;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
1 kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się dalszych podziałów 
na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Zblewskiej
b) miejsca postojowe wg § 14 ust. 2

11) stawka procentowa: 0%.
24. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.50.MW.1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, dopuszcza się sytuowanie 
jako funkcji towarzyszącej usług nieuciążliwych, 
parkingów i zespołu garaży obsługujących funkcje 
podstawową, zieleni osiedlowej, urządzeń i obiektów 
sportowo-rekreacyjnych takich jak małe boiska, place 
gier i zabaw

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
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a) w obrębie istniejących zespołów zabudowy do-
puszcza się uzupełnienie istniejącej zabudowy 
przez dobudowanie do ścian szczytowych bez 
otworów okiennych pojedynczych budynków,

b) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej 
wymaga analizy możliwości zapewnienia odpo-
wiednich wskaźników zieleni towarzyszącej oraz 
zapewnienia miejsc postojowych; dopuszcza się 
wspólne, zagwarantowane odpowiednia umową 
zagospodarowanie terenów zieleni osiedlowej i 
miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynków 
wielorodzinnych

c) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 
strony sąsiednich terenów usługowych, oznaczo-
nych symbolem UC, wprowadzić zieleń izolacyjno-
krajobrazową w miejscu wskazanym na rysunku 
planu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: na fragmencie terenu 
występuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu 
obszar strefy ochrony archeologicznej, obowiązują 
dla niej ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

40% terenu lub wydzielonej działki,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

16m, maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych, 
a dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka (nie dotyczy działek 

dla urządzeń infrastruktury technicznej lub garaży) 
o powierzchni 1500m2,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg w szczególności od 
ul.Droga Nowowiejska (hałas, wibracje) poprzez 
zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej; w projektowanym 
pasie takiej zieleni ustala się nakaz zastosowania 
roślinności zróżnicowanej morfologicznie, plano-
wo urządzonej, z gatunkami pozwalającymi na 
tłumienie hałasu;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul.Droga Nowowiejska i Górna po-

przez drogi wewnętrzne oraz ciągi pieszo-jezdne 
osiedla

b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce na 1 
mieszkanie, dla usług towarzyszących wg § 14 
ust. 2

11) stawka procentowa: 0%.
25. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.51.U2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
o charakterze publicznym, z zakresu oświaty i wy-
chowania, nauki, sportu i rekreacji, edukacji (w tym 
obiekty kształcenia dodatkowego); w szczególności 
teren zespołu szkolnego z basenem i salą gimna-
styczną oraz zespołem boisk terenowych

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony południowej (od ul. Zblewskiej) wprowa-
dzić zieleń izolacyjno-krajobrazową; w projektowa-
nym pasie takiej zieleni ustala się nakaz zastoso-
wania roślinności zróżnicowanej morfologicznie, 
planowo urządzonej, z gatunkami pozwalającymi 
na tłumienie hałasu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

20%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

15m, maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 50% powierzchni terenu,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie ustala się minimalnej powierzchni 
działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg –ul. Zblewska KDG (ha-
łas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izola-
cyjnej lub rozwiązań technicznych, w tym stolarki 
o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie dopuszcza się 
tymczasowego użytkowania terenu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd –z ul. Zblewskiej, poprzez drogę wewnętrz-

ną, zapewnić dojścia piesze i dojazdy rowerowe 
od strony osiedla mieszkaniowego D1.50MW1,

b) miejsca postojowe – dla szkół minimum 1,5 
miejsca/salę szkolna oraz 20miejsc na 100 za-
trudnionych, dodatkowo dla potrzeb obiektów 
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sportowych (basen, sala sportowa, korty) min. 
10 miejsc/1000m2 pow., nakaz realizacji miejsc 
parkowania dla rowerów;

11) stawka procentowa: 0%.
26. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.52.ZP,ZD plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni parkowej, urzą-
dzonej oraz zieleni ogrodów działkowych, przy czym 
dopuszcza się docelowe przekształcenie ogrodów 
działkowych w teren parku wypoczynkowego, do-
puszcza się funkcje sportowo-rekreacyjne z możli-
wością realizacji terenowych urządzeń rekreacyjnych 
takich jak ścieżki piesze, rowerowe, boiska, place 
zabaw, place do jazdy na rolkach itp.; dopuszcza się 
sytuowanie miejsc parkingowych obsługujących 
teren

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:

  dopuszcza się zabudowę kubaturową wyłącznie w 
formie altan oraz obiektów związanych z funkcją 
podstawową takich jak świetlica ogrodowa, maga-
zyn sprzętu, lub budynków obsługujących zespoły 
rekreacyjne tj. gastronomia, wypożyczalnie sprzętu 
sportowo-rekreacyjnego, szatnie, węzły sanitarne, 
obiekty socjalne dla podstawowego przeznaczenia 
terenu, obiekty związane z obsługą imprez plenero-
wych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: tereny o charakterze prze-
strzeni publicznych w rozumieniu przepisów planu; 
ustalenia wg § 10

  6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności 
zabudowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) powierzchnia zabudowy dla jednego budynku 

obsługującego zespół ogrodów maksymalnie 
200m2, dla pojedynczej działki –ogrodu działko-
wego do 25 m2

c) wysokość zabudowy do 6m, maksymalnie 1 kon-
dygnacja nadziemna

d) geometria dachów- dowolna, z dopuszczeniem 
dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 80% powierzchni terenu,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna wydzielana działka dla 
zieleni lub o charakterze publicznym 5000m2, dla 
pozostałych funkcji min. 1000m2
b) szerokość frontów dla nowowydzielanych działek- 

dowolna
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Zblewskiej i ul.Droga Nowowiej-

ska

b) miejsca postojowe – dopuszcza się sytuowanie 
miejsc postojowych zgodnie z potrzebami użyt-
kowników, parkingi projektować wraz z zielenią; 
dla ogrodów działkowych wskazane zapewnienie 
1 miejsca na 2 ogrody; nakaz realizacji miejsc 
parkowania dla rowerów;

11) stawka procentowa: 0%.
27. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.54.U1,UC, 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
w tym usług handlu z dopuszczeniem lokalizacji 
obiektu handlowego wielkopowierzchniowego tj. o 
pow. sprzedaży powyżej 2000m2

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ustala się zakaz rozbudowy istniejącego obiektu 

powodującej powiększenie powierzchni sprzedaży 
o ponad 5%

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

40%,
c) wysokość zabudowy maksymalnie 3 kondygna-

cje nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 5% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: ustala się zakaz dalszych podziałów 
na

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie dopuszcza się 
tymczasowego użytkowania terenu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Droga Nowowiejska
b) miejsca postojowe – min 20miejsc/1000m2 pow. 

sprzedaży oraz min 5 miejsc dla osób zatrudnio-
nych

11) stawka procentowa: 0%.
28. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.55.U1,P1,P2 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
z zakresu usług komercyjnych, techniczno-produk-
cyjnej, magazyny, hurtownie; funkcje mieszkalne 
wyłącznie jako integralnie związane z prowadzona 
działalnością; dopuszcza się w budynkach usłu-
gowych sytuowanie usług handlu detalicznego, 
gastronomii, kultury, biur, usług drobnych, poradni 
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medycznych, kształcenia dodatkowego; dopuszcza 
się sytuowanie garaży i parkingów

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) wskazane zachowanie istniejącej zieleni wysokiej 

oraz zbiornika wodnego;
b) dla budynków sytuowanych w pierzei wzdłuż ul. 

Juranda ze Spychowa w wypadku ich rozbudowy, 
przebudowy, nadbudowy, wymagane przed-
stawienie w projekcie budowlanym kontekstu 
otoczenia; ustala się dla tej pierzei szczególne 
wymagania architektoniczne;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 

dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy działek sąsiednich, z wyłączeniem 
granicy z terenem KDW

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
40% działki, terenu (wskaźnik nie dotycz działek 
pod garażami),

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
usługowych i techniczno-produkcyjnych oraz 
magazynowych do 12m, maksymalnie 2 kondyg-
nacje nadziemne, a dla obiektów towarzyszących 
typu garaże i budynki gospodarcze - wysokość do 
6m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 5% powierzchni działki, 
terenu

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1500m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Juranda ze Spychowa, z ul. Zblew-

skiej poprzez drogi wewnętrzne
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust 2, przy czym dla 

budynków usytuowanych wzdłuż pierzei ulicy 
Juranda ze Spychowa dopuszcza się bilanso-
wanie miejsc z uwzględnieniem miejsc w pasie 
drogowym ulicy lub w innym terenie w zasięgu 
dogodnego dojścia pieszego, pod warunkiem 
wykazania się prawem dysponowania tym 

miejscem na cele zapewnienia miejsc parkingo-
wych

11) stawka procentowa: 0%.
29. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.56.U1,P2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
oraz magazyny i handel hurtowy, wyklucza się 
funkcje mieszkaniowe; dopuszcza się zespoły garaży 
obsługujących pobliskie osiedla wielrodzinnel

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) wskazana rewaloryzacja, rekompozycja pierzei 

wzdłuż ulicy Juranda ze Spychowa w celu popra-
wy estetyki;

b) nakaz uzupełnienia zagospodarowania zielenią 
towarzyszącą komponowaną

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w terenie 
D1.58.MW.1

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

50%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących typu garaże, budynki 
gospodarcze, magazynowe- wysokość do 6m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

300m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Juranda ze Spychowa
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust 2

11) stawka procentowa: 0%.
30. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.57.U1, D1.63.

U1, D1.66.U1 plan ustala: obowiązują ustalenia ogól-

ne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
w szczególności handlu detalicznego

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych
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3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie ustala się wymaganej minimalnej 
powierzchni

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg wewnętrznych lub z przyległych 

dróg publicznych
b) miejsca postojowe -- wg § 14 ust 2, dopuszcza 

się bilansowanie miejsc postojowych z uwzględ-
nieniem usytuowania części miejsc w innym 
terenie w zasięgu dogodnego dojścia pieszego, 
pod warunkiem wykazania się prawem dyspono-
wania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc 
parkingowych

11) stawka procentowa: 0%.
31. Dla terenów oznaczonych symbolem D1. 53.MW.1, 

D1.58.MW.1, D1.67.MW.1 plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, dopuszcza się sytuowanie 
jako funkcji towarzyszącej usług nieuciążliwych, 
parkingów i zespołu garaży obsługujących funkcje 
podstawową, zieleni osiedlowej, urządzeń i obiektów 
sportowo-rekreacyjnych takich jak małe boiska, place 
gier i zabaw; w terenie D1.53.MW.1 dopuszcza się 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (istniejąca 
zabudowa o tej funkcji)

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w obrębie istniejących zespołów zabudowy do-

puszcza się uzupełnienie istniejącej zabudowy 
przez dobudowanie do ścian szczytowych bez 
otworów okiennych pojedynczych budynków,

b) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej 
wymaga analizy możliwości zapewnienia odpo-
wiednich wskaźników zieleni towarzyszącej oraz 
zapewnienia miejsc postojowych; dopuszcza się 
wspólne, zagwarantowane odpowiednia umową 

zagospodarowanie terenów zieleni osiedlowej i 
miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynków 
wielorodzinnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

25% terenu lub wydzielonej działki,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

16m, maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych, 
a dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 25% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka (nie dotyczy działek 

dla urządzeń infrastruktury technicznej lub garaży) 
o powierzchni 2000m2,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg w szczególności od ul. 
Droga Nowowiejska, ul. Zblewska (hałas, wibra-
cje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub 
rozwiązań technicznych, w tym stolarki o podwyż-
szonej izolacyjności akustycznej; w projektowa-
nym pasie takiej zieleni ustala się nakaz zastoso-
wania roślinności zróżnicowanej morfologicznie, 
planowo urządzonej, z gatunkami pozwalającymi 
na tłumienie hałasu;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Droga Nowowiejska, z ul. Zblew-

skiej, Juranda ze Spychowa, oraz poprzez drogi 
wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne istniejących 
osiedli

b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce na 1 
mieszkanie, dla usług towarzyszących wg § 14 
ust. 2

11) stawka procentowa: 0%.
32. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.59.U2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny usług o charakterze 
publicznym, z zakresu edukacji, opieki społecznej, 
w szczególności przedszkole

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

20%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

10,5m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 40% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg wewnętrznych w osiedlu zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej
b) miejsca postojowe – dopuszcza się miejsca wy-

łącznie dla zatrudnionych, w ilości nie większej 
jak 6miejsc

11) stawka procentowa: 0%.
33. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.60. MN.2, 

D.1.61.MN.2, D1. 64.MN.2 plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, dopuszcza się sytuowanie 
usług nieuciążliwych towarzyszących zabudowie 
mieszkaniowej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione, wskazane na rysunku budynki 
w ewidencji zabytków- do ochrony i zachowania, 
obowiązują dla nich ustalenia § 9 ust. 7

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 40% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie ustala się wymaganego minimum 
powierzchni działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu terenów usytuowanych 

wzdłuż ul. Zblewskiej-Jagiełły uwzględnić ochronę 
przed uciążliwościami od dróg (hałas, wibracje) 
poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub roz-
wiązań technicznych, w tym stolarki o podwyższo-
nej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych dróg publicznych lub 

wewnętrznych
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce na 1 lokal 

mieszkalny
11) stawka procentowa: 0%.

34. Dla terenów oznaczonych symbolem D1. 62.MW.1, 

D1.65.MW.1 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej, dopuszcza się sytuowanie jako 
funkcji towarzyszącej usług nieuciążliwych, parkin-
gów obsługujących funkcje podstawową, zieleni 
osiedlowej,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w obrębie istniejących zespołów zabudowy do-

puszcza się uzupełnienie istniejącej zabudowy 
przez dobudowanie do ścian szczytowych bez 
otworów okiennych pojedynczych budynków,

b) wprowadzenie nowej zabudowy wielorodzinnej 
wymaga analizy możliwości zapewnienia odpo-
wiednich wskaźników zieleni towarzyszącej oraz 
zapewnienia miejsc postojowych; dopuszcza się 
wspólne, zagwarantowane odpowiednia umową 
zagospodarowanie terenów zieleni osiedlowej i 
miejsca placu zabaw dla dzieci dla kilku budynków 
wielorodzinnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

45% terenu lub wydzielonej działki,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

16m, maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych, 
a dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,
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d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 25% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka (nie dotyczy działek 

dla urządzeń infrastruktury technicznej lub garaży) 
o powierzchni 2000m2,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Zblewskiej oraz poprzez drogi 

wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne istniejących 
osiedli

b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce na 1 
mieszkanie, dla usług towarzyszących wg § 14 
ust. 2

11) stawka procentowa: 0%.
35. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.68.P3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny obsługi komunikacji, 
parking, dopuszcza się parking kubaturowy

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

60%,
c) wysokość zabudowy do 12m, maksymalnie 3 

kondygnacje nadziemne,
d) geometria dachów- dowolna, z dopuszczeniem 

dachów płaskich
e) nie ustala się wymaganej minimalnej powierzchni 

biologicznie czynnej
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: zakaz podziału na działki
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg wewnętrznych osiedla mieszka-

niowego
b) miejsca postojowe –dopuszcza się miejsca po-

stojowe na całym terenie
11) stawka procentowa: 0%.

36. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.69.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
w tym warsztat obsługi samochodów, handel deta-
liczny, dopuszcza się sytuowanie obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej z zakresu zaopatrzenia w 
ciepło, dopuszcza się funkcje mieszkalne jako towa-
rzyszące funkcji podstawowej- wbudowane w obiekt 
usługowy, na wyższych kondygnacjach itp.

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja ul. Jagiełly wymaga rewaloryzacji i pod-

niesienia walorów estetycznych, dla rozbudów, 
nadbudów ora nowych obiektów sytuowanych 
wzdłuż pierzei ustala się szczególne wymagania 
architektoniczne;

b) nakaz uzupełnienia terenu odpowiednio kompo-
nowaną zielenią, w tym wysoką

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

600m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę ewen-

tualnych funkcji mieszkaniowych przed uciążli-
wościami od dróg- ul. Jagiełły, ul. Droga Nowo-
wiejska (hałas, wibracje) poprzez zastosowanie 
zieleni izolacyjnej lub rozwiązań technicznych, w 
tym stolarki o podwyższonej izolacyjności aku-
stycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg wewnętrznych w osiedlu miesz-

kaniowym
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2

11) stawka procentowa: 0%.
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37. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.70.IW plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny obiektów i urządzeń 
zaopatrzenia w wodę; studnia wraz ze strefą, wyklu-
cza się wszelką inna zabudowę, dopuszcza się zieleń 
ozdobną;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
nakaz podporządkowania zagospodarowania i użyt-
kowania terenu funkcji ochronnej ujęcia

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: teren w strefi e 
ochrony ekspozycji obejmującej dolinę Wierzycy, 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 10

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy: zakaz sytuowania budynków

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie dopuszcza się podziału terenu 
na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – od ul. Ściegiennego poprzez ciąg pieszo-

jezdny KDX
b) miejsca postojowe –zakaz sytuowania miejsc 

postojowych
11) stawka procentowa: 0%.

38. Dla terenu oznaczonych symbolem D1.71.P2,U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny usługowe oraz tereny 
funkcji techniczno-produkcyjne, magazyny i handel 
hurtowy, dopuszcza się parkingi i garaże, wyklucza 
się funkcje mieszkalne

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) nakaz wprowadzenia towarzyszącej zieleni wielo-

warstwowej zwłaszcza wzdłuż granicy z sąsiednim 
terenem

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów ja-
kości środowiska wymaganych dla terenu szpitala

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: teren w strefi e 
ochrony ekspozycji obejmującej dolinę Wierzycy, 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 10, w zagospodarowa-
niu uwzględnić wymóg kształtowania zabudowy w 
sposób nie deprecjonujący widoku z ciągu widoko-
wego wzdłuż linii kolejowej, wskazanego na rysunku 
planu

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:

a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-
nych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
40%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

600m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: ze względu na sąsiedztwo terenu szpitala 
(D1.30.U2) dla którego dopuszcza się sytuowanie 
lądowiska projektowane budynki i budowle oraz 
wszelkie obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, 
w tym napowietrzne linie, maszty, anteny w zasięgu 
powierzchni podejścia do lądowiska, projektować z 
uwzględnieniem ograniczeń wysokości zabudowy 
– niższe o co najmniej 10m od określonych w doku-
mentacji lądowiska powierzchni ograniczających

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się 
tymczasowe użytkowanie jako parking, plac mane-
wrowy

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul.Ściegiennego poprzez nowoprojek-

towany odcinek drogi publicznej
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust. 2

11) stawka procentowa: 30%.
39. Dla terenów oznaczonych symbolem D1.73.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej, z 
zakresu handlu, biur, zakład pogrzebowy, wyklucza 
się funkcje mieszkaniowe;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych, 
stosowanie tablic reklamowych i informacyjnych 
powiązanych z elewacjami frontowymi dopuszczalne 
wyłącznie do wysokości stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki,
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7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: ze względu na sąsiedztwo terenu szpitala 
(D1.30.U2) dla którego dopuszcza się sytuowanie 
lądowiska, projektowane budynki i budowle oraz 
wszelkie obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, 
w tym napowietrzne linie, maszty, anteny w zasięgu 
powierzchni podejścia do lądowiska, projektować z 
uwzględnieniem ograniczeń wysokości zabudowy 
– niższe o co najmniej 10m od określonych w doku-
mentacji lądowiska powierzchni ograniczających

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Balewskiego, Kopicza
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2, dopuszcza 

się bilansowanie miejsc z uwzględnieniem ich 
sytuowania w pasie drogowym ulic sąsiednich, 
pod warunkiem wykazania się prawem dyspono-
wania tym miejscem na cele zapewnienia miejsc 
parkingowych

11) stawka procentowa: 0%.

§ 21

  Ustalenia dla terenów położonych 

w jednostce urbanistycznej D2 – Zachód 

część południowa

1. Dla terenu oznaczonego symbolem D2.1. U1 plan ustala: 

obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
z zakresu handlu detalicznego, nie dopuszcza się 
funkcji mieszkalnych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

usługowych do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- wy-
sokość do 5m, 1 kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 5% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie ustala się minimalnej powierzchni 
wydzielanej działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Zblewskiej
b) miejsca postojowe – min. 6 miejsc, w tym 1 dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych
11) stawka procentowa: 0%.

2. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.2.U1,MN2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
oraz mieszkaniowej jednorodzinnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) budynek wskazany na rysunku planu jako obiekt 

zabytkowy w gminnej ewidencji zabytków do 
ochrony, ustalenia jak w§ 9 ust. 7

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne od ul. Kociew-

skiej jak na rysunku planu
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

65%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

400m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Kociewskiej
b) miejsca postojowe – wg § 14ust. 2

11) stawka procentowa: 0%.
3. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.3.MN.3,U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej z usługami a także tereny usługowe

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
dla budynków w pierzei wzdłuż ul. Skalskiego wy-
magane przedstawienie w projekcie budowlanym 
kontekstu otoczenia



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 161 — 17207 — Poz. 3268

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: istniejąca zieleń wysoka do zachowania 
i ochrony

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Kociewskiej jak na rysunku 

planu, wzdłuż ul. Skalskiego wskazane zachowa-
nie linii zabudowy wyznaczonej przez istniejące 
budynki, od pozostałych dróg wg przepisów 
odrębnych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

500m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg -ul. Żwirki i Wigury KDZ 
(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni 
izolacyjnej lub rozwiązań technicznych, w tym sto-
larki o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Skalskiego, Kociewskiej
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust 2

11) stawka procentowa: 0%.
4. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.4.MN.2, 

D2.6.MN.2 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla budynków w pierzei wzdłuż ul. Dąbrowskiego 

wymagane przedstawienie w projekcie budowla-
nym kontekstu otoczenia

b) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy działek sąsiednich

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych) do 10m, maksymalnie 3 kondyg-
nacje nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie ustala się minimalnej powierzchni 
działki, dopuszcza się łączenie działek

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od drogi ul.Żwirki i Wigury-KDZ 
(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni 
izolacyjnej lub rozwiązań technicznych, w tym sto-
larki o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Dąbrowskiego, Skalskiego, Żwirki 

i Wigury
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce na 1 dom 

mieszkalny
11) stawka procentowa: 0%.

5. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.5.IW plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny obiektów i urządzeń 
zaopatrzenia w wodę;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:- teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

20%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- indywidualne formy, zharmo-
nizowane z zabudową istniejącą, z dopuszczeniem 
dachów płaskich
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e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 60% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki 
budowlane

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulic otaczających
b) miejsca postojowe –nakaz ograniczenia miejsc 

postojowych do niezbędnych dla obsługi tere-
nu

11) stawka procentowa: 0%.
6. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.7. MN.2, 

D2.8.MN.2, D2.9.MN.2 plan ustala: obowiązują usta-

lenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla budynków w pierzei wzdłuż ul. Dąbrowskiego 

i Żwirki i Wigury wymagane przedstawienie w 
projekcie budowlanym kontekstu otoczenia,

b) dla działek zabudowanych w dniu uchwalania 
planu przy sytuowaniu zabudowy uzupełniającej 
dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośred-
nio na granicy działek lub w odległości 1,5m od 
granic działek sąsiednich;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) fragment terenu D2.9.MN.2 w części wskazanej 

na rysunku planu znajduje się w granicach strefy 
ochrony konserwatorskiej obejmującej zespół ul. 

Lubichowskiej, ustalenia wg § 9 ust. 16
b) dla budynku zabytkowego w ewidencji gminnej 

wskazanego na rysunku planu w terenie D2.9.MN2 
obowiązują ustalenia § 9 ust. 7;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych 

oraz jak na rysunku planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą, wskazane dachy strome dwu 
lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci 
w przedziale 30-45stopni

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 40% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

600m2, podział prostopadle do drogi obsługującej 
zespół

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu terenów D2.8.MN.2 i 

D2.9.MN.2 uwzględnić ochronę przed uciążliwoś-
ciami od drogi ul. Żwirki i Wigury- KDZ (hałas, 
wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyj-
nej lub rozwiązań technicznych, w tym stolarki o 
podwyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulic Dąbrowskiego, Żwirki i Wigury 

Kociewskiej oraz z dróg wewnętrznych;
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce na 1 lokal 

mieszkalny
11) stawka procentowa: 0%.

7. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.10.MN.2, 

D2.11.MN.2, D2.12.MN2, D2.13.MN.2, D2. 14.MN.2, 

D2.15.MN.2 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla budynków w pierzei wzdłuż ul. Lubichowskiej 

wymagane przedstawienie w projekcie budowla-
nym kontekstu otoczenia,

b) w zagospodarowaniu zachować zasadę sytuo-
wania domu mieszkalnego od frontu, budynków 
towarzyszących w głębi działki, przy czym do-
puszcza się sytuowanie zabudowy towarzyszącej 
typu garaże, budynki gospodarcze bezpośrednio 
na granicy działek sąsiednich lub w odl. 1,5m od 
tej granicy;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny w granicach zespołów zabudowy o wartoś-

ciach historycznych, wyznaczonych na rysunku 
planu, obowiązują ustalenia § 9 ust. 16,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 

dla pierzei wzdłuż ul. Lubichowskiej dla rozbudów 
wskazane kontynuowanie istniejącej linii zabu-
dowy pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy 
drogi;

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą, wskazane dachy strome 
dwuspadowe o nachyleniu połaci w przedziale 
35-45stopni;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,
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7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się wydzielania nowych 
działek budowlanych

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu działek usytuowanych 

wzdłuż ulicy Lubichowskiej uwzględnić ochronę 
przed uciążliwościami od drogi (hałas, wibracje) 
poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub roz-
wiązań technicznych, w tym stolarki o podwyższo-
nej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulic przyległych
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2

11) stawka procentowa: 0%.
8. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.16. MN.2, D.20.

MN.2, D.21.MN.2, D2. 22.MN.3.plan ustala: obowią-

zują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, przy czym w terenie D2.22.MN.3 
– tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla budynków w pierzei wzdłuż ul. Lubichowskiej 

wymagane przedstawienie w projekcie budowla-
nym kontekstu otoczenia

b) w terenie D2.21.MN.2 od strony drogi KDGP(G) 
zastosować pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej 
ustala się nakaz zastosowania roślinności zróżni-
cowanej morfologicznie, planowo urządzonej, z 
gatunkami pozwalającymi na tłumienie hałasu

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefą 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne od ul. Korytyb-

skiej oraz projektowanej drogi KDGP(G) jak na 
rysunku planu, od pozostałych dróg wg przepisów 
odrębnych, dla zabudowy wzdłuż ul. Lubichow-
skiej wskazane kontynuowanie istniejącej linii 
zabudowy

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą, z dopuszczeniem dachów 
płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się wydzielania nowych 
działek budowlanych

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) tereny w granicach ustanowionej strefy ochrony 

pośredniej ujęć wody „Południe”, obowiązują 
ustalenia jak w § 11 ust. 4

b) przez teren D2.20.MN.2 i D2.22.MN.3 przebiegają 
istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne 
– do czasu ich przebudowy (skablowania) lub 
likwidacji obowiązują ustalenia jak w § 12 ust. 4

c) w zagospodarowaniu terenów D2.21.MN.2 
uwzględnić ochronę przed uciążliwościami od 
drogi KDGP (G) (hałas, wibracje) poprzez zastoso-
wanie zieleni izolacyjnej lub rozwiązań technicz-
nych, w tym stolarki o podwyższonej izolacyjności 
akustycznej;

d) w ternach D2.22MN.3 oraz D2.16.MN.2 w bu-
dynkach mieszkalnych usytuowanych wzdłuż ul. 
Lubichowskiej zastosować rozwiązania techniczne 
minimalizujące wpływ hałasu

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd –z przylegających dróg publicznych dojaz-

dowych i dróg wewnętrznych
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust 2

11) stawka procentowa: 0%.
9. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.17.U1, D2.18.

U1, D2.19.MN.3 plan ustala: obowiązują ustalenia 

ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: D2.17.U1 oraz D2.18.U1- te-
reny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji 
mieszkalnych towarzyszących; D2.19.MN.3 - tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 
towarzyszącymi, obiekty usługowe jako wbudowane, 
dobudowane do budynków mieszkalnych bądź jako 
odrębne obiekty;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) tereny D.2.18.U1 i D2.19.MN.3 położone są w 

granicach zespołów zabudowy o wartościach 
historycznych, wyznaczonych na rysunku planu, 
obowiązują ustalenia § 9 ust. 16 15;

b) teren D2. 17.U1 – w granicach strefy ochrony 
konserwatorskiej rewaloryzacji i konserwacji 
- obejmująca zespół ul. Lubichowskiej, o grani-
cach określonych na rysunku planu, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 15;

c) budynki i zespoły wskazane na rysunku planu w 
granicach terenu D2.17.U1 – do ochrony, fi gu-
rujące w ewidencji zabytków, postulowane do 
wpisu do rejestru zabytków, obowiązują dla nich 
ustalenia § 9 ust. 5;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
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b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
40%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 5% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie dopuszcza się wydzielania nowych 
działek budowlanych

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w rozwiązaniach budowlanych uwzględnić ochro-

nę ewentualnych funkcji mieszkaniowych przed 
uciążliwościami od drogi ul. Lubichowska KDZ 
(hałas, wibracje), w tym stolarkę o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Lubichowskiej
b) miejsca postojowe – dopuszcza się sytuowanie 

niezbędnych miejsc postojowych w pasie dro-
gowym za zgodą zarządcy lub w innym terenie 
w zasięgu dogodnego dojścia pieszego, pod 
warunkiem wykazania się prawem dysponowa-
nia tym miejscem na cele zapewnienia miejsc 
parkingowych

11) stawka procentowa: 0%.
10. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.23.ZP, D.2. 

24.ZP, D.2.25.ZP, D2.26.ZP, D.2.27.ZP, D2.31.ZP plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zielni urządzonej, parki, 
skwery, zieleńce, o funkcji zieleni izolacyjno-krajobra-
zowej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
ustala się nakaz zastosowania roślinności zróżni-
cowanej morfologicznie, planowo urządzonej, z 
gatunkami pozwalającymi na tłumienie hałasu

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: tereny publiczne, ustalenia 
jak w wg § 10 ust. 2 i 5

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz sytuowania budynków;
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej 95% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: zakaz podziału na działki
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:

a) tereny D2,23.ZP, D2.24.ZP, D2.25.ZP położone 
są w granicach strefy ochrony pośredniej ujęć 
wody „Południe”, obowiązują ustalenia jak w § 11 
ust. 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych dróg publicznych
b) miejsca postojowe – nie dopuszcza się sytuowa-

nia miejsc parkingowych
11) stawka procentowa: 0%.

11. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.28.MN.2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
nakaz utrzymania i wzmocnienia istniejącej zieleni 
wysokiej, ustala się nakaz zastosowania roślinności 
zróżnicowanej morfologicznie, planowo urządzonej, 
z gatunkami pozwalającymi na tłumienie hałasu;
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony południowej wprowadzić dodatkową zieleń 
izolacyjno-krajobrazową;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od drogi KDGP (G) jak na rysunku 

planu, od pozostałych dróg wg przepisów odręb-
nych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m, 
1 kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 50% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

500m2, podział prostopadle do ul. Zbożowej
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: teren w granicach strefy ochrony pośredniej 
ujęć wody „Południe”, obowiązują ustalenia jak w 
§ 11 ust. 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Zbożowej
b) miejsca postojowe – min 2 miejsca na 1 dział-

kę
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11) stawka procentowa: 0%.
12. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.32.U1,MN.3 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
a także zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi 
usługami i drobna działalnością gospodarcza rze-
mieślniczą, w szczególności istniejąca stolarnia;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) istniejąca zieleń wysoka do zachowania i ochro-

ny,
b) wzdłuż granic terenu wymagany w urządzeniu 

terenu pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej, wska-
zany na rysunku planu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej za-
budowy mieszkaniowej w terenie D2.33MN.2,MW.1 
lub w terenie D2.8.MN.2;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

50%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych, usługowych,) do 12m,, a dla obiek-
tów towarzyszących typu budynek gospodarczy, 
garaż- wysokość do 6m,

d) geometria dachów- dachy dowolne, zharmonizo-
wane z sąsiednią zabudową istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie ustala się szczegółowych zasad, 
wg ustaleń ogólnych

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się

0) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd –z ul. Boh. Getta (poza granicami opraco-

wania, w obszarze obowiązującego planu miej-
scowego oznaczonego na rysunku symbolem 5)

b) miejsca postojowe – minimum 1 miejsce na 1 
lokal mieszkalny, a dla działalności usługowej 
min. 20miejsc na 100m2 pow. użytkowej usługi, 
nie mniej jak 1 miejsce;

11) stawka procentowa: 0%.
13. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.33. MN.2,MW.1 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej; w zabudo-
wie wielorodzinnej dopuszcza się sytuowanie usług 
nieuciążliwych w parterach;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:

a) dla budynków w pierzei wzdłuż ul. Dolnej wyma-
gane przedstawienie w projekcie budowlanym 
kontekstu otoczenia

b) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 
strony południowej wprowadzić zieleń izolacyjno-
krajobrazową;

c) nowoprojektowany zespół zabudowy wieloro-
dzinnej zharmonizować ze sobą pod względem 
form architektonicznych, kolorystyki i rozwiązań 
materiałowych;

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić teren 
zieleni osiedlowej o minimalnej powierzchni 
1000m2, z palcem zabaw dla dzieci i miejscem 
wypoczynku dla osób starszych, z zapewnieniem 
dogodnego dojścia pieszego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne od ul. Dolnej, 

Zachodniej oraz od drogi KDGP (G) jak na rysunku 
planu,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) jednorodzinnych do 9m, maksymalnie 
2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektów to-
warzyszących- wysokość do 5m, 1 kondygnacja 
nadziemne, dla zabudowy wielorodzinnej- do 5 
kondygnacji nadziemnych

d) geometria dachów- dla zabudowy jednorodzinnej 
zharmonizowane z sąsiednią zabudową istniejącą 
wzdłuż ul. Dolnej, dla zabudowy wielorodzinnej z 
dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka dla zabudowy jed-

norodzinnej o powierzchni 600m2, dla zabudowy 
wielorodzinnej min 2000m2,

b) podział terenu wymaga uwzględnienia ustaleń § 
13 ust. 7;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulicy Dolnej i Zachodniej oraz no-

woprojektowanych dróg publicznych KDD i 
wewnętrznych;

b) miejsca postojowe – dla zabudowy jednorodzin-
nej min 2 miejsca, dla zabudowy wielorodzinnej 
min 1,2 miejsca na 1 mieszkanie, dla usług 
towarzyszących min 30miejsc na 1000m2 pow. 
rzutkowej usług;
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11) stawka procentowa: 0%.
14. Dla terenu oznaczonego symbolem D2.34. MN.2,MW.1 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej; w zabudo-
wie wielorodzinnej dopuszcza się sytuowanie usług 
nieuciążliwych w parterach;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) nowoprojektowany zespół zabudowy wieloro-

dzinnej zharmonizować ze sobą pod względem 
form architektonicznych, kolorystyki i rozwiązań 
materiałowych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne od ul. Zachodniej 

jak na rysunku planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) jednorodzinnych do 9m, maksymalnie 
2 kondygnacje nadziemne, a dla obiektów to-
warzyszących- wysokość do 5m, 1 kondygnacja 
nadziemne, dla zabudowy wielorodzinnej- do 5 
kondygnacji nadziemnych

d) geometria dachów- dla zabudowy jednorodzinnej 
dachy strome dwuspadowe o nachyleniu głów-
nych połaci w przedziale 30-45stopni, z kalenica 
ustawioną równolegle do frontu; dla zabudowy 
wielorodzinnej z dopuszczeniem dachów pła-
skich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka dla zabudowy jed-

norodzinnej o powierzchni 600m2, dla zabudowy 
wielorodzinnej min 2000m2,

b) podział terenu wymaga uwzględnienia ustaleń § 
13 ust. 7;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulicy Malinowej i Zachodniej oraz 

nowoprojektowanych dróg wewnętrznych;
b) miejsca postojowe – dla zabudowy jednorodzin-

nej min 2 miejsca, dla zabudowy wielorodzinnej 
min 1,2 miejsca na 1 mieszkanie, dla usług 
towarzyszących min 30miejsc na 1000m2 pow. 
rzutkowej usług;

11) stawka procentowa: 0%.
15. Dla terenów oznaczonych symbolem D.2.30.ZP, D2.35.

ZP, D.2.36.ZP plan ustala: obowiązują ustalenia ogól-

ne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni parkowej, 
skwery, zieleńce, z dopuszczeniem urządzenia palcu 
zabaw, małych boisk sportowych, dopuszcza się 
sytuowanie budynków zaplecza sanitarno-magazy-
nowego oraz świetlicy,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
ustala się nakaz przedstawienia na etapie projektu 
budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, odpo-
wiednio komponowanej;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: tereny przestrzeni publicznej w 
rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 3 
i 4;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

5%,
c) wysokość zabudowy do 6m, 1 kondygnacja nad-

ziemna,
d) geometria dachów- indywidualna forma, z do-

puszczeniem dachów płaskich
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 75% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki 
budowlane

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych ulic
b) miejsca postojowe –zakaz sytuowania miejsc 

postojowych
11) stawka procentowa: 0%.

16. Dla terenu oznaczonego symbolem D2.37.ZE,ZP plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni ekologicznej oraz 
zieleni parkowej, dopuszcza się sytuowanie urządzeń 
i obiektów związanych z rekreacją takich jak place 
zabaw, ścieżki piesze i rowerowe, wiaty rekreacyjne, 
małe boiska sportowe, dopuszcza się sytuowanie 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w 
szczególności związanych z odprowadzeniem i unie-
szkodliwieniem wód opadowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: istniejące oczek wodne wraz z otacza-
jącą zielenią do ochrony i zachowania;
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) ustala się zakaz sytuowania budynków
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 90% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: ustala się zakaz podziału na działki 
budowlane (nie dotyczy działek związanych z urzą-
dzeniami i obiektami infrastruktury technicznej)

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – od ul. Malinowej, Poziomkowej;
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowanie miejsc 

postojowych
11) stawka procentowa: 0%.

17. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.38.P2,U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy techniczno-
produkcyjnej, budownictwa, magazynów, handlu 
hurtowego, tereny zabudowy usługowej z wyklucze-
niem usług związanych z opieką społeczna, ochroną 
zdrowia, szkolnictwem i wychowaniem, funkcje 
mieszkalne wyłącznie jako integralnie związane z 
prowadzoną działalnością;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony południowej wprowadzić zieleń izolacyjno-
krajobrazową;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej; nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od drogi KDGP(G) jak na rysunku 

planu, od pozostałych dróg wg przepisów odręb-
nych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
40%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- indywidualne formy, z do-
puszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1000m2
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: przez teren przebiegają istniejące napo-
wietrzne linie elektroenergetyczne – do czasu ich 
przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowiązuje 
nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania tere-
nu z zarządca sieci energetycznych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Borówkowej
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust. 2

11) stawka procentowa: 0%.
18. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.39.P3,U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny obsługi komunikacji, 
parking, usługi towarzyszące stacji paliwowej, wy-
klucza się funkcje mieszkalne

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony wschodniej wprowadzić zieleń izolacyjno-
krajobrazową w pasie szer. min 3 m;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej; nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od drogi KDGP(G) jak na rysunku 

planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

usługowych do 12m, maksymalnie 3 kondygna-
cje nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- indywidualne formy, z do-
puszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 5% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki 
budowlane

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 161 — 17214 — Poz. 3268

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu docelo-
wego zagospodarowania dopuszcza się użytkowanie 
jako placu manewrowego, parkingu bez budyn-
ków;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd –z dróg wewnętrznych (północny odcinek 

ul. Jeżynowej oraz poprzez teren sąsiedni D2.40P3 
i drogę dojazdowa KDD;

b) miejsca postojowe – dopuszcza się zagospoda-
rowanie terenu w całości na cele parkingowe

11) stawka procentowa: 0%.
19. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.40.P3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren obsługi komunikacji, 
stacja paliwowa, parking, z zapleczem, wyklucza się 
funkcje mieszkaniowe

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
dopuszcza się wspólne z terenem D2.39P3, U1 zago-
spodarowanie

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej; nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

10%,
c) wysokość zabudowy do 10m, maksymalnie 2 

kondygnacje nadziemne,
d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 

istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 5% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Zblewskiej i z ul. Jeżynowej
b) miejsca postojowe – min 10miejsc

11) stawka procentowa: 0%.
20. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.41.MN.2, 

D2.42.MN.2, D2.43.MN.2, D2.44.MN.2 plan ustala: 

obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony północnej wzdłuż ul. Zblewskiej wskazane 
jest wprowadzenie zieleni izolacyjno-krajobrazo-
wej

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej; nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Poziomowej i Borówkowej 

jak na rysunku planu, od pozostałych dróg wg 
przepisów odrębnych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
40%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

500m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: przez teren D2.42.MN.2 i D2.44.MN.2 
przebiegają istniejące napowietrzne linie elektroener-
getyczne – do czasu ich przebudowy (skablowania) 
lub likwidacji obowiązuje nakaz uzgadniania projektu 
zagospodarowania terenu z zarządca sieci energe-
tycznych
a) w zagospodarowaniu działek wzdłuż ul. Zblew-

skiej uwzględnić ochronę przed uciążliwościami 
od drogi (hałas, wibracje) poprzez zastosowanie 
zieleni izolacyjnej lub rozwiązań technicznych, w 
tym stolarki o podwyższonej izolacyjności aku-
stycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych dróg publicznych i we-

wnętrznych
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2

11) stawka procentowa: 0%.
21. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.45.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej z 
dopuszczeniem funkcji mieszkalnej jako towarzyszą-
cej np. wbudowanej w obiekt usługowy;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony północnej i zachodniej wprowadzić zieleń 
izolacyjno-krajobrazową;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej; nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;
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6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(usługowych) do 12m, maksymalnie 3 kondyg-
nacje nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą, z dopuszczeniem dachów 
płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1000m2, podział prostopadle do ul. Zblewskiej
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę 

ewentualnych funkcji mieszkaniowych przed 
uciążliwościami od ul. Zblewskiej (hałas, wibra-
cje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub 
rozwiązań technicznych, w tym stolarki o podwyż-
szonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Zblewskiej oraz z ul. Borówko-

wej;
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust. 2

11) stawka procentowa: 0%.
22. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.46.MN.2, 

D2.47.MN.2, D2.48.MN.2, D2. 49.MN.2 plan ustala: 

obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w terenie D2.46.MN.2 w ramach powierzchni bio-

logicznie czynnej od strony północnej wskazane 
jest wprowadzenie zieleni izolacyjno-krajobrazo-
wej;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej; w terenie D2.48.MN.2 
występuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu 
obszar strefy ochrony archeologicznej, obowiązują 
dla niej ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: - wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Malinowej, Jagodowej, Po-

ziomkowej jak na rysunku planu, od pozostałych 
dróg wg przepisów odrębnych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą, wskazane dachy strome 
dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu 
głównych połaci w przedziale 30-45stopni, usta-
wione kalenicą równolegle do frontu;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

600m2, szerokość frontu minimum 18m;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się
a) w  z a g o s p o d a r o w a n i u  t e r e n u  D 2 . 4 6 .

MN.2.uwzględnić ochronę przed uciążliwościami 
od ul.Zblewskiej- KDG (hałas, wibracje) poprzez 
zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przylegających do terenu dróg publicz-

nych lub wewnętrznych, a także dla terenu D2.48.
MN.2 i D2.49.MN.2 z ciągu pieszo-jezdnego KDX 
wskazanego na rysunku planu

b) miejsca postojowe -§ 14 ust. 2
11) stawka procentowa: 0%.

23. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.50.MN.2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Malinowej jak na rysunku 

planu, od pozostałych dróg wg przepisów odręb-
nych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą, dachy dwu lub wielospa-
dowe o nachyleniu głównych połaci w przedziale 
25-40stopni
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e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych dróg publicznych bądź z 

dróg wewnętrznych
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust. 2

11) stawka procentowa: 0%.
24. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.51.U1,P3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej 
oraz obsługi komunikacji-warsztat samochodowy, 
parking, salon samochodowy, nie dopuszcza się 
funkcji mieszkalnych

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
budynki zharmonizować ze sobą by tworzyły jedno-
rodny zespół zabudowy

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

50%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących (garaże, budynki 
gospodarcze, magazynowe itp.) wysokość do 
6m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą, z dopuszczeniem dachów 
płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 5% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki 
budowlane

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Malinowej i Zblewskiej
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust. 2, dopuszcza się 

bilansowanie miejsc postojowych z uwzględnie-
niem miejsc w pasie drogowym ulic przyległych, 
za zgodą zarządcy drogi

11) stawka procentowa: 0%.
25. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.52.U1, D2.82.

U1 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
w szczególności handlu detalicznego, rzemiosła 
usługowego, w tym warsztatu samochodowego z 
zakresu diagnostyki pojazdów (D2.82.U1)

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
teren wymaga wzbogacenia odpowiednio kompono-
waną zielenią towarzyszącą

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: istniejąca zieleń wysoka do ochrony i 
zachowania;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Zblewskiej
b) miejsca postojowe - wg § 14 ust. 2,

11) stawka procentowa: 0%.
26. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.53.MN.3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, usługi 
jako wbudowane, dobudowane bądź samodzielne 
odrębne obiekty; wyklucza się usługi związane z 
pobytem dzieci i młodzieży, opieką społeczną

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony północnej wprowadzić zieleń izolacyjno-
krajobrazową;
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3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą, wskazane dachy strome 
dwuspadowe o nachyleniu głównych połaci w 
przedziale 30-45stopni;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2, minimalna szerokość frontu 20m;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę funkcji 

mieszkaniowych przed uciążliwościami od ul. 
Zblewskiej (hałas, wibracje) poprzez zastosowanie 
zieleni izolacyjnej lub rozwiązań technicznych, w 
tym stolarki o podwyższonej izolacyjności aku-
stycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Zachodniej, Zblewskiej oraz z ciągu 

pieszo-jezdnego KDX
b) miejsca postojowe - wg § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
27. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.54.MN.2, 

D2.55.MN.2 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z dopuszczeniem sytuowania 
zabudowy bliźniaczej, dopuszcza się: sytuowanie 
garaży dobudowanych lub wolnostojących, altan, 
nie dopuszcza się zabudowy gospodarczej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla terenu D2.54.MN.2 w ramach powierzchni 

biologicznie czynnej od strony północnej wpro-
wadzić zieleń izolacyjno-krajobrazową; ustala się 
nakaz zastosowania roślinności zróżnicowanej 
morfologicznie, planowo urządzonej, z gatunkami 
pozwalającymi na tłumienie hałasu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy jak na rysunku planu, a także od 

pozostałych dróg wg przepisów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%, intensywność do 0,60
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

10,5m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, 
a dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m, 
1 kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- dachy strome dwu lub wielo-
spadowe o nachyleniu głównych połaci przedziale 
35-45stopni, kalenica równolegle do frontu; w 
terenie D2.55.MN.2 zharmonizowane z zabudową 
istniejącą; dla garaży i altan dopuszczalna inna 
forma dachu w tym jednospadowe i płaskie

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2,
b) dla terenu D2.45.MN.2 podział zgodnie z § 13 ust. 

7
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu terenu D2.54.MN.2 uwzględ-

nić ochronę przed uciążliwościami od ul. Zblew-
skiej- KDG (hałas, wibracje) poprzez zastosowanie 
zieleni izolacyjnej lub rozwiązań technicznych, w 
tym stolarki o podwyższonej izolacyjności aku-
stycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd - z przyległych dróg publicznych i we-

wnętrznych;
b) miejsca postojowe - wg § 14 ust. 2;

11) stawka procentowa: 0%.
28. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.56.MN.2, 

D2.57.MN.2, D2.58.MN.2, D2. 59.MN.2, D2.60.MN.2, 

D2.61.MN.2, D2.64.MN.2, D.2.66.MN.2, D2.67.MN.2 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, dopuszcza się sytuowanie 
zabudowy bliźniaczej, nie dopuszcza się zabudowy 
gospodarczej towarzyszącej, dopuszcza się: garaże 
dobudowane lub wolnostojące, altany ogrodowe;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) wskazane zachowanie zasady usytuowania bu-

dynku głównego od frontu, budynków towarzy-
szących w głębi działki, w tym z dopuszczeniem 
usytuowania ich bezpośrednio na granicy lub w 
odległości 1,5m od granicy z sąsiednią działką,

b) od frontu teren działki zagospodarować jako prze-
dogródek, zieleń reprezentacyjna, ozdobna
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3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Danusi jak na rysunku planu, 

od pozostałych dróg wg przepisów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%, intensywność do 0,60;
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

10,5m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, 
a dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m, 
1 kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą, wskazane dachy strome dwu 
i wielospadowe o nachyleniu głównych połaci 
w przedziale 35-45stopni, wskazane równoległe 
ustawienie kalenicy względem frontu; dla garaży 
i altan dopuszczalna inna forma dachu w tym 
jednospadowe i płaskie

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

400m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: w terenie D2.66.MN.2 przebiegają istniejące 
napowietrzne linie elektroenergetyczne – do czasu 
ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowią-
zuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania 
terenu z zarządca sieci energetycznych

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych dróg publicznych oraz 

wewnętrznych
b) miejsca postojowe - wg § 14 ust. 2

11) stawka procentowa: 0%.
29. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.62.MN.3, 

D2. 63.MN.3, D.2.65.MN.3, D2. 68.MN.3 plan ustala: 

obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług, usługi 
jako wbudowane, dobudowane bądź jako odrębne 
budynki, nie dopuszcza się sytuowania budynków 
gospodarczych, dopuszcza się sytuowanie garaży 
dobudowanych lub wolnostojących

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Danusi jak na rysunku planu, 

od pozostałych dróg wg przepisów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą, wskazane dachy strome o 
zbliżonych formach

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd - z przyległych dróg publicznych oraz we-

wnętrznych
b) miejsca postojowe -- wg § 14 ust. 2

11) stawka procentowa: 0%.
30. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.67.MN.2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, z dopuszczeniem sytuowania 
zabudowy bliźniaczej, dopuszcza się sytuowanie: 
garaży dobudowanych lub wolnostojących, nie do-
puszcza się sytuowania budynków gospodarczych

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) część działki od strony ulicy, dojazdu zagospoda-

rować jako ogródek reprezentacyjny, ozdobny
b) dopuszcza się sytuowanie garaży bezpośrednio na 

granicy działek sąsiednich lub w odległości 1,5m 
od granicy

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Danusi i Broniewskiego jak 

na rysunku planu, od pozostałych dróg wg prze-
pisów odrębnych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%, intensywność do 0,60

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10,5m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, 
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a dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m, 
1 kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą, dachy strome dwu lub wie-
lospadowe o nachyleniu głównych połaci w prze-
dziale 35-45stopni, ustawione kalenica równolegle 
do frontu, dla garaży i altan dopuszczalna inna 
forma dachu w tym jednospadowe i płaskie,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2, podział prostopadle do drogi obsługują-
cej

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd –z przyległych ulic publicznych oraz z cią-

gu pieszo-jezdnego KDX pokazanego na rysunku 
planu

b) miejsca postojowe – wg § 14 ust. 2
11) stawka procentowa: 0%.

31. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.69.MN.2, 

D2. 70.MN.2, D2.71.MN.2, D2. 72.MN.2 plan ustala: 

obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, z dopuszczeniem sytuowania za-
budowy szeregowej, przy czym minimalna szerokość 
frontu 6m; nie dopuszcza się sytuowania budynków 
gospodarczych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) część działki przed wejściem zagospodarować 

zielenią ozdobną
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: wg ustaleń ogólnych
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg jak na rysunku planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%, intensywność do 0,85
c) wysokość zabudowy do 10,5m,
d) geometria dachów- dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci w 
przedziale 35-40stopni;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości;
a) minimalna szerokość frontu 6m

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z przyległych dróg publicznych
b) miejsca postojowe – 1 miejsce na 1 mieszkanie

11) stawka procentowa: 0%.
32. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.73.MN.3,U1 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej z usługami oraz zabudowy usługowej, nie 
dopuszcza się zabudowy gospodarczej; usługi wbu-
dowane w partery lub jako odrębne obiekty,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony frontowej wprowadzić zieleń ozdobną
b) pierzeja ulicy Danusi wymaga szczególnych roz-

wiązań architektonicznych;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: wg ustaleń ogólnych
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, na fragmencie występuje 
wskazany orientacyjnie na rysunku planu obszar 
strefy ochrony archeologicznej, obowiązują dla niej 
ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamo-
wych i informacyjnych powiązanych z elewacjami 
frontowymi dopuszczalne wyłącznie do wysokości 
stropu I kondygnacji;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Danusi jak na rysunku pla-

nu;
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

50%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- wy-
sokość do 5m, 1 kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- dachy dwu i wielospadowe 
o nachyleniu głównych połaci w przedziale 35-
40stopni, kalenice ustawione równolegle do 
frontu;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

450m2, podział prostopadle do drogi- ul. Danusi, 
minimalna szerokość frontu 20m

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) przez teren przebiegają istniejące napowietrzne 

linie elektroenergetyczne – do czasu ich przebudo-
wy (skablowania) lub likwidacji obowiązuje nakaz 
uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z 
zarządca sieci energetycznych

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu docelo-
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wego zagospodarowania dopuszcza się użytkowanie 
terenu jako parkingu, bez budynków

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Danusi
b) miejsca postojowe – 1 miejsce na 1 mieszkanie, 

parkingi dla usług dopuszcza się sytuować w 
pasie drogowym z zgoda zarządcy drogi lub na 
ogólnodostępnych parkingach w sąsiedztwie 
kościoła

11) stawka procentowa: 0%.
33. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.74.ZP, D2.80.

ZP plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, 
parki, skwery, zieleńce, w terenie D2.74.ZP dopusz-
cza się sytuowanie obiektów małej architektury, nie 
dopuszcza się sytuowania budynków;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
zieleń wymaga ukształtowania i starannej kompozy-
cji

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: teren w otoczeniu zabytkowego cmen-
tarza żydowskiego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: na fragmencie tere-
nu D2.74.ZP występuje wskazany orientacyjnie na 
rysunku planu obszar strefy ochrony archeologicznej, 
obowiązują dla niej ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz sytuowania budynków
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 90% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki 
budowlane;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) przez teren D2.74.ZP przebiegają istniejące napo-

wietrzne linie elektroenergetyczne – do czasu ich 
przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowią-
zuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowa-
nia terenu z zarządca sieci energetycznych

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Boh. Getta (teren D2.74.ZP) oraz z 

ul. Danusi (teren D2.80.ZP)
b) miejsca postojowe –zakaz sytuowana miejsc 

postojowych
11) stawka procentowa: 0%.

34. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.76.U2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren usług kultury i kultu 
religijnego, zespół kościoła oraz ośrodka parafi al-
nego z zielenią parkowo-ogrodową, dopuszcza się 
sytuowanie niezbędnych dla obsługi parkingów; 
jako funkcje dopuszczalne ustala się usługi z zakresu 
opieki społecznej, oświaty i wychowania, dopuszcza 

się funkcje mieszkalne i mieszkalnictwa zbiorowego 
związanego z funkcją podstawową;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) wzdłuż północnej granicy terenu wskazana reali-

zacja wielopiętrowej zieleni izolacyjno-krajobra-
zowej

b) w kształtowaniu zabudowy i zagospodarowania 
terenu ustala się nakaz uwzględnienia szczegól-
nych wymagań architektonicznych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: istniejąca zieleń wysoka do zachowania 
i ochrony;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) fragment terenu znajduje się w strefi e ochronnej 

od cmentarza C2.33.ZC, obowiązują ustalenia wg 
§ 12 ust. 6

b) teren położony w otoczeniu zabytkowego cmenta-
rza oraz zabytkowej alei drzew, zagospodarowanie 
i zabudowa w sąsiedztwie zabytku wymagają 
uzgodnień z właściwym konserwatorem zabyt-
ków;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
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6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg – ul. Boh. Getta- wg prze-

pisów odrębnych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

10%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

kościelny- dowolna z dopuszczeniem dominanty 
wysokościowej w postaci wieży, dzwonnicy, dla 
pozostałych budynków do 12m, maksymalnie 3 
kondygnacje nadziemne, a dla obiektów towa-
rzyszących typu garaże, budynki gospodarcze 
itp- wysokość do 5m, 1 kondygnacja nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą, forma indywidualna dosto-
sowana do charakteru terenu

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 50% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie ustala się minimalnej wielkości 
działki; dopuszczalne wydzielanie działek wyłącznie 
na potrzeby urządzeń i obiektów infrastruktury tech-
nicznej

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) fragment terenu znajduje się w strefi e ochronnej 

od cmentarza C2.33.ZC, obowiązują ustalenia wg 
§ 12 ust. 6

b) na fragmencie terenu występuje wskazany orien-
tacyjnie na rysunku planu obszar strefy ochrony 
archeologicznej, obowiązują dla niej ustalenia § 
9 ust. 8

c) przez teren przebiegają istniejące napowietrzne 
linie elektroenergetyczne – do czasu ich przebudo-
wy (skablowania) lub likwidacji obowiązuje nakaz 
uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z 
zarządca sieci energetycznych
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9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Boh. Getta i z ul.Danusi
b) miejsca postojowe -20msc/1000m2 pow. użytko-

wej kościoła oraz min 10 miejsc dla mieszkańców 
i zatrudnionych w ośrodku parafi alnym

11) stawka procentowa: 0%.
35. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.78.P3, D2. 

79.P3 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny parkingów ogólnodo-
stępnych z zielenią towarzyszącą

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
w zagospodarowaniu zapewnić miejsca parkingowe 
dla rowerów wg ustaleń ogólnych
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej wpro-

wadzić zieleń komponowaną;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: wg ustaleń ogólnych
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren przestrzeni publicznej 
w rozumieniu planu, obowiązują ustalenia § 10 ust. 
3 i 4

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz sytuowania budynków

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie dopuszcza się podziału terenu 
na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Danusi
b) miejsca postojowe –dopuszcza się zagospoda-

rowanie terenu w całości jako parking
11) stawka procentowa: 0%.

36. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.77.ZL plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni leśnej o charak-
terze parkowym

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
nakaz zachowania i ochrony istniejącego drzewosta-
nu

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz sytuowania budynków,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie dopuszcza się podziału terenu

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd - z ul. Danusi

b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania miejsc 
postojowych

11) stawka procentowa: 0%.
37. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.81.MW.1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług wbu-
dowanych i usług nieuciążliwych towarzyszących 
sytuowanych w odrębnych budynkach

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) szczególnego ukształtowania wymaga pierzeja ul. 

Danusi
b) dopuszcza się wspólne, zagwarantowane od-

powiednią umową zagospodarowanie terenów 
zieleni osiedlowej i miejsca placu zabaw dla dzieci 
dla kilku budynków wielorodzinnych,

c) ustala się nakaz przedstawienia na etapie projek-
tu budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, 
odpowiednio komponowanej;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: stosowanie tablic reklamo-
wych i informacyjnych powiązanych z elewacjami 
frontowymi dopuszczalne wyłącznie do wysokości 
stropu I kondygnacji

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne od ul. Danusi jak 

na rysunku planu;
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

45%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych) do 
16m, maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych, a 
dla obiektów towarzyszących typu usługi, garaże- 
wysokość do 8m,

d) geometria dachów- dopuszcza się dachy płaskie, 
dla zespołu zabudowy ustala się nakaz zharmoni-
zowania rozwiązań pod względem formy, mate-
riału, kolorystyki,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1500m2, podział prostopadle do drogi- ul. Danu-
si

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
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zabudowy: przez teren przebiegają istniejące napo-
wietrzne linie elektroenergetyczne – do czasu ich 
przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowiązuje 
nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania tere-
nu z zarządca sieci energetycznych

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Danusi
b) miejsca postojowe – min 1,2 miejsca na 1 

mieszkanie oraz 20msc/1000m2 pow. użytkowej 
usług

11) stawka procentowa: 30%.
38. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.83. U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
w szczególności z zakresu handlu, nie dopuszcza się 
funkcji mieszkaniowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
obowiązuje nakaz szczególnych wymagań architek-
tonicznych dla pierzei ulicy Zblewskiej
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony południowej wprowadzić zieleń izolacyjno-
krajobrazową;

b) ustala się zakaz lokalizacji elementów technicz-
nego wyposażenia obiektów (np. klimatyzatorów 
itp.) na elewacjach od strony eksponowanej pie-
rzei wzdłuż ul. Zblewskiej

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: na fragmencie terenu 
występuje wskazany orientacyjnie na rysunku planu 
obszar strefy ochrony archeologicznej, obowiązują 
dla niej ustalenia § 9 ust. 8;;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
a) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ścianie 

budynku, stanowiących kompozycję z jego ele-
wacją;

b) dopuszcza się lokalizowanie szyldów mocowanych 
prostopadle do elewacji frontowej, o charakterze 
stylowym, dostosowanym do wystroju elewacji, 
zawierających wizerunek oddający charakter 
usługi; dopuszcza się zainstalowanie po jednym 
szyldzie na jedną fi rmę zlokalizowaną w budynku 
na jednej elewacji;

c) kształt, wielkość i miejsce umieszczenia reklamy 
na budynku musi być dostosowany do architek-
tury budynku, lokalizacja w miejscu wynikającym 
z projektu budowlanego;

d) nie dopuszcza się na budynkach sytuowania 
reklam nie związanych z prowadzoną działalnoś-
cią, z wyjątkiem ścian budynków pozbawionych 
otworów okiennych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 

dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- nie ustala się wymaganej 
formy dachów, dopuszcza się dachy płaskie, w 
tym z attyką

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie dopuszcza się podziałów na 
działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Danusi
b) miejsca postojowe – min 20miejsc/1000m2 pow. 

użytkowej usług
11) stawka procentowa: 0%.

39. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.84.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługo-
wej, z zakresu administracji, biur, siedziba policji 
powiatowej, funkcje mieszkalne wyłącznie jako in-
tegralnie związane z usługą (służbowe mieszkanie 
dozorcy itp.), dopuszcza się sytuowanie budynków 
garażowych, magazynowych związanych z funkcją 
podstawową;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla rozbudowy, nadbudowy istniejących budyn-

ków wymagane sporządzenie studium krajo-
brazowego, uwzględniające kontekst lokalizacji 
(otoczenie kościoła, zabytkowego cmentarza, 
eksponowana pierzeja od ul. Zblewskiej) i uza-
sadniające przyjęte rozwiązanie projektowe

b) dopuszcza się zastosowanie lokalnej dominanty 
architektonicznej, akcentu podkreślającego loka-
lizację

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: istniejąca zieleń wysoka, zwłaszcza 
wzdłuż ul.Boh. Getta do zachowania i ochrony

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
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nieruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki 
budowlane

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: przez teren przebiegają istniejące napo-
wietrzne linie elektroenergetyczne – do czasu ich 
przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowiązuje 
nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania tere-
nu z zarządca sieci energetycznych

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Boh.Getta i Zblewskiej
b) miejsca postojowe –30 miejsc na 100m2 pow. 

użytkowej usługi
11) stawka procentowa: 0%.

40. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.85.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 
w szczególności z zakresu usług gastronomii, han-
dlu, usług rzemiosła; funkcje mieszkalne wyłącznie 
jako towarzyszące funkcji usługowej, dopuszcza się 
sytuowanie budynków garażowych, magazynowych 
związanych z funkcją podstawową;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
nową zabudowę zharmonizować z istniejącą w gra-
nicach terenu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

60%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie ustala się minimalnej wymaganej 
powierzchni działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Zblewskiej (wyłącznie istniejące 

zjazdy), z ul. Zachodniej
b) miejsca postojowe – dla mieszkań- 1 miejsce/1 

lokal, dla usług minimum 3 miejsca na działce; 

dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych 
z uwzględnieniem pasa drogowego przyległej 
ulicy Zachodniej lub drogi serwisowej usytuo-
wanej wzdłuż ul.Zblewskiej;

11) stawka procentowa: 0%.
41. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.86.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, w 
szczególności z zakresu usług gastronomii, handlu, 
usług hotelarskich, usług rzemiosła; drobnych usług 
bytowych typu fryzjer, zakład kosmetyczny itp., funk-
cje mieszkalne wyłącznie jako towarzyszące funkcji 
usługowej, dopuszcza się sytuowanie budynków 
garażowych, magazynowych związanych z funkcją 
podstawową;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

50%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dachy dowolne;
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 20% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: nie ustala się minimalnej wymaganej 
powierzchni działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Zblewskiej (wyłącznie istniejące 

zjazdy), z ul. Poziomkowej
b) miejsca postojowe – dla mieszkań- 1 miejsce/1 

lokal, dla usług minimum 30 miejsc na 100m2 
pow. użytkowej usługi

11) stawka procentowa: 30%.
42. Dla terenów oznaczonych symbolem D2.87.MN.2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych; wskazane zacho-
wanie zasady usytuowania budynku głównego od 
frontu, budynków towarzyszących w głębi działki, w 
tym z dopuszczeniem usytuowania ich bezpośrednio 
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na granicy lub w odległościach 1,5m od granicy z 
sąsiednią działką;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Dolnej jak na rysunku planu, 

w pozostałych przypadkach linie zabudowy od 
dróg wg przepisów odrębnych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
50%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z sąsiednią 
zabudową istniejącą, wskazane dachy strome dwu 
i wielospadowe o nachyleniu połaci głównych 
w przedziale 35-45stopni, wskazane równoległe 
ustawienie kalenicy względem frontu; dla garaży 
i altan oraz budynków gospodarczych dopusz-
czalna inna forma dachu, w tym jednospadowe i 
płaskie;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna nowowydzielana działka 
o pow. 600m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Dolnej i Boh. Getta (poza obszarem 

opracowania planu);
b) miejsca postojowe – dla mieszkań- 1 miejsce/1 

lokal mieszkalny,
11) stawka procentowa: 0%.

§ 22

  Ustalenia dla terenów położonych

 w jednostce urbanistycznej E – Południe

1. Dla terenów oznaczonych symbolem E.1.MN.2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług nieuciąż-
liwych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: teren w strefi e 
ochrony konserwatorskiej- w strefi e rewaloryzacji 
obejmującej zespól przy ul. Lubichowskiej, obowią-
zują ustalenia, obowiązują ustalenia jak w § 8 ust. 14; 
budynek wskazany na rysunku planu – w ewidencji 
zabytków, zasady ochrony jak w § 8 ust. 7

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych 

oraz od strony Lubichowskiej nieprzekraczalne li-
nie zabudowy dla nowej zabudowy jak na rysunku 
planu,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
40%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących np. garaży- wyso-
kość do 5m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 25% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: dopuszcza się scalanie działek; nie 
ustala się minimum powierzchni nowowydzielanej 
działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wyklucza się lokalizacje tymczasowych 
obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów nie-
zbędnych do urządzenia zieleńców, ogrodów, miejsc 
rekreacyjnych dla użytkowników terenu
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg – ul.Lubichowska poprzez 
zastosowanie rozwiązań technicznych, w tym sto-
larki o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie dopuszcza 
się

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z dróg publicznych

b) miejsca postojowe – min 1 miejsce/1 dom, dla 
ewentualnych usług min. 1 msc/usługę

11) stawka procentowa: 0%.
2. Dla terenów oznaczonych symbolem E.2. MN.2, 

E.3.MN.2, E.4.MN.2 plan ustala: obowiązują ustalenia 

ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług nieuciąż-
liwych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, 
dopuszcza się sytuowanie zespołów garaży dla 
użytkowników terenu

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m,
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d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: wg ustaleń ogólnych

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych oraz wewnętrz-

nych
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce/1 dom

11) stawka procentowa: 0%.
3. Dla terenów oznaczonych symbolem E.5.MN.3,U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa z 
usługami, przy czym dopuszcza się zabudowę usłu-
gową nieuciążliwą wbudowaną lub dobudowaną do 
bud. mieszkalnego a także jako samodzielny obiekt; 
oraz zabudowa usługowa komercyjna z zakresu 
handlu, gastronomii, usług biurowych, rzemiosła 
usługowego, drobnych usług nieuciążliwych towa-
rzyszących zabudowie mieszkaniowej itp.

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) budynki wzdłuż ul. Armii Krajowej tworzące pie-

rzeję przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie 
wymagają uwzględnienia sąsiedztwa –ustala się 
nakaz nawiązania w projekcie budowlanym do 
cech i parametrów zabudowy bezpośrednio są-
siadującej w celu zharmonizowania rozwiązań,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren nie jest położo-
ny w strefi e ochrony konserwatorskiej, nie występują 
chronione obiekty ani obszary;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

60%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- wy-
sokość do 5m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 25% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna powierzchnia nowowy-
dzielanej działki budowlanej 450m2

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg (hałas, wibracje) poprzez 
zastosowanie rozwiązań technicznych, w tym sto-
larki o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych – ul. Armii Krajowej 

oraz dróg wewnętrznych
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce/1 dom na 

terenie działki, dla usług dopuszcza się sytuo-
wanie miejsc postojowych w pasie drogowym 
sąsiadujących ulic;

11) stawka procentowa: 0%.
4. Dla terenów oznaczonych symbolem E.6.MN.2, 

E.7.MN.2, plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, z dopuszczeniem sytuowania 
usług towarzyszących, w szczególności wzdłuż pie-
rzei ulicy Lubichowskiej; dopuszcza się usługi wbu-
dowane, zwłaszcza w pierzei ulicy Lubichowskiej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) pierzeja wzdłuż ulicy Lubichowskiej wymaga 

ochrony i właściwego ukształtowania, rewalo-
ryzacji, ustala się nakaz nawiązania w projekcie 
budowlanym dla nowych budynków oraz obiek-
tów poddawanych przebudowom, nadbudowom, 
rozbudowom do cech i parametrów zabudowy 
bezpośrednio sąsiadującej w celu zharmonizowa-
nia rozwiązań,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych, w szczególności 
obowiązuje zachowanie i pielęgnacja istniejącego 
wartościowego drzewostanu;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach wyznaczonego zespołu zabu-

dowy o wartościach historycznych obejmujący 
zabudowę w kwartale ulic Lubichowska, Andersa, 
Monte Cassino, Gryfa Pomorskiego, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 16,

b) budynki wskazane na rysunku planu, w tym fi guru-
jące w gminnej ewidencji zabytków postulowane 
do ochrony i zachowania; obowiązują ustalenia § 
9 ust. 7

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych, wskazane utrzymanie linii zabudowy ul. 
Lubichowskiej – dla nowych realizacji co najmniej 
50% długości elewacji frontowej od strony ulicy 
powinno stanowić kontynuację linii zabudowy 
istniejącej, historycznej

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,
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d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich, 
dopuszcza się nadbudowy

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nowowydzielana działka o min. 
powierzchni 450m2

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg (hałas, wibracje) – zwłasz-
cza od ul. Lubichowskiej poprzez zastosowanie 
rozwiązań technicznych, w tym stolarki o podwyż-
szonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych ul. Lubichowskiej, 

Andersa, Cesarza, Szornaka i Południowej oraz 
z wydzielonych dróg wewnętrznych

b) miejsca postojowe –min 1 miejsce/1mieszkanie, 
dla usług wbudowanych wskaźnik wg ustaleń 
ogólnych § 14 ust 2 pkt 3), dopuszcza się sytuo-
wanie miejsc postojowych w pasie drogowym, 
pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy dro-
gi;

11) stawka procentowa: 0%.
5. Dla terenów oznaczonych symbolem E.9.MN.3, E.10.

MN.3, E.11.MN.3, E. 145.MN.3 plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach wyznaczonego zespołu zabu-

dowy o wartościach historycznych obejmujący 
zabudowę w kwartale ulic Lubichowska, Andersa, 
Monte Cassino, Gryfa Pomorskiego, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 16,

b) w terenie E.10.MN.3 budynek wskazany na rysun-
ku planu, postulowany do ochrony i zachowania; 
obowiązują ustalenia § 9 ust. 7

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 25% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: min. powierzchnia nowowydzielanej 
działki budowlanej 450m2

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych
b) miejsca postojowe – 1 miejsce na/1 mieszkanie 

oraz min 1 miejsce/50m2 pow. użytkowej usług
11) stawka procentowa: 0%.

6. Dla terenów oznaczonych symbolem E.12.MN.2, E. 

13.MN.2, E.14.MN.2, E15.MN.2, E.16.MN.2, E.17.

MN.2, E.18.MN.2, E. 19.MN.2, E.19.MN.2 , E.20.MN.2, 

E.21MN.2, E. 22.MN.2, E.23.MN.2, E.24.MN.2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dla pierzei ulicznych w których występuje zabu-

dowa historyczna, charakterystyczna dla zespołu 
(w szczególności wzdłuż ulic Staszica, Kleszczyń-
skiego, Okulickiego, Szornaka, Maczka) ustala 
się nakaz rewaloryzacji, nawiązania w projekcie 
budowlanym dla nowych budynków oraz obiek-
tów poddawanych przebudowom, nadbudowom, 
rozbudowom do cech i parametrów zabudowy 
bezpośrednio sąsiadującej w celu zharmonizowa-
nia rozwiązań,

b) ustala się wymóg sytuowania budynku głównego 
–mieszkalnego od strony frontowej działki, zabu-
dowa towarzysząca w głębi działki;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych, w szczególności 
obowiązuje zachowanie i pielęgnacja istniejącego 
wartościowego drzewostanu;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach wyznaczonego zespołu zabu-

dowy o wartościach historycznych obejmujący 
zabudowę w kwartale ulic Lubichowska, Andersa, 
Monte Cassino, Gryfa Pomorskiego, obowiązują 
ustalenia § 9 ust. 16,

b) budynki o wartościach historycznych, w tym fi gu-
rujące w gminnej ewidencji zabytków wskazane 
na rysunku planu, postulowane do ochrony i 
zachowania; obowiązują ustalenia § 9 ust. 7

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 

przy czym dla pierzei ulicznych wzdłuż których 
występuje zabudowa historyczna wskazana do 
ochrony i zachowania ustala się wymóg by co 
najmniej 50% elewacji frontowej stanowiło kon-
tynuację linii zabudowy istniejącej na sąsiednich 
działkach,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
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dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m,
d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 

istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich, 
dopuszcza się nadbudowy;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) pow. minimalna nowowydzielanej działki 

450m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych oraz wewnętrz-

nych
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust. 2 pkt 3, min. 1 

msc/1 mieszkanie
11) stawka procentowa: 0%.

7. Dla terenów oznaczonych symbolem E.25.MN.2, E.26.

MN.2, E.27.MN.2, E.28.MN.2 plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej; dopuszcza się tereny zieleni 
parkowej, skwery i zieleńce

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej w 

strefach od linii energetycznych napowietrznych 
wprowadzić zieleń izolacyjno-krajobrazową;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych, w szczególności 
obowiązuje zachowanie i pielęgnacja istniejącego 
wartościowego drzewostanu

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: część terenu 
E.25.MN.2 znajduje się w granicach wyznaczonego 
zespołu zabudowy o wartościach historycznych 
obejmujący zabudowę w kwartale ulic Lubichow-
ska, Andersa, Monte Cassino, Gryfa Pomorskiego, 
obowiązują ustalenia § 9 ust. 16,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 

dla terenu E.27MN.2 nieprzekraczalna linia za-
budowy od ul.Prusa jak na rysunku planu- 10m, 
nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów E.25.
MN.2, E.26MN.2, E.27MN.2 od ulicy Andersa jak 
na rysunku planu- ….m,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 

700m2, minimalna szerokość frontu działki 16m
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) do czasu przebudowy lub skablowania istnieją-

cych napowietrznych linii energetycznych SN w 
ich sąsiedztwie obowiązują ustalenia jak w § 12 
ust. 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych oraz istniejących i 

projektowanych dróg wewnętrznych;
b) miejsca postojowe –wg § 14

11) stawka procentowa: 0%.
8. Dla terenów oznaczonych symbolem E.29.MN.2, E.30.

MN.2, E.31.MN2, E.32.MN.2 plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 

dla terenu E.31.MN.2 nieprzekraczalne linie zabu-
dowy od ulic Andersa, Południowa jak na rysunku 
planu- 8m;

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 

550m2, minimalna szerokość frontu 16m
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych i dróg wewnętrz-

nych
b) miejsca postojowe – wg § 14

11) stawka procentowa: 0%.
9. Dla terenów oznaczonych symbolem E.33.MN.2, E.34.

MN.2, E.35.MN.2, E.36.MN.2, E.37.MN.2 plan ustala: 

obowiązują ustalenia ogólne oraz
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1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych, w zagospodarowaniu i urzą-
dzeniu terenu uwzględnić możliwość przeprowadze-
nia ciągu pieszego ogólnodostępnego, ideogram 
trasy pokazano na rysunku planu

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: w terenach E.37.
MN.2 oraz E.35.MN.2 znajduje się strefa ochrony 
archeologicznej (obszar stanowiska archeologiczne-
go) o orientacyjnej lokalizacji pokazanej na rysunku 
planu, dla strefy obowiązują ustalenia jak w§ 9 ust. 
9

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

35%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: ustala się zakaz dalszego podziału 
na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w terenie E.37.MN.2 do czasu skablowania lub 

zmiany przebiegu istniejących linii napowietrz-
nych teren w pasie oddziaływania linii zagospo-
darować zielenią

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych i wewnętrznych (w 

szczególności w terenie E.37.MN.2)
b) miejsca postojowe – wg § 14

11) stawka procentowa: 0%.
10. Dla terenów oznaczonych symbolem E.38.ZP,US plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni publicznej-parki, 
skwery, zieleńce oraz teren sportowo-rekreacyjny, 
plac zabaw, ogrody jordanowskie, małe boiska 
sportowe, urządzenia rekreacyjne; w granicach te-
renu stacja transformatorowa elektroenergetyczna; 
dopuszcza się sytuowanie wyłącznie budynków i 
budowli związanych integralnie z funkcją terenu

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w zagospodarowaniu i urządzeniu terenu wyma-

gane odpowiednie do pełnionych funkcji urządze-
nie zieleni;

b) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 
strony północnej wprowadzić zieleń izolacyjno-
krajobrazową;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren w granicach 
wyznaczonego zespołu zabudowy o wartościach 
historycznych obejmujący zabudowę w kwartale 
ulic Lubichowska, Andersa, Monte Cassino, Gryfa 
Pomorskiego, obowiązują ustalenia § 9 ust. 16,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych jak w § 
10, teren stanowi przestrzeń publiczną w rozumieniu 
planu;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 

– maksymalna łączna powierzchnia zabudowy (nie 
dotyczy obiektów inżynieryjnych takich jak stacja 
transformatorowa itp.) do 150m2

c) wysokość zabudowy dla budynków 1 kondygnacja 
nadziemna, do 6m,

d) geometria dachów- nie ustala się wymaganej 
formy,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 85% powierzchni terenu;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: ustala się zakaz podziału na działki 
budowlane

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: do czasu skablowania lub zmiany przebiegu 
istniejących linii energetycznych napowietrznych 
teren zagospodarować w uzgodnieniu z zarządcą 
sieci;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul.Abrahama lub Monte Cassino
b) miejsca postojowe –wyklucza się sytuowanie 

miejsc postojowych w granicach terenu
11) stawka procentowa: 0%.

11. Dla terenów oznaczonych symbolem E.39.U1, E.40.

U1, E.41.U1, E.42.U1, E.43.U1 plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu:
a) tereny zabudowy usługowej, dopuszcza się sytu-

owanie zabudowy mieszkaniowej wyłącznie jako 
towarzyszącej funkcji podstawowej

b) dopuszcza się tereny zieleni urządzonej
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

wg ustaleń ogólnych
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: wg ustaleń ogólnych
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren E.40.U1- w granicach wyznaczonego zespołu 

zabudowy o wartościach historycznych obejmu-
jący zabudowę w kwartale ulic Lubichowska, 
Andersa, Monte Cassino, Gryfa Pomorskiego, 
obowiązują ustalenia § 9 ust. 16,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
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gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 

dla terenu E.41U1 nieprzekraczalne linie zabudo-
wy od ul. Andersa jak na rysunku planu- 8m od 
linii rozgraniczenia, dla terenu E.43.U1 nieprzekra-
czalne linie zabudowy od ul. Prusa jak na rysunku 
planu - 10 m

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
40%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(usługowych lub mieszkalno-usługowych) do 
12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna powierzchnia nowowy-
dzielanej działki 800m2

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się 
zagospodarowanie terenu jako terenów zielonych 
zieleni urządzonej, izolacyjno-krajobrazowej lub 
przeznaczonych na funkcje parkingów z zielenią do 
czasu docelowego zgodnego z planem zagospoda-
rowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych
b) miejsca postojowe – dla usług handlu min 

1miejsce/30m2 pow. użytkowej usługi oraz min 
1 miejsce dla osób zatrudnionych

11) stawka procentowa: 0%.
12. Dla terenów oznaczonych symbolem E.44.MN.3, E.45.

MN.3, E.46.MN.3, E.47.MN.3 plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej z usługami

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej w tere-

nie E.47.MN.3 od strony południowej wprowadzić 
pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej wielopiętro-
wej o szer. min. 3m;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 

dla terenu E.47.MN.3 nieprzekraczalne linie za-
budowy od ul. Południowej -6m oraz od ul Prusa 
-10m, a od projektowanej drogi głównej KDG (GP) 
– tzw. południowej obwodnicy miasta 35m, jak na 
rysunku planu

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 25% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna powierzchnia nowowy-
dzielanej działki 1000m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu i urządzeniu terenu E.46.

MN.3 uwzględnić przebieg istniejącej linii napo-
wietrznej 110kV, zasady zagospodarowania w są-
siedztwie linii w jej strefi e oddziaływania zgodnie 
z § 12 ust. 4.,

b) w zagospodarowaniu terenu E.47.MN.3 uwzględ-
nić przebieg istniejącej linii napowietrznej, projek-
ty zagospodarowania uzgodnić z zarządcą sieci;

b) w zagospodarowaniu, w szczególności dotyczy 
terenu E.47.MN.3, uwzględnić ochronę funkcji 
mieszkalnych przed uciążliwościami od dróg, 
zwłaszcza planowanej drogi tzw. południowej 
obwodnicy miasta (hałas, wibracje) poprzez 
zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych
b) miejsca postojowe – wg § 14

11) stawka procentowa: 0%.
13. Dla terenów oznaczonych symbolem E.48.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, z 
wykluczeniem zabudowy mieszkaniowej oraz usług 
publicznych, oświaty, wychowania, zdrowia i opieki 
społecznej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony południowej wprowadzić zieleń izolacyjno-
krajobrazową, pas szerokości min. 3m;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne od ul. Południo-

wej -6m, od projektowanej drogi głównej tzw. 
południowej obwodnicy miasta KDG(GP) -35m, 
jak na rysunku planu
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b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
40%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- nie ustala się wymaganej 
formy dachów,

e) nakaz trzymania powierzchni biologicznie czynnej 
na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:

  minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 
1000m2

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od planowanej drogi (hałas, wi-
bracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej 
lub rozwiązań technicznych, w tym stolarki o 
podwyższonej izolacyjności akustycznej;

b) w zagospodarowaniu uwzględnić przebieg ist-
niejących linii napowietrznych energetycznych, 
projekty zagospodarowania terenu wymagają 
uzgodnień z zarządcą sieci;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się 
zagospodarowanie jako teren zieleni izolacyjno-
krajobrazowej lub parkingu do czasu docelowego 
zagospodarowania zgodnego ustaleniami planu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul.Południowej
b) miejsca postojowe – wg § 14

11) stawka procentowa: 0%.
14. Dla terenów oznaczonych symbolem E.49.MN.2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:

  W miejscu wskazanym na rysunku planu w urzą-
dzeniu i zagospodarowaniu terenu uwzględnić 
możliwość prowadzenia ciągu pieszego lub pieszo-
rowerowego ogólnodostępnego, ideogram trasy 
pokazano na rysunku planu
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony południowej w drugim szeregu zabudo-
wy wprowadzić zieleń izolacyjno-krajobrazową, 
ewentualnie towarzyszące obiekty gospodarcze, 
garaże sytuować w południowej części działki, w 
tym dopuszcza się sytuowanie takich obiektów 
bezpośrednio na granicy z terenem E.51.ZP;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów od-

rębnych, nieprzekraczalne linie zabudowy od 

ul.Południowej -8m jak na rysunku planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

27%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

8m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dla nowych budynków dachy 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci w 
przedziale 30-42stopnie, z kalenicą główną rów-
nolegle do ul.Południowej

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna powierzchnia nowowy-
dzielanej działki min 800m2

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od planowanej drogi (hałas, wi-
bracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej 
lub rozwiązań technicznych, w tym stolarki o 
podwyższonej izolacyjności akustycznej;

b) w zagospodarowaniu uwzględnić przebieg ist-
niejących linii napowietrznych energetycznych, 
do czasu skablowania linii projekty zagospoda-
rowania terenu wymagają uzgodnień z zarządcą 
sieci,

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Południowej lub z wydzielonych 

dróg wewnętrznych
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce/1 mieszka-

nie
11) stawka procentowa: 0%.

15. Dla terenów oznaczonych symbolem E.50.ZP, E.51.

ZP, E.52.ZP plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni izolacyjno-kra-
jobrazowej, z wykluczeniem sytuowania budynków, 
dopuszcza się ścieżki piesze i rowerowe,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) ustala się nakaz zagospodarowania odpowiednią 

(pod względem gatunków i pokroju) do plano-
wanych funkcji zielenią wielowarstwową, w tym 
wysoką,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) nie ustala się linii zabudowy, wskaźnika pow. zabu-

dowy, wysokości, geometrii dachów ze względu 
na zakaz sytuowania budynków

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 90% powierzchni działki,
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7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: ustala się zakaz podziału na działki 
budowlane

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych- Południowej, Szor-

naka oraz dróg wewnętrznych wydzielonych z 
terenu E.49.MN.2

b) miejsca postojowe – wyklucza się sytuowanie 
miejsc postojowych w granicach terenu

11) stawka procentowa: 0%.
16. Dla terenów oznaczonych symbolem E.53.ZD, E.54.ZD, 

E.55.ZD, E.58.ZD plan ustala: obowiązują ustalenia 

ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu:
a) tereny zieleni ogrodów działkowych, dopuszcza 

się funkcje sportowo-rekreacyjne z możliwością 
realizacji terenowych urządzeń rekreacyjnych 
takich jak ścieżki piesze, rowerowe, boiska, place 
zabaw, place do jazdy na rolkach itp.

b) dopuszcza się zabudowę kubaturową wyłącznie w 
formie altan oraz obiektów związanych z funkcją 
podstawową takich jak świetlica ogrodowa, ma-
gazyn sprzętu, lub budynków obsługujących ze-
społy rekreacyjne tj. gastronomia, wypożyczalnie 
sprzętu sportowo-rekreacyjnego, szatnie, węzły 
sanitarne, obiekty socjalne dla podstawowego 
przeznaczenia terenu, obiekty związane z obsługą 
imprez plenerowych;

c) dopuszcza się sytuowanie miejsc parkingowych 
obsługujących teren, urządzeń i obiektów zwią-
zanych z infrastrukturą techniczną dotyczącą 
odprowadzenia wód opadowych- w szczególności 
podczyszczalnię wód deszczowych z separatorem 
i osadnikiem;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: tereny o charakterze prze-
strzeni publicznych w rozumieniu przepisów planu; 
ustalenia wg § 10

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) powierzchnia zabudowy dla jednego budynku 

obsługującego zespół ogrodów maksymalnie 
200m2, dla pojedynczej działki –ogrodu działko-
wego do 25 35m2

c) wysokość zabudowy do 6m, maksymalnie 1 kon-
dygnacja nadziemna

d) geometria dachów- dowolna, z dopuszczeniem 
dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 80% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna wydzielana działka dla 
zieleni lub o charakterze publicznym 5000m2, dla 
pozostałych funkcji min. 1000m2
b) szerokość frontów dla nowowydzielanych działek- 

dowolna
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w zagospodarowaniu i urządzeniu terenu 
E.53.ZD uwzględnić przebieg linii napowietrznej WN 
110kV oraz pozostałych napowietrznych linii ener-
getycznych pokazanych na rysunku planu, zasady 
zagospodarowania w sąsiedztwie linii wg § 12 ust. 
4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych oraz wewnętrz-

nych
b) miejsca postojowe – dopuszcza się sytuowa-

nie miejsc postojowych zgodnie z potrzebami 
użytkowników, parkingi projektować wraz z 
zielenią;

11) stawka procentowa: 0%.
17. Dla terenów oznaczonych symbolem E.56.MN.3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej z usługami, wyklucza się usługi oświaty, ochrony 
zdrowia i opieki społecznej,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne od dróg i ulic 

Pelplińskiej, Wiśniowej jak na rysunku planu, od 
pozostałych dróg wg przepisów odrębnych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
40%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- dla działek zabudowanych 
zharmonizowane z zabudową istniejącą, z do-
puszczeniem dachów płaskich; dla nowych dzia-
łek- dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu 
30-45stopni, z kalenica ustawiona równolegle do 
frontu działki

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 

800m2



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 161 — 17232 — Poz. 3268

b) szerokość frontu nowowydzielanej działki min. 
20m, kąt położenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego zbliżony do 90 stopni

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę funk-

cji mieszkalnych przed uciążliwościami od dróg, 
zwłaszcza od ul.Pelplińskiej (hałas, wibracje) po-
przez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwią-
zań technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych Pelplińskiej, Wiśnio-

wej oraz nowoprojektowanej wzdłuż ogrodów 
działkowych, a także z wydzielonych dróg we-
wnętrznych

b) miejsca postojowe – wg § 14
11) stawka procentowa: 0%.

18. Dla terenów oznaczonych symbolem E.57.IE plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny obiektów i urządzeń 
zaopatrzenia w energię elektryczną; w ramach prze-
znaczenia dopuszcza się zagospodarowanie oraz 
zabudowę związane z podstawową funkcją terenu a 
także funkcje związane z obsługa komunikacji takie 
jak parkingi, myjnie samoobsługowe, nie dopuszcza 
się funkcji mieszkaniowych

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

usługowych, biurowych, technicznych do 12m, 
maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a dla 
obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, mak-
symalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: ustala się minimalną powierzchnie 
nowowydzielanej działki- 1500m2

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w zagospodarowaniu i urządzeniu terenu 
E.53.ZD uwzględnić przebieg linii napowietrznej WN 
110kV, zasady zagospodarowania w sąsiedztwie linii 
wg § 12 ust. 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Pelplińskiej lub z drogi wewnętrznej 

biegnącej wzdłuż ogrodów działkowych-KDW, 
jak na rysunku planu,

b) miejsca postojowe – dla funkcji biurowych 
min.1miejsce na 30m2 pow. użytkowej, min 1 
miejsce/5 zatrudnionych

11) stawka procentowa: 0%.
19. Dla terenów oznaczonych symbolem E.59.MN.3, E.60.

MN.3 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami, wyklucza się usługi z 
zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, 
sportu i rekreacji

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony północnej wprowadzić zieleń izolacyjno-
krajobrazową, wielowarstwową o szer. min. 3m;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: tereny poza strefami 
ochrony konserwatorskiej,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne od dróg i ulic 

istniejących oraz projektowanych jak na rysunku 
planu (8m od linii rozgraniczającej ul. Hermanow-
ską), w tym w terenie E.59 MN3 od planowanej 
drogi KDGP (G) 20m, w terenie E.60.MN3 – 35m 
od od planowanej drogi KDGP (G) 20m;

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 10m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 

800m2, minimalna szerokość frontu nowowydzie-
lanej działki 20m

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu i urządzeniu terenów 

uwzględnić przebieg linii napowietrznej WN 
110kV, zasady zagospodarowania w sąsiedztwie 
linii wg § 12 ust. 4

b) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę funk-
cji mieszkaniowych przed uciążliwościami od 
dróg, zwłaszcza projektowanej tzw. obwodnicy 
południowej KDG (GP) (hałas, wibracje) poprzez 
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zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwiązań 
technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – od dróg publicznych lokalnych lub 

dojazdowych, a także od dróg wewnętrznych 
istniejących i nowowydzielanych

b) miejsca postojowe – wg § 14
11) stawka procentowa: 0%.

20. Dla terenów oznaczonych symbolem E.61.MN.3, E.62.

MN3 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami, wyklucza się usługi z 
zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, 
sportu i rekreacji

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony zachodniej wprowadzić zieleń izolacyjno-
krajobrazową;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren E.61.MN.3 poza strefami ochrony konser-

watorskiej, nie występują obiekty ani obszary 
chronione;

b) teren E.62.MN.3 w granicach dawnego zespołu 
majątku Hermanowo, granice zespołu pokazano 
na rysunku planu; zasady zagospodarowania wg 
ustaleń § 9 ust. 16;

c) ochronie podlega wartość niematerialna związana 
z tożsamością kulturową np. poprzez zachowanie 
dawnych nazw obiektów i przestrzeni oraz wszel-
kie ślady materialne dawnego folwarku; istnie-
jące dawne obiekty mogą być zaadaptowane do 
współczesnych potrzeb z zachowaniem charakteru 
przestrzeni;

d) w granicach historycznego zespołu dawnego fol-
warku ustala się zakaz sytuowania masztów, wież, 
kominów nie związanych z funkcją podstawową 
terenu;

e) zaleca się dla terenów E.66.ZP, E.65.MN.3 i E.62.
MN.3 wspólne zagospodarowanie i urządzenie 
terenu E.62.MN.3 w celu ochrony zachowanych 
reliktów historycznego zespołu;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne od dróg jak na 

rysunku planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- dachy dwuspadowe o nachy-
leniu 35-45stopni, kalenica równolegle do frontu

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki 1000m2, szero-

kość frontu minimalna 20m
b) podziału terenu można dokonać na warunkach § 

13 ust. 6
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w zagospodarowaniu terenu uwzględnić 
przebieg istn. linii napowietrznej energetycznej, do 
czasu skablowania linii lub jej przełożenia projekty 
zagospodarowania uzgadniać z zarządcą sieci;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się 
zagospodarowanie tymczasowe terenu E.61.MN.3 
do czasu docelowego zagospodarowania jako zieleń 
urządzona lub parkingi

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Prusa, nowowydzielane działki tak-

że z dróg wewnętrznych wydzielonych z terenu
b) miejsca postojowe –min 1 miejsce/1 mieszkanie, 

dodatkowo dla usług 1 miejsce/30m2 pow. użyt-
kowej usługi

11) stawka procentowa: 0% dla terenu E.61.MN.3, 30% 
dla terenu E.62.MN.3.

21. Dla terenów oznaczonych symbolem E.63.P2,U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy techniczno-
produkcyjnej, usługowej i gospodarczej, z wyklucze-
niem zabudowy mieszkaniowej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:

  teren wymaga wzbogacenia odpowiednio kompono-
waną zielenią, w tym zielenią o charakterze izolacyj-
no-krajobrazowym, zwłaszcza na granicy z terenami 
mieszkaniowymi, oraz od strony południowej, pas 
wymaganej zieleni pokazano na rysunku planu

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach dawnego zespołu majątku Her-

manowo, granice zespołu pokazano na rysunku 
planu; zasady zagospodarowania wg ustaleń § 9 
ust. 16;

b) ochronie podlega wartość niematerialna związana 
z tożsamością kulturową np. poprzez zachowanie 
dawnych nazw obiektów i przestrzeni oraz wszel-
kie ślady materialne dawnego folwarku; istnie-
jące dawne obiekty mogą być zaadaptowane do 
współczesnych potrzeb z zachowaniem charakteru 
przestrzeni;

c) w granicach historycznego zespołu dawnego fol-
warku ustala się zakaz sytuowania masztów, wież, 
kominów nie związanych z funkcją podstawową 
terenu;

d) budynek wskazany na rysunku planu- do ochrony 
i zachowania, zasady ochrony wg § 9 ust. 7

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
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b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
25%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 

1500m2, szerokość frontu dowolna
b) podziału terenu można dokonać na warunkach § 

13 ust. 6
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulicy Prusa lub z ul. Hermanowskiej, 

nowowydzielane działki także z nowowydziela-
nych dróg wewnętrznych

b) miejsca postojowe- min. 1miejsce/5 zatrudnio-
nych, min 1 miejsce/30m2 pow. użytkowej usług 
lub obiektów produkcyjnych

11) stawka procentowa: 0%.
22. Dla terenów oznaczonych symbolem E.64.P2,U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy techniczno-
produkcyjnej i usług, z wykluczeniem zabudowy 
mieszkaniowej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony wschodniej wprowadzić zieleń izolacyjno-
krajobrazową;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, w miejscach wskazanych 
orientacyjnie na rysunku planu występują strefy 
ochrony archeologicznej, zasady zagospodarowania 
w granicach strefy zgodnie z § 9 ust. 8

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne jak na rysunku 

planu, od planowanej drogi KDG (GP) -35m, od 
ul. Prusa 10m,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
50% powierzchni działki,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dowolna, w tym dopuszcza 
się dachy płaskie

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki- 

2000m2, szerokość frontu minimum 25m,
b) podziału terenu można dokonać na warunkach § 

13 ust. 6
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: w zagospodarowaniu i urządzeniu terenu 
uwzględnić przebieg linii napowietrznej WN 110kV, 
zasady zagospodarowania w sąsiedztwie linii wg § 
12 ust. 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd –z ul. Prusa lub z ul. Rolnej, a także z wy-

dzielonych dróg wewnętrznych
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce/5 zatrud-

nionych, min. 1 miejsce/50m2 powierzchni 
usługowej, min. 1 miejsce/100m2 powierzchni 
produkcyjnej

11) stawka procentowa: 0%.
23. Dla terenów oznaczonych symbolem E.65.MN.2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony południowej wprowadzić zieleń izolacyjno-
krajobrazową jak na rysunku planu;

b) zaleca się dla terenów E.66.ZP, E.65.MN.3 i E.62.
MN.3 wspólne zagospodarowanie i urządzenie 
terenu E.62.MN.3 w celu ochrony zachowanych 
reliktów historycznego zespołu

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: w części teren w 
granicach historycznego zespołu dawnego majątku 
Harmanowo, nie występują obiekty ani obszary 
chronione,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

20%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 8m, maksymalnie 2 kondygnacje nad-
ziemne, a dla obiektów towarzyszących- wysokość 
do 5m,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, dopuszcza się dachy strome o nachy-
leniach głównych połaci 35-45stopni
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e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 50% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna powierzchnia nowo-
wydzielanych działek 1000m2, wskazany podział 
prostopadle do drogi obsługującej

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Prusa
b) miejsca postojowe –min.2 miejsca

11) stawka procentowa: 30%.
24. Dla terenów oznaczonych symbolem E.66.ZP plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni parkowej, skwe-
ry, zieleńce, dawny park; wyklucza się sytuowanie 
budynków

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) istniejąca zieleń wymaga ochrony i pielęgnacji, 

wycinki wyłącznie za zgodą wg przepisów odręb-
nych;

b) zaleca się dla terenów E.66.ZP, E.65.MN.3 i E.62.
MN.3 wspólne zagospodarowanie i urządzenie 
terenu E.62.MN.3 w celu ochrony zachowanych 
reliktów historycznego zespołu

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach dawnego zespołu Hermanowo, 

granice zespołu pokazano na rysunku planu; za-
sady zagospodarowania wg ustaleń § 9 ust. 16;

b) ochronie podlega wartość niematerialna związana 
z tożsamością kulturową np. poprzez zachowanie 
dawnych nazw obiektów i przestrzeni oraz wszel-
kie ślady materialne dawnego folwarku w tym 
historyczny drzewostan;

c) w granicach historycznego zespołu dawnego fol-
warku ustala się zakaz sytuowania masztów, wież, 
kominów nie związanych z funkcją podstawową 
terenu;

d) zaleca się wspólne z terenem E.66.ZP zagospo-
darowanie i urządzenie terenu E.62.MN.3 w celu 
ochrony zachowanych reliktów historycznego 
zespołu

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych, teren jest 
przestrzenią publiczną w rozumieniu ustaleń planu, 
obowiązują ustalenia § 10 ust. 2 i 3

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linii zabudowy, wskaźnika pow. zabudowy, geo-

metrii dachu, wysokości zabudowy – nie ustala 
się ze względu na zakaz sytuowania budynków

b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 95% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: ustala się zakaz podziału na działki 
budowlane

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: ustala się zakaz zabudowy

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Prusa
b) miejsca postojowe – wyklucza się sytuowanie 

miejsc postojowych w granicach terenu
11) stawka procentowa: 0%.

25. Dla terenów oznaczonych symbolem E.67.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

wg ustaleń ogólnych
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: wg ustaleń ogólnych
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach zespołu dawnego folwarku Her-

manowo, nie występują w granicach terenu bu-
dynki objęte ochroną; ochronie podlega wartość 
niematerialna związana z tożsamością kulturową 
np. poprzez zachowanie dawnych nazw obiektów 
i przestrzeni oraz wszelkie ślady materialne daw-
nego folwarku; istniejące dawne obiekty mogą 
być zaadaptowane do współczesnych potrzeb z 
zachowaniem charakteru przestrzeni;

b) w granicach historycznego zespołu dawnego fol-
warku ustala się zakaz sytuowania masztów, wież, 
kominów nie związanych z funkcją podstawową 
terenu;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie ustala się, podziały zgodnie z 
przepisami odrębnymi

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Prusa
b) miejsca postojowe – min 3 miejsca

11) stawka procentowa: 0%.
26. Dla terenów oznaczonych symbolem E.68.ZP plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni parkowej, park 
osiedlowy, z dopuszczeniem sytuowania urządzeń i 
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obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych, placów za-
baw, ścieżek rowerowych, małych boisk sportowych 
itp.; dopuszcza się sytuowanie w terenie obiektów 
obsługujących funkcje parkowe takich jak np. świetli-
ca, obiekt gastronomiczny, drobne kioski handlowe, 
sanitariaty publiczne itp.; dopuszcza się sytuowanie 
miejsc postojowych dla obsługi terenu;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) Wymagany projekt zieleni komponowanej, z 

uwzględnieniem istniejących oczek wodnych, 
planowane ścieżki piesze i rowerowe powiązać 
należy z sąsiednimi terenami mieszkaniowymi i 
usługowymi, kierunki głównych powiązań wska-
zano na rysunku planu

b) wartościowy drzewostan podlega ochronie
c) od strony północnej nakaz sytuowania wielopię-

trowego pasa zieleni o dodatkowej funkcji izola-
cyjnej o odpowiedniej szerokości, ze względu na 
sąsiedztwo planowanej drogi KDGP (G), ustala 
się nakaz zastosowania roślinności zróżnicowanej 
morfologicznie, planowo urządzonej, z gatunkami 
pozwalającymi na tłumienie hałasu;

d) niezbędne miejsca postojowe dla potrzeb obsługi 
terenu sytuować w północnej części terenu bądź 
bezpośrednio w sąsiedztwie istniejących dróg do-
jazdowych KDW wskazanych na rysunku planu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, w miejscach wskazanych 
orientacyjnie na rysunku planu występują strefy 
ochrony archeologicznej, zasady zagospodarowania 
w granicach strefy zgodnie z § 9 ust. 8

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: teren publiczny, wymagania wg 
§ 10 ust. 2 i 5;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 

– powierzchnia pojedynczego budynku nie więk-
sza jak 150m2

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(usługowych) do 8m, maksymalnie 2 kondygna-
cje nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 1 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- dachy dowolne
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 80% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:
a) podział dopuszczalny wyłącznie dla obiektów usłu-

gowych lub z zakresu infrastruktury technicznej 
[

a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 
250m2 (nie dotyczy działek dla obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej), podział prostopadle do 
drogi- ul. Kolejowej;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:

a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 
uciążliwościami od drogi –planowanej obwodnicy 
miejskiej (hałas, wibracje) poprzez zastosowanie 
zieleni izolacyjnej lub rozwiązań technicznych, w 
tym stolarki o podwyższonej izolacyjności aku-
stycznej;

b) przez teren przebiegają istniejące napowietrzne 
linie elektroenergetyczne SN 15kV/WN 110kV – do 
czasu ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji 
obowiązują ustalenia jak w § 12 ust. 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z terenu osiedla Nad Stawem (obszar 

objęty obowiązującym planem miejscowym o nr 
6 na rysunku planu) lub z ul. Rolnej- KDL poprzez 
drogi wewnętrzne

b) postulat powiązania pieszego terenu parku także 
z osiedlami usytuowanymi na północ od pla-
nowanej drogi KDGP (G) poprzez odpowiednie 
rozwiązanie, uzgodnione z zarządcą drogi (np. 
kładka piesza)

c) miejsca postojowe – dopuszcza się miejsca po-
stojowe obsługujące teren w postaci zespołów 
parkingów do maksymalnie 25 miejsc

11) stawka procentowa: 0%.
27. Dla terenów oznaczonych symbolem E.69.MN.2, E.70.

MN.2 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
w zagospodarowaniu terenu uwzględnić istniejące 
oczka wodne z zielenią towarzyszącą jako elementy 
docelowego zagospodarowania i urządzenia tere-
nu

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Rolnej – 10m jak na rysun-

ku planu, w terenie E.69MN2 dodatkowo linie 
nieprzekraczalne jak na rysunku planu (uwzględ-
nienie terenu o niekorzystnych warunkach grun-
towo-wodnych);,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
40%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 5m, maksymalnie 1 kondygnacja 
nadziemna,

d) geometria dachów- dachy strome o nachyleniu 
głównych połaci w przedziale 35-45stopni, usta-
wione kalenicowo do frontu działki

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 40% powierzchni działki,
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7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2, podział prostopadle do drogi obsługują-
cej

b) podział wg § 13 ust. 7
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) przez teren przebiegają istniejące napowietrzne 

linie elektroenergetyczne – do czasu ich przebudo-
wy (skablowania) lub likwidacji obowiązuje nakaz 
uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z 
zarządca sieci energetycznych

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Rolnej lub z projektowanych dróg 

wewnętrznych, w tym wskazanych na rysunku 
planu;

b) miejsca postojowe – min 2 miejsca na 1 dom
11) stawka procentowa: 0% dla terenu E.70.MN2, 30% 

dla terenu E.69.MN2.
28. Dla terenów oznaczonych symbolem E.71.MN.2, E.72.

MN.2 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:- wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Lubichowskiej jak na ry-

sunku planu, od pozostałych dróg wg przepisów 
odrębnych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2, min szerokość frontu 20m;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: przez teren przebiegają istniejące napo-
wietrzne linie elektroenergetyczne – do czasu ich 
przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowiązuje 
nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania tere-
nu z zarządca sieci energetycznych

a) w zagospodarowaniu terenu E.72.MN.2 uwzględ-
nić ochronę przed uciążliwościami od drogi –ul. 
Lubichowskiej (hałas, wibracje) poprzez zastoso-
wanie zieleni izolacyjnej lub rozwiązań technicz-
nych, w tym stolarki o podwyższonej izolacyjności 
akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Lubichowska, Schornaka, Słonecz-

nej oraz z dróg wewnętrznych;
b) miejsca postojowe --- min 2miejsca na 1 dom 

mieszkalny
11) stawka procentowa: 0%.

29. Dla terenów oznaczonych symbolem E.73.MN.3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z usługami; dopuszcza się 
sytuowanie wyłącznie zabudowy usługowej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony północnej wprowadzić zieleń izolacyjno-
krajobrazową; ustala się nakaz zastosowania 
roślinności zróżnicowanej morfologicznie, pla-
nowo urządzonej, z gatunkami pozwalającymi na 
tłumienie hałasu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od planowanej drogi KDGP (G) 

jak na rysunku planu, od pozostałych dróg wg 
przepisów odrębnych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dla budynków głównych 
dachy strome o nachyleniu głównych połaci 30-
45stopni, ustawione kalenicą równolegle wzglę-
dem frontu;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2, podział prostopadle do drogi obsługują-
cej

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: przez teren przebiegają istniejące napo-
wietrzne linie elektroenergetyczne – do czasu ich 
przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowiązuje 
nakaz uzgadniania projektu zagospodarowania tere-
nu z zarządca sieci energetycznych
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a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 
uciążliwościami od planowanej drogi KDGP (G) 
(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni 
izolacyjnej lub rozwiązań technicznych, w tym sto-
larki o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulic projektowanych w obszarze obję-

tym obowiązującym planem miejscowym osied-
la Nad Stawem- oznaczonego nr 6 na rysunku 
planu;

b) miejsca postojowe – wg § 14
11) stawka procentowa: 0%.

30. Dla terenów oznaczonych symbolem E.74.MN.2, E. 

75.MN.2 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony północnej wprowadzić zieleń izolacyjno-
krajobrazową; ustala się nakaz zastosowania 
roślinności zróżnicowanej morfologicznie, pla-
nowo urządzonej, z gatunkami pozwalającymi na 
tłumienie hałasu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od planowanej drogi KDGP (G) 

oraz od ul. Lubichowskiej jak na rysunku planu, 
od pozostałych dróg wg przepisów odrębnych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dla budynków głównych 
dachy strome o nachyleniu głównych połaci 30-
45stopni, ustawione kalenicą równolegle wzglę-
dem frontu;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2, podział prostopadle do drogi obsługują-
cej

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od planowanej drogi KDGP (G) 
(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni 

izolacyjnej lub rozwiązań technicznych, w tym sto-
larki o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulicy Słonecznej i z ul. Lubichowskiej 

ora z dróg wewnętrznych
b) miejsca postojowe – wg § 14

11) stawka procentowa: 0%.
31. Dla terenów oznaczonych symbolem E.76.U1,MN.3 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
oraz mieszkaniowej z towarzyszeniem usług, dopusz-
cza się

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Lubichowskiej jak na ry-

sunku planu 16m od linii rozgraniczającej, od 
pozostałych dróg wg przepisów odrębnych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- dowolna, w tym opuszcza się 
dachy płaskie

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:

  Nie dopuszcza się dalszych podziałów, dopuszcza się 
łączenie działek

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg-ul. Lubichowskiej (hałas, 
wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej 
lub rozwiązań technicznych, w tym stolarki o pod-
wyższonej izolacyjności akustycznej;

b) przez teren przebiegają istniejące napowietrzne 
linie elektroenergetyczne – do czasu ich przebudo-
wy (skablowania) lub likwidacji obowiązuje nakaz 
uzgadniania projektu zagospodarowania terenu z 
zarządca sieci energetycznych

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
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a) dojazd – z ul. Lubichowskiej lub Słonecznej oraz 
z wydzielonych dróg wewnętrznych

b) miejsca postojowe –min 2 miejsca/1 dom miesz-
kalny, min 30msc/1000m2 pow. użytkowej usług, 
nie mniej niż 2 miejsca na działce

11) stawka procentowa: 0%.
32. Dla terenów oznaczonych symbolem E.77.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 

funkcje mieszkalne dopuszczalne jedynie jako inte-
gralnie związane z prowadzoną działalnością

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie ustala się minimalnej powierzchni 
działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) przez teren E.77.U1 przebiegają istniejące napo-

wietrzne linie elektroenergetyczne – do czasu ich 
przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowią-
zuje nakaz uzgadniania projektu zagospodarowa-
nia terenu z zarządca sieci energetycznych

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Lubichowskiej
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust. 2

11) stawka procentowa: 0%.
33. Dla terenów oznaczonych symbolem E.78.U1, P2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, a 
także zabudowy techniczno-produkcyjnej, budowni-
ctwa, handlu hurtowego i gospodarki magazynowej, 
dopuszcza się parkingi oraz warsztaty dla obsługi 
funkcji podstawowych, funkcja mieszkaniowa wy-
łącznie jako integralnie związana z funkcja podsta-
wową;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:

a) w zagospodarowaniu i zabudowie podkreślić 
zachowane obiekty o wartościach historycznych

b) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 
strony południowej i wschodniej wprowadzić 
zieleń izolacyjno-krajobrazową;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:- wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach historycznego zespołu zabudo-

wy dawnego folwarku Freda, ochronie podlega 
wartość niematerialna związana z tożsamością 
kulturową np. poprzez zachowanie dawnych nazw 
obiektów i przestrzeni oraz wszelkie ślady mate-
rialne dawnego folwarku; istniejące dawne obiek-
ty mogą być zaadaptowane do współczesnych 
potrzeb z zachowaniem charakteru przestrzeni;

b) w granicach historycznego zespołu dawnego fol-
warku ustala się zakaz sytuowania masztów, wież, 
kominów nie związanych z funkcją podstawową 
terenu;

b) budynki wskazane na rysunku planu – w ewidencji 
zabytków, zasady ochrony jak w § 8 ust. 7

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne jak na rysunku 

planu
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

60%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich dla 
obiektów towarzyszących typu garaże, budynki 
gospodarcze

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1500m2, podział prostopadle do drogi obsługu-
jącej

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: przez teren przebiegają istniejące napowietrz-
ne linie elektroenergetyczne WN 110kV –obowiązują 
ustalenia jak w § 12 ust. 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – od Lubichowskiej poprzez drogę we-

wnętrzna KDW
b) miejsca postojowe –wg § 14

11) stawka procentowa: 0%.
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34. Dla terenów oznaczonych symbolem E.79.U1, plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
funkcje mieszkalne wyłącznie jako integralnie zwią-
zane z prowadzoną działalnością, wyklucza się usługi 
związane z pobytem dzieci i młodzieży oraz usługi 
związane z ochrona zdrowia i opieką społeczną;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren w granicach historycznego zespołu zabudo-

wy dawnego folwarku Freda, ochronie podlega 
wartość niematerialna związana z tożsamością 
kulturową np. poprzez zachowanie dawnych nazw 
obiektów i przestrzeni oraz wszelkie ślady mate-
rialne dawnego folwarku; istniejące dawne obiek-
ty mogą być zaadaptowane do współczesnych 
potrzeb z zachowaniem charakteru przestrzeni;

b) w granicach historycznego zespołu dawnego fol-
warku ustala się zakaz sytuowania masztów, wież, 
kominów nie związanych z funkcją podstawową 
terenu;

c) teren poza strefami ochrony konserwatorskiej, nie 
występują budynki chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy 

jak na rysunku planu
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

60%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dachy budynków głównych 
zharmonizowane z zabudową istniejącą w terenie 
E.78.U1,P2, z dopuszczeniem dachów płaskich dla 
obiektów towarzyszących typu garaż, budynek 
gospodarczy

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

500m2, podział prostopadle do drogi obsługują-
cej

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – od Lubichowskiej poprzez drogę we-

wnętrzną KDW
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust 2

11) stawka procentowa: 0%.
35. Dla terenów oznaczonych symbolem E.80.P3, plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy związanej 
z obsługą komunikacji, parkingi, warsztaty samo-
chodowe, salon samochodowy itp., dopuszcza się 
stacje paliwowe; wyklucza się sytuowanie funkcji 
mieszkalnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
w zagospodarowaniu uwzględnić odpowiednio kom-
ponowaną zieleń towarzyszącą zwłaszcza od strony 
sąsiednich terenów mieszkaniowych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

60%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

16m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących (budynki gospodar-
cze, garaże itp.) - wysokość do 6m, maksymalnie 
1 kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie ustala się minimalnej wielkości 
nowowydzielanej działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: przez teren przebiegają istniejące napowietrz-
ne linie elektroenergetyczne WN 110kV –obowiązują 
ustalenia jak w § 12 ust. 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Lubichowskiej oraz z drogi we-

wnętrznej
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust. 2, minimum 

10miejsc
11) stawka procentowa: 0%.

36. Dla terenów oznaczonych symbolem E.82.U1,P3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 
oraz z zakresu obsługi komunikacji- parking, warsztat 
samochodowy, punkt sprzedaży samochodów itp.; 
funkcje mieszkalne wykluczone;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
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oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:- wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

60%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

16m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie ustala się minimalnej powierzchni 
nowowydzielanej działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Lubichowskiej i z drogi wewnętrz-

nej;
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2

11) stawka procentowa: 0%.
37. Dla terenów oznaczonych symbolem E.84.P1, E.83 

P1,U1 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy techniczno-
produkcyjnej, przemysłowej, składów, magazynów, 
funkcji technicznej, uciążliwego rzemiosła, handlu 
hurtowego, funkcje mieszkalne wykluczone,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
teren wzbogacić zielenią towarzyszącą izolacyjno-
krajobrazową odpowiednio komponowaną, zwłasz-
cza w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) wyklucza się lokalizacje obiektów lub działalności, 

których uciążliwości na granicy działki mogłyby 
powodować przekroczenie standardów jakości 
środowiska wymaganych dla sąsiedniej zabudo-
wy mieszkaniowej;

b) w terenie E.84P1od strony południowej i wschod-
niej, w terenie E.83P1,U1 od strony wschodniej, 
w miejscach wskazanych na rysunku planu nakaz 
urządzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej 
wzdłuż granicy z terenami mieszkaniowymi

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:

a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-
nych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
70%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
16m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 5% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie ustala się minimalnej wielkości 
nowowydzielanej działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Rolnej
b) miejsca postojowe –wg § 14, dla dz. 53 i 54 do-

puszcza się bilansowanie miejsc postojowych 
z uwzględnieniem parkingu usytuowanego na 
innym terenie, w odległości dogodnego dojścia 
pieszego, pod warunkiem wykazania się prawem 
dysponowania tym miejscem na cele zapewnie-
nia miejsc parkingowych; w pozostałej części 
terenu E.83 P1,U1 oraz E.84.P1 ustala się wymóg 
zapewnienia w granicach własnej działki min 2 
miejsc postojowych

11) stawka procentowa: 0%.
38. Dla terenów oznaczonych symbolem E.85.MN.2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony północnej i zachodniej wprowadzić zieleń 
izolacyjno-krajobrazową;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty 
ani obszary chronione; fragment terenu sytuowany 
w granicach dawnego zespołu zabudowy Freda

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg jak na rysunku planu 8 i 

10m od linii rozgraniczającej ul.Rolnej,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych) do 10m, maksymalnie 2kondyg-
nacje nadziemne, a dla obiektów towarzyszących 
(typu garaż, budynek gospodarczy itp.) - wysokość 
do 5m, maksymalnie 1 kondygnacja nadziemne,

d) geometria dachów- dachy strome o nachyleniu 
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głównych połaci w przedziale 30-45stopni, kale-
nica ustawiona równolegle do frontu;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2, podział prostopadle do drogi obsługują-
cej

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Rolnej lub z nowowydzielonych 

dróg wewnętrznych;
b) miejsca postojowe – min 2 miejsca na działkę

11) stawka procentowa: 0%.
39. Dla terenów oznaczonych symbolem E.86.MN.3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej z usługami towarzyszącymi

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:- teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Lubichowskiej – nieprzekra-

czalna linia zabudowy w odległości 16m od linii 
rozgraniczającej jak na rysunku planu i 8m od ul. 
Darowanej,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie ustala się minimalnej wielkości 
nowowydzielanych działek

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg-ul. Lubichowskiej KDZ 
(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni 
izolacyjnej lub rozwiązań technicznych, w tym sto-
larki o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd –z ul. Lubichowskiej i z ul. Darowanej oraz 

Rolnej;
b) miejsca postojowe – wg § 14 ust 2

11) stawka procentowa: 0%.
40. Dla terenów oznaczonych symbolem E.87.MN.2, E.88. 

MN.2, E.89.MN.2, plan ustala: obowiązują ustalenia 

ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Rolnej, Darowanej, Lubi-

chowskiej jak na rysunku planu, od pozostałych 
dróg wg przepisów odrębnych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10m, maksymalnie 3kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu terenów E.88.MN.2 i E.89.

MN.2 uwzględnić ochronę przed uciążliwościami 
od dróg-ul. Lubichowskiej KDZ (hałas, wibracje) 
poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub roz-
wiązań technicznych, w tym stolarki o podwyższo-
nej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd - -z otaczających dróg publicznych oraz z 

dróg wewnętrznych
b) miejsca postojowe – min 2 miejsca na 1 dział-

kę
11) stawka procentowa: 0%.

41. Dla terenów oznaczonych symbolem E.90.MN.4, E.92.

MN.4 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej typu rezydencjalnego tj. wolno-
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stojącej, na większych działkach, w otoczeniu zieleni; 
nie dopuszcza się sytuowania funkcji usługowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
ustala się nakaz przedstawienia na etapie projektu 
budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, odpo-
wiednio komponowanej;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ulicy Kraziewicza, Falkowskie-

go, Rolnej i Heweliusza jak na rysunku planu, od 
pozostałych dróg wg przepisów odrębnych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
9m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m, 
maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- dachy strome dwu lub 
wielospadowe o nachyleniu głównych połaci w 
przedziale 25-40stopni,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 60% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1500m2, minimalna szerokość frontu 20m,
b) podział terenu wymaga spełnienia warunku § 13 

ust. 7
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych otaczających teren 

lub z nowowydzielonych dróg dojazdowych 
wewnętrznych;

b) miejsca postojowe – minimum 2 miejsca na 1 
dom;

11) stawka procentowa: 30%.
42. Dla terenów oznaczonych symbolem E.91.MN.4,MN.2 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, nie dopuszcza się sytuowania 
usług towarzyszących;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
ustala się nakaz przedstawienia na etapie projektu 
budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, odpo-
wiednio komponowanej

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Falkowskiego jak na rysunku 

planu, od pozostałych dróg wg przepisów odręb-
nych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
20%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
9m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m, 
maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudo-
wą istniejącą w granicach terenu, na sąsiednich 
działkach;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 60% powierzchni działki dla 
zabudowy MN.4 i 40% dla zabudowy MN.2,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1500m2 dla zab.rezydencjalnej, 1000m2 dla po-
zostałej zabudowy;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulicy Kraziewicza lub Falkowskiego
b) miejsca postojowe – min 2 miejsca na 1 dom

11) stawka procentowa: 0%.
43. Dla terenów oznaczonych symbolem E.93.MN.2, E.94.

MN.2, E.95.MN.2, E.96.MN.2 plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:- wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

25%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

9m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m, 
maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą granicach terenu,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 50% powierzchni działki,
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7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

900m2,
b) dla terenu E.95.MN.2 ustala się nakaz sporządzenia 

koncepcji poprzedzającej podział zgodnie z § 13 
ust. 7; kierunki powiązań komunikacyjnych układu 
dróg wewnętrznych pokazano na rysunku planu;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: zakaz lokalizacji 
tymczasowego zagospodarowania terenu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych otaczających oraz z 

wydzielonych dróg wewnętrznych
b) miejsca postojowe –min 2 miejsca na 1 dom

11) stawka procentowa: 30%.
44. Dla terenów oznaczonych symbolem E.97.MN.4, E.98.

MN.4, E.99.MN.4, E.100.MN.4, plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej typu rezydencjalnego tj. wolno-
stojącej, na większych działkach, w otoczeniu zieleni; 
nie dopuszcza się sytuowania funkcji usługowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
ustala się nakaz przedstawienia na etapie projektu 
budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, odpo-
wiednio komponowanej;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ulicy Falkowskiego, Heweliusza 

jak na rysunku planu, od pozostałych dróg wg 
przepisów odrębnych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
20%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
9m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m, 
maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- dachy strome dwu lub 
wielospadowe o nachyleniu głównych połaci w 
przedziale 25-40stopni,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 60% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1500m2, minimalna szerokość frontu 30m,
b) podział terenu wymaga spełnienia warunku § 13 

ust. 7
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów:

a) w terenach E.97.MN.4, E.98.MN.4, E.99.MN.4, 
E.100.MN.4 do czasu docelowego zagospodaro-
wania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza 
się rolne użytkowanie terenu, bez wznoszenia 
budynków i budowli rolniczych,

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych otaczających teren 

lub z nowowydzielonych dróg dojazdowych 
wewnętrznych;

b) miejsca postojowe – minimum 2 miejsca na 1 
dom;

11) stawka procentowa: 30%.
45. Dla terenów oznaczonych symbolem E.102.MN.2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Heweliusza jak na rysunku 

planu, od pozostałych dróg wg przepisów odręb-
nych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
9m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą usytuowaną w granicach terenu;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 40% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1000m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych,

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Heweliusza, Rolnej i nowoprojekto-

wanych dróg dojazdowych oraz wewnętrznych
b) miejsca postojowe – min 2 miejsca na 1 dom

11) stawka procentowa: 30%.
46. Dla terenów oznaczonych symbolem E.101.MN.4 

(R), E.103.MN.4 (R) plan ustala: obowiązują ustalenia 
ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej typu rezydencjalnego tj. wolno-
stojącej, na większych działkach, w otoczeniu zieleni; 
nie dopuszcza się sytuowania funkcji usługowych;
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
ustala się nakaz przedstawienia na etapie projektu 
budowlanego projektu zieleni towarzyszącej, odpo-
wiednio komponowanej

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odrębnych, 

w terenie E.101.MN.4 (R) od ul. Heweliusza jak na 
rysunku planu

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
20%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
9m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m, 
maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- dachy strome dwu lub 
wielospadowe o nachyleniu głównych połaci w 
przedziale 25-40stopni,

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 60% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1500m2, podział prostopadle do drogi obsługu-
jącej;

b) podział wg § 13 ust 7, w koncepcji zagospodarowa-
nia uwzględnić wskazane na rysunku powiązania 
komunikacyjne z terenami sąsiednimi

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów: ustala się 
tymczasowe rolne przeznaczenie terenu do czasu 
wyposażenia terenu w niezbędne uzbrojenie inżynie-
ryjne umożliwiające włączenie nowoprojektowanej 
zabudowy mieszkaniowej; w okresie tymczasowym 
dopuszcza się sytuowanie budowli rolniczych oraz 
budynków związanych z produkcją rolną, z wyklucze-
niem lokalizacji obiektów lub działalności, których 
uciążliwości na granicy działki mogłyby powodować 
przekroczenie standardów jakości środowiska wyma-
ganych dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej, w 
szczególności dla terenu E.102.MN.2

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych otaczających w tym 

z ul. Heweliusza (teren E.101.MN.4(R)oraz dróg 
wewnętrznych nowowydzielanych

b) miejsca postojowe – min 2 miejsca na 1 dom
11) stawka procentowa: 30%.

47. Dla terenów oznaczonych symbolem E.104.RM, MN.2 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej 
w gospodarstwach rolnych, a także tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

60%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

9m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m, 
maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- dachy strome dwu lub wielo-
spadowe o nachyleniu głównych połaci w prze-
dziale 25-40stopni, zharmonizowane z zabudowa 
istniejącą w granicach terenu;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie ustala się wymaganej minimalnej 
powierzchni nowowydzielanej działki;

10) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

11) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: ustala 
się tymczasowe przeznaczenie terenu- zabudowa 
zagrodowa; w okresie tymczasowym dopuszcza 
się sytuowanie budowli rolniczych oraz budynków 
związanych z produkcją rolną, z wykluczeniem 
lokalizacji obiektów lub działalności, których uciąż-
liwości na granicy działki mogłyby powodować 
przekroczenie standardów jakości środowiska 
wymaganych dla sąsiedniej zabudowy mieszka-
niowej, w szczególności dla terenu E.99.MN.4 oraz 
usytuowanych w obszarze planu miejscowego 
oznaczonego symbolem 9 na rysunku planu;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych otaczających
b) miejsca postojowe – min 2 miejsca na 1 dom

11) stawka procentowa: 0%.
48. Dla terenów oznaczonych symbolem E.105.ZP plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, 
skwer, z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń i obiek-
tów infrastruktury, w szczególności stacji transfor-
matorowej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
istniejąca zieleń wysoka do zachowania i ochrony

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren publiczny, ustalenia 
wg § 10 ust. 2 i 5

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
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zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

5%,
c) wysokość zabudowy do 5m,
d) geometria dachów- dowolne, wynikające z potrzeb 

technologicznych, w tym płaskie
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 80% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki 
budowlane

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Prusa
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania miejsc 

postojowych w granicach terenu
11) stawka procentowa: 0%.

49. Dla terenów oznaczonych symbolem E.106.P3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny obsługi komunikacji, 
parking, dopuszcza się sytuowanie stacji paliwo-
wej; dopuszcza się sytuowanie obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej, w szczególności stacji 
transformatorowej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go: wskazane włączenie terenu w sąsiedni parking 
zakładowy - teren C3.66.P3 i wspólne zagospodaro-
wanie

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

20%,
c) wysokość zabudowy do 6m, maksymalnie 2 kon-

dygnacje nadziemne,
d) geometria dachów- dachy o dowolnej formie 

uzasadnionej potrzebami funkcji, z dopuszczeniem 
dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie ustala się minimalnej wielkości 
działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu docelo-
wego zagospodarowania zieleń urządzona, skwer, 
zieleniec z częścią parkingową

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Pelplińskiej
b) miejsca postojowe – nie ustala się minimalnej 

liczby miejsc,
11) stawka procentowa: 0%.

50. Dla terenów oznaczonych symbolem E.107.P1, P2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren techniczno-produkcyjny, 
przemysłowy, składy, magazyny, funkcje techniczne, 
handel hurtowy, funkcje mieszkalne wyłącznie jako 
integralnie związane z prowadzoną działalnością; 
parkingi związane z przeznaczeniem terenu jednak 
nie większe niż dla 50 miejsc; dopuszcza się funkcje 
usługowe towarzyszące, z wykluczeniem usług zwią-
zanych z pobytem dzieci i młodzieży a także usług 
rekreacyjno-wypoczynkowych bądź związanych z 
opieką społeczną;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony sąsiednich terenów o funkcjach innych 
niż techniczno-produkcyjne wprowadzić zieleń 
izolacyjno-krajobrazową, zwłaszcza w miejscach 
wskazanych na rysunku planu; ustala się nakaz 
zastosowania roślinności zróżnicowanej morfo-
logicznie, planowo urządzonej, z gatunkami po-
zwalającymi miedzy innymi na tłumienie hałasu;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) wyklucza się lokalizacje obiektów lub działalności, 

których uciążliwości na granicy działki mogłyby 
powodować przekroczenie standardów jakości 
środowiska wymaganych dla sąsiedniej zabudo-
wy mieszkaniowej zwłaszcza w terenach E.109.
MN.2, E.146.MW.1;

b) nakaz zachowani i ochrony istniejącej zieleni wy-
sokiej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

produkcyjnych, magazynowych, biurowych do 
16m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 5% powierzchni działki,
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7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) nie ustala się wymaganej minimalnej powierzchni 

nowowydzielanej działki,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: teren w granicach strefy ochrony pośredniej 
ujęć wody „Południe”, obowiązują ustalenia jak w 
§ 11 ust. 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd - z ul. Lubichowskiej oraz Skośnej oraz z 

dróg wewnętrznych
b) miejsca postojowe – ustala się nakaz ograni-

czenia liczby miejsc postojowych do absolutnie 
niezbędnych, wyklucza się parkingi większe niż 
dla 50miejsc;

11) stawka procentowa: 0%.
51. Dla terenów oznaczonych symbolem E.108.ZD plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny ogrodów działkowych; z 
dopuszczeniem sytuowania altan o pow. do 25m2;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony sąsiednich terenów przemysłowych wpro-
wadzić zieleń izolacyjno-krajobrazową; wielowar-
stwową;

b) dopuszcza się przekształcenie terenu w zieleń 
parkową, ogólnodostępną

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 

– altany w poszczególnych ogrodach o pow. za-
budowy nie większej niż 25m2;

c) wysokość zabudowy do 5m,
d) geometria dachów- indywidualne rozwiązania, z 

dopuszczeniem dachów płaskich
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 90% powierzchni terenu
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki 
budowlane

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) teren w granicach strefy ochrony pośredniej ujęć 

wody „Południe”, obowiązują ustalenia jak w § 
11 ust. 4

b) przez teren przebiegają istniejące napowietrzne 
linie elektroenergetyczne SN – do czasu ich prze-
budowy (skablowania) lub likwidacji obowiązują 

ustalenia jak w § 12 ust. 4; a także zakaz nasadzeń 
drzew bezpośrednio pod linią;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Skośnej
b) miejsca postojowe - ilość miejsc parkingowych 

ograniczyć do absolutnie niezbędnego minimum 
(np. dla potrzeb osób niepełnosprawnych)

11) stawka procentowa: 0%.
52. Dla terenów oznaczonych symbolem E.109.MN.2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony sąsiednich terenów przemysłowych wpro-
wadzić zieleń izolacyjno-krajobrazową;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dachy strome dwuspadowe 
lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci 
w przedziale 30-45stopni;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 40% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2, podział prostopadle do drogi obsługującej 
np. wewnętrznej

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: teren w granicach strefy ochrony pośredniej 
ujęć wody „Południe”, obowiązują ustalenia jak w 
§ 11 ust. 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Skośnej oraz z dróg wewnętrz-

nych
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce na 1 dom

11) stawka procentowa: 0%.
53. Dla terenów oznaczonych symbolem E.110.ZP, E.111.

ZP plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz
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1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, 
parki, skwery, zieleńce

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:- wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren publiczny, ustalenia 
wg § 10 ust. 2 i 5

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) nie dopuszcza się sytuowania budynków;
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 90% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: ustala się zakaz podziału na działki 
budowlane

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: teren w granicach strefy ochrony pośredniej 
ujęć wody „Południe”, obowiązują ustalenia jak w 
§ 11 ust. 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Skośnej
b) miejsca postojowe –ustala się zakaz sytuowania 

miejsc postojowych w granicach terenu
11) stawka procentowa: 0%.

54. Dla terenów oznaczonych symbolem E.112.MN.2, 

E.113.MN.2, E.114.MN.2, E.115.MN.2, E.116.MN.2, 

E.117.MN.2, E.118.MN.2, E.119.MN.2, E.120.MN.2, 

E.121.MN.2, E.122.MN.2, plan ustala: obowiązują 

ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, dopuszcza się sytuowanie 
drobnych usług nieuciążliwych towarzyszących 
wbudowanych w budynek mieszkalny lub dobudo-
wanych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) wskazane zachowanie istniejącej struktury zabu-

dowy, dla nowych budynków uzupełniających 
nakaz nawiązania bryłą, kolorystyką, materiałem 
do istniejącej na działce oraz w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie zabudowy

b) dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośred-
nio na granicy sąsiednich działek, w szczególności 
dotyczy to zabudowy towarzyszącej takiej jak 
budynki gospodarcze, garaże

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

40%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych, mieszkalno-usługowych) do 
12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: nie dopuszcza się wydzielania działek 
o pow. mniejszej niż 400m2

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) tereny w granicach strefy ochrony pośredniej ujęć 

wody „Południe”, obowiązują ustalenia jak w § 11 
ust. 4

b) w zagospodarowaniu terenów E.112.MN.2 oraz 
E.122.MN.2 uwzględnić ochronę przed uciążli-
wościami od dróg-ul. Lubichowskiej- KDZ (hałas, 
wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej 
lub rozwiązań technicznych, w tym stolarki o pod-
wyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulic przylegających, stanowiących 

drogi publiczne i wewnętrzne
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce na 1 dom,

11) stawka procentowa: 0%.
55. Dla terenów oznaczonych symbolem E.123.MN.3 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej z usługami, usługi w formie wbudowanej, 
dobudowanej lub jako samodzielny obiekt;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:- wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
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wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- nie ustala się wymaganej 
formy dachu, dopuszcza się dachy płaskie

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 10% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: ustala się zakaz podziału na działki;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: teren w granicach strefy ochrony pośredniej 
ujęć wody „Południe”, obowiązują ustalenia jak w 
§ 11 ust. 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd –z ul. Leszczynowej

b) miejsca postojowe – min 1 miejsce na mieszka-
nie i 2 miejsca dla usług

11) stawka procentowa: 0%.
56. Dla terenów oznaczonych symbolem E. 124.ZP, E.125.

ZP, E.126.ZP, E.127.ZP plan ustala: obowiązują usta-

lenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni publicznej, skwe-
ry, zieleńce, z dopuszczeniem sytuowania urządzeń i 
obiektów placów zabaw dla dzieci; na terenie E.124.
ZP- pętla autobusowa z towarzyszeniem zieleni

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:

  nakaz wzbogacenia terenów zielenią komponowaną, 
w tym wysoką

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: tereny publiczne ustalenia 
wg § 10 ust. 2 i 5;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) ustala się zakaz sytuowania budynków;
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 80% powierzchni działki, za 
wyjątkiem terenu E.124.ZP dla którego nie ustala 
się wymaganego wskaźnika ze względu na sposób 
istniejącego użytkowania (m. inn. pętla autobuso-
wa);

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: ustala się zakaz podziału na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: teren w granicach strefy ochrony pośredniej 
ujęć wody „Południe”, obowiązują ustalenia jak w 
§ 11 ust. 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Leszczynowej
b) miejsca postojowe –ustala się zakaz sytuowani 

miejsc postojowych w granicach terenów

11) stawka procentowa: 0%.
57. Dla terenu oznaczonego symbolem E.128.MN.2, plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
dopuszcza się włączenie terenu w sąsiedni teren 
objęty obowiązującym planem miejscowym ozna-
czonym na rysunku planu symbolem 24

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

9m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 5m, 
1 kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą w sąsiedztwie w obszarze obowiązują-
cego planu miejscowego nr 3 lub 24, z dopuszcze-
niem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: dopuszcza się scalanie/łączenie 
działek

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: teren w granicach strefy ochrony pośredniej 
ujęć wody „Południe”, obowiązują ustalenia jak w 
§ 11 ust. 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg wewnętrznych
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce na 1 dom

11) stawka procentowa: 0%.
58. Dla terenów oznaczonych symbolem E.130.MN.3,U1 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszka-
niowej z usługami oraz usług, z wyłączeniem usług 
opieki społecznej, usług związanych z pobytem dzieci 
i młodzieży

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony północnej, w sąsiedztwie planowanej 
obwodnicy miasta –drogi KDGP(G) wprowadzić 
zieleń izolacyjno-krajobrazową; ustala się nakaz 
zastosowania roślinności zróżnicowanej mor-
fologicznie, planowo urządzonej, z gatunkami 
pozwalającymi na tłumienie hałasu;

b) dopuszcza się sytuowanie ekranu akustycznego 
od strony drogi KDGP (G);
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3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 20% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości: nie ustala się minimalnej powierzchni 
działki,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) teren w granicach strefy ochrony pośredniej ujęć 

wody „Południe”, obowiązują ustalenia jak w § 
11 ust. 4

b) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 
uciążliwościami od drogi KDGP (G)-projektowana 
obwodnica (hałas, wibracje) poprzez zastosowa-
nie zieleni izolacyjnej lub rozwiązań technicznych, 
w tym stolarki o podwyższonej izolacyjności aku-
stycznej;

c) przez teren przebiegają istniejące napowietrzne 
linie elektroenergetyczne SN 15kV – do czasu ich 
przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowią-
zują ustalenia jak w § 12 ust. 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulicy Lubichowskiej lub z dróg we-

wnętrznych w obszarze obowiązującego planu 
miejscowego oznaczonego na rysunku planu nr 
24;

b) miejsca postojowe – min 1 miejsce na dom 
mieszalny i min 2 dla usług

11) stawka procentowa: 0%.
59. Dla terenów oznaczonych symbolem E.131.ZE,W plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni ekologicznej, 
rezerwa terenu dla potrzeb rozbudowy i ochrony 
ujęć wody ujęcia „Południe”

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz sytuowania budynków;
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 80% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: zakaz podziału na działki, dopuszcza 
się scalenie/łączenie działek

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) teren w granicach strefy ochrony pośredniej ujęć 

wody „Południe”, obowiązują ustalenia jak w § 
11 ust. 4

b) przez teren przebiegają istniejące napowietrzne 
linie elektroenergetyczne SN 15kV – do czasu ich 
przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowią-
zują ustalenia jak w § 12 ust. 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Korytybskiej
b) miejsca postojowe – ustala się zakaz sytuowania 

miejsc postojowych
11) stawka procentowa: 0%.

60. Dla terenów oznaczonych symbolem E.132.R plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze, bez zabudowy 
zagrodowej, dopuszcza się zalesienia, zadrzewie-
nia;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony północnej i zachodniej wprowadzić zieleń 
izolacyjno-krajobrazową;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) ustala się zakaz sytuowania budynków,
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 90% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nie-

ruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) teren w granicach strefy ochrony pośredniej ujęć 

wody „Południe”, obowiązują ustalenia jak w § 
11 ust. 4
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b) przez teren przebiegają istniejące napowietrzne 
linie elektroenergetyczne SN 15kV – do czasu ich 
przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowią-
zują ustalenia jak w § 12 ust. 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Korytybskiej i Boh. Getta Warszaw-

skiego;
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania miejsc 

postojowych
11) stawka procentowa: 0%.

61. Dla terenów oznaczonych symbolem E.133.RM plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy zagrodowej, 
gospodarstwa rolnego

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
nakaz zachowani i ochrony istniejącego wartościo-
wego drzewostanu
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony północnej wprowadzić zieleń izolacyjno-
krajobrazową; ustala się nakaz zastosowania 
roślinności zróżnicowanej morfologicznie, pla-
nowo urządzonej, z gatunkami pozwalającymi na 
tłumienie hałasu

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

20%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna powierzchnia nowowy-
dzielanej działki 1000m2;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) teren w granicach strefy ochrony pośredniej ujęć 

wody „Południe”, obowiązują ustalenia jak w § 
11 ust. 4

b) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 
uciążliwościami od drogi-planowanej KDGP (G) 
–obwodnicy południowej (hałas, wibracje) po-
przez zastosowanie zieleni izolacyjnej lub rozwią-
zań technicznych, w tym stolarki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Korytybskiej
b) miejsca postojowe – min 3 miejsca

11) stawka procentowa: 0%.
62. Dla terenów oznaczonych symbolem E.134.ZE, E.129.

ZE plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni ekologicznej, bez 
zabudowy; dopuszcza się zalesienie, zadrzewienie 
terenu

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
nakaz ochrony i zachowania istniejącego wartościo-
wego drzewostanu,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) ustala się zakaz sytuowania budynków;
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 95% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: ustala się zakaz podziału na działki
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) teren E.134.ZE w granicach strefy ochrony pośred-

niej ujęć wody „Południe”, obowiązują ustalenia 
jak w § 11 ust. 4

b) przez teren E.134.ZE przebiegają istniejące napo-
wietrzne linie elektroenergetyczne SN 15kV – do 
czasu ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji 
obowiązują ustalenia jak w § 12 ust. 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Boh. Getta oraz od ul. Zachodniej 

poprzez drogi wewnętrzne
b) miejsca postojowe – ustala się zakaz sytuowania 

miejsc postojowych
11) stawka procentowa: 0%.

63. Dla terenów oznaczonych symbolem E.135.MN.2, 

E.137.MN.2 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: -- wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Zachodniej i od Malinowej 
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jak na rysunku planu, od pozostałych dróg wg 
przepisów odrębnych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, wskazane strome dwuspadowe lub 
wielospadowe o nachyleniu głównych połaci w 
przedziale 35-45stopni;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

600m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) teren w granicach strefy ochrony pośredniej ujęć 

wody „Południe”, obowiązują ustalenia jak w § 
11 ust. 4

b) przez teren przebiegają istniejące napowietrzne 
linie elektroenergetyczne SN 15kV – do czasu ich 
przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowią-
zują ustalenia jak w § 12 ust. 4

c) w zagospodarowaniu, w szczególności dzia-
łek usytuowanych w północnej części terenu, 
uwzględnić ochronę przed uciążliwościami od 
drogi KDGP (G)- planowanej obwodnicy (hałas, 
wibracje) poprzez zastosowanie zieleni izolacyj-
nej lub rozwiązań technicznych, w tym stolarki o 
podwyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Zachodniej oraz z drogi wewnętrz-

nej KDW
b) miejsca postojowe – min 2 miejsca na działce

11) stawka procentowa: 30%.
64. Dla terenów oznaczonych symbolem E.136.ZL plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni leśnej, dopuszcza 
się przekształcenie w zieleń parkową

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
istniejący drzewostan pod ochrona, do zachowania

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: element lokalnej osnowy ekologicznej, 
zasady wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) ustala się zakaz sytuowania budynków

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: ustala się zakaz podziału na działki

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: teren w granicach strefy ochrony pośredniej 
ujęć wody „Południe”, obowiązują ustalenia jak w 
§ 11 ust. 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się;

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Zachodniej
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania miejsc 

postojowych
11) stawka procentowa: 0%.

65. Dla terenów oznaczonych symbolem E.138.MN.2(RM) 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, w okresie tymczasowym teren 
zabudowy zagrodowej związanej z gospodarstwem 
rolnym;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

20%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: teren zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach rolnych do czasu 
realizacji funkcji docelowej; wyklucza się lokalizacje 
obiektów lub działalności, których uciążliwości na 
granicy działki mogłyby powodować przekroczenie 
standardów jakości środowiska wymaganych dla 
sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Malinowej oraz z dróg wewnętrz-

nych
b) miejsca postojowe –min 2 miejsca na 1 dom 

mieszkalny
11) stawka procentowa: 30%.

66. Dla terenów oznaczonych symbolem E.139.ZE,ZP plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni ekologicznej oraz 
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zieleni parkowej, dopuszcza się sytuowanie urządzeń 
i obiektów związanych z rekreacją takich jak place 
zabaw, ścieżki piesze i rowerowe, wiaty rekreacyjne, 
małe boiska sportowe, dopuszcza się sytuowanie 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w 
szczególności związanych z odprowadzeniem i unie-
szkodliwieniem wód opadowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: istniejące oczek wodne wraz z otacza-
jącą zielenią do ochrony i zachowania;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefa-
mi ochrony konserwatorskiej, w granicach terenu 
występuje obszar strefy ochrony archeologicznej, 
obowiązują dla niej ustalenia § 9 ust. 8;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) ustala się zakaz sytuowania budynków
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 90% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: ustala się zakaz podziału na działki 
budowlane (nie dotyczy działek związanych z urzą-
dzeniami i obiektami infrastruktury technicznej)

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: przez teren przebiegają istniejące na-
powietrzne linie elektroenergetyczne SN 15kV – do 
czasu ich przebudowy (skablowania) lub likwidacji 
obowiązują ustalenia jak w § 12 ust. 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – od ul. Malinowej;
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowanie miejsc 

postojowych
11) stawka procentowa: 0%.

67. Dla terenów oznaczonych symbolem E.140.MN.3,U1 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami oraz usług

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od ul. Jeżynowej jak na rysunku 

planu,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 
(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 12m, maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

600m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: przez teren przebiega istniejąca napowietrzna 
linie elektroenergetyczna SN 15kV – do czasu jej 
przebudowy (skablowania) lub likwidacji obowiązują 
ustalenia jak w § 12 ust. 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ulicy Jeżynowej i dróg wewnętrz-

nych
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust 2

11) stawka procentowa: 30%.
68. Dla terenu oznaczonego symbolem E.141.RM,MN.3 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej 
w gospodarstwach rolnych oraz tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych 

(mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno-usłu-
gowych) do 10m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, a dla obiektów towarzyszących- 
wysokość do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

800m2,
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8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z u. Jeżynowej poprzez drogę wewnętrz-

ną
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2

11) stawka procentowa: 30%.
69. Dla terenów oznaczonych symbolem E.142.P2,U1, 

E.143.P2,U1 plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne 

oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy techniczno-
produkcyjnej, magazynowej, budownictwo, składy, 
handel hurtowy oraz tereny zabudowy usługowej 
z wyłączeniem usług o charakterze publicznym, 
funkcje mieszkaniowe dopuszczalne wyłącznie jako 
integralnie związane z prowadzona działalnością

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej w 

terenie E.143.P2,U1 od strony północnej wpro-
wadzić zieleń izolacyjno-krajobrazową, ustala się 
nakaz zastosowania roślinności zróżnicowanej 
morfologicznie, planowo urządzonej, z gatunkami 
pozwalającymi na tłumienie hałasu;

b) w terenie E.142P2,U1 zieleń wzdłuż granicy z są-
siednimi terenami mieszkaniowymi;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:- wyklucza się lokalizacje obiektów lub 
działalności, których uciążliwości na granicy działki 
mogłyby powodować przekroczenie standardów 
jakości środowiska wymaganych dla sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od drogi KDGP (G)oraz ul. Jeży-

nowej jak na rysunku planu, od pozostałych dróg 
wg przepisów odrębnych,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 
30%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
12m, maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- wg indywidualnych rozwią-
zań

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1500m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Jeżynowej oraz dróg wewnętrz-

nych
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust. 2

11) stawka procentowa: 30%
70. Dla terenu oznaczonego symbolem E.144.ZP plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej o cha-
rakterze izolacyjno-krajobrazowym, bez zabudowy

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
ustala się nakaz zastosowania roślinności zróżni-
cowanej morfologicznie, planowo urządzonej, z 
gatunkami pozwalającymi na tłumienie hałasu

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz sytuowania budynków;
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na 100% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki 
budowlane

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: przez teren przebiegają istniejące napowietrz-
ne linie elektroenergetyczne WN 110kV –obowiązują 
ustalenia jak w § 12 ust. 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu doce-
lowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 
planu dopuszcza się rolne użytkowanie terenu, bez 
wznoszenia budynków i budowli rolniczych

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ukl. Hermanowskiej
b) miejsca postojowe –zakaz sytuowania miejsc 

postojowych
11) stawka procentowa: 0%.

71. Dla terenów oznaczonych symbolem E.145.U1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, w 
tym związane z obsługa motoryzacji, funkcja miesz-
kaniowa dopuszczalna jako towarzysząca zabudowie 
usługowej, bądź integralnie związana z prowadzona 
działalnością;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych
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6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 

60%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

12m, a dla obiektów towarzyszących typu budynek 
gospodarczy, garaż - 1 kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości
a) minimalna nowowydzielana działka o powierzchni 

500m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: teren w granicach strefy ochrony pośredniej 
ujęcia wody „Południe” obowiązują ustalenia § 11 
ust 4;
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od dróg- ul.Lubichowska KDZ 
(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni 
izolacyjnej lub rozwiązań technicznych, w tym sto-
larki o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Lubichowskiej,Skośnej
b) miejsca postojowe –wg § 14 ust 2

11) stawka procentowa: 0%.
72. Dla terenów oznaczonych symbolem E.146.MW.1 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony sąsiednich terenów przemysłowych E.107.
P1,P2 wprowadzić zieleń izolacyjno-krajobrazo-
wą;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy – do 

30%,
c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 

15m, maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, a 
dla obiektów towarzyszących- wysokość do 6m, 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- zharmonizowane z zabudową 
istniejącą, z dopuszczeniem dachów płaskich

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) minimalna wydzielana działka o powierzchni 

1200m2,
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: teren w granicach strefy ochrony pośredniej 
ujęcia wody „Południe” obowiązują ustalenia § 11 
ust 4

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Skośnej i dróg wewnętrznych
b) miejsca postojowe – 1 miejsce na 1 mieszkanie

11) stawka procentowa: 0%.
73. Dla terenu oznaczonego symbolem E.147.ZP plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz
1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej, plac 

zabaw
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

teren wzbogacić odpowiednio kształtowaną zielenią 
wielowarstwową

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty 
ani obszary chronione; teren w zespole zabudowy 
o wartościach historycznych,obowiązują ustalenia 
§ 9 ust. 15;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren publiczny, obowiązują 
ustalenia § 10 ust. 2 i 5

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) zakaz sytuowania budynków
b) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 75% powierzchni działki,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: zakaz podziału na działki
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zakaz sytuowania budynków

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Gryfa Pomorskiego lub Kleszczyń-

skiego
b) miejsca postojowe – zakaz sytuowania miejsc 

postojowych
11) stawka procentowa: 0%.

74. Dla terenów oznaczonych symbolem E.148.KDW,ZP 

plan ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: teren pętli autobusowej z to-
warzyszeniem zieleni urządzonej, skweru, zieleńca, 
dopuszcza się sytuowanie drobnych obiektów usłu-
gowych typu kiosk, obiekt gastronomiczny itp.
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
wg ustaleń ogólnych

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: teren publiczny, ustalenia 
wg -§ 10 ust. 2 i 5

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów odręb-

nych,
b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 

–do 5%, pow. zabudowy pojedynczego obiektu 
usługowego nie większa jak 30m2;

c) wysokość zabudowy do 6m, obiekty parterowe,
d) geometria dachów- indywidualnie kształtowana, 

z dopuszczeniem dachów płaskich
e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-

nej na co najmniej 40% powierzchni terenu,
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: nie dopuszcza się podziału na działki 
budowlane

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowego zagospodarowania tere-
nu

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd - z ul. Andersa lub Monte Cassino

b) miejsca postojowe –dopuszcza się miejsca po-
stojowe pod warunkiem zachowania wymaganej 
wielkości terenów biologicznie czynnych

11) stawka procentowa: 0%.
75. Dla terenów oznaczonych symbolem E.149.MN.2 plan 

ustala: obowiązują ustalenia ogólne oraz

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej od 

strony południowej w drugim szeregu zabudo-
wy wprowadzić zieleń izolacyjno-krajobrazową, 
ewentualnie towarzyszące obiekty gospodarcze, 
garaże sytuować w południowej części działki, w 
tym dopuszcza się sytuowanie takich obiektów 
bezpośrednio na granicy z terenem E.51.ZP;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń ogólnych

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: teren poza strefami 
ochrony konserwatorskiej, nie występują obiekty ani 
obszary chronione

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) linie zabudowy od dróg wg przepisów od-

rębnych, nieprzekraczalne linie zabudowy od 
ul.Południowej -8m jak na rysunku planu, od ul. 
Szornaka i od projektowanej drogi KDGP(G) jak 
na rysunku planu,

b) dopuszczalny procent powierzchni zabudowy –do 
27%,

c) wysokość zabudowy dla budynków głównych do 
10m, a dla obiektów towarzyszących- wysokość 
do 6m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

d) geometria dachów- dla nowych budynków dachy 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci w 
przedziale 30-42stopnie, z kalenicą główną równo-
legle do ul.Południowej; dopuszcza się przekrycie 
istniejących budynków dwukondygnacyjnych 
dachami o nachyleniu w przedziale 22-40 stopni;

e) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czyn-
nej na co najmniej 30% powierzchni działki,

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna powierzchnia nowowy-
dzielanej działki min 800m2

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) w zagospodarowaniu uwzględnić ochronę przed 

uciążliwościami od planowanej drogi KDGP 
(G)(hałas, wibracje) poprzez zastosowanie zieleni 
izolacyjnej lub rozwiązań technicznych, w tym sto-
larki o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

b) w zagospodarowaniu uwzględnić przebieg ist-
niejących linii napowietrznych energetycznych, 
do czasu skablowania linii projekty zagospoda-
rowania terenu wymagają uzgodnień z zarządcą 
sieci,

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: ustala się zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z ul. Południowej, Szornaka lub z wy-

dzielonych dróg wewnętrznych
b) miejsca postojowe – min 1 miejsce/1 mieszka-

nie
11) stawka procentowa: 0%.

Rozdział 4
Ustalenia dla terenów systemu komunikacyjnego. 

Zasady ich modernizacji i rozbudowy.

§ 23

1. Poszczególne wydzielone liniami rozgraniczającymi 
tereny są obsługiwane przez drogi publiczne i drogi we-
wnętrzne, w tym oznaczone na rysunku planu. Zasady 
obsługi komunikacyjnej dla poszczególnych terenów 
zawierają ustalenia szczegółowe dla tych terenów.

2. Plan ustala wyposażenie układu ulic (w szczególności 
dot. dróg publicznych) w kanalizację deszczową, na-
tomiast kanalizacja deszczowa w sieci ciągów pieszo 
– jezdnych i pieszych może być projektowana w zależ-
ności od uwarunkowań techniczno – ekonomicznych.

3. W liniach rozgraniczających tereny dróg publicznych (z 
wyłączeniem dróg krajowych i wojewódzkich), a także 
wydzielonych z poszczególnych terenów dróg we-
wnętrznych, dopuszcza się sytuowanie sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej obsługującej obszar planu, 
chyba że w ustaleniach szczegółowych dla poszczegól-
nych dróg ustalono inaczej.

4. Dopuszcza się lokalizację zieleni wysokiej w liniach 
rozgraniczających dróg publicznych o ile pozwalają 
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na to warunki określone w przepisach odrębnych oraz 
przebieg i szerokość istniejącej bądź projektowanej 
drogi, a także rozmieszczenie istniejącej i projektowanej 
infrastruktury technicznej.

5. W terenach komunikacyjnych, z wyłączeniem dróg 
krajowych i wojewódzkich, dopuszcza się sytuowanie 
obiektów stanowiących tradycyjnie wyposażenie ulic 
takich jak np. kioski z prasą, punkty sprzedaży biletów, 
budki telefoniczne, wiaty przystankowe, nośniki rekla-
mowe (z zachowaniem zasad ustalonych w § 10).

6. Ustala się teren rezerwy kierunkowej dla układu ko-
munikacyjnego- tzw. obwodnicy wschodniej, łączącej 
ul. Mickiewicza z drogą wojewódzką 222. Przebieg 
orientacyjny trasy wskazano na rysunku planu. Ustala 
się zakaz sytuowania zabudowy w obszarze rezerwy 
kierunkowej.

7. Dla nowych obszarów rozwojowych ustalonych planem, 
dla których niezbędne są wyprzedzające realizację 
zagospodarowania koncepcje urbanistyczne, w tym 
dotyczące układu komunikacyjnego plan ustala (poprzez 
wskazanie na rysunku planu) orientacyjne miejsce włą-
czenia układu komunikacyjnego do dróg publicznych.

§ 24

  Ustalenia szczegółowe 

dla wydzielonych terenów komunikacyjnych

1. Ustała się w obszarze objętym planem układ komuni-
kacji drogowej miasta (przebieg oraz parametry tech-
niczne), na który składają się:
1) projektowana/planowana ulica główna ruchu przy-

spieszonego (lub główna) oznaczone na rysunku 
planu nr 1 symbolem KD-GP(G) (tzw. obwodnica 
południowa miasta);

2) istniejąca ulica główna ruchu przyśpieszonego (po 
zmianie przebiegu docelowo klasy głównej G) -ozna-
czona na w/w rysunku planu symbolem KD-G (ulice 
w obecnym ciągu drogi krajowej nr 22);

3) istniejące i planowane ulice zbiorcze, oznaczone na 
w/w rysunku planu symbolem KD-Z;

4) istniejące i planowane ulice lokalne, oznaczone na 
w/w rysunku planu symbolem KD-L;

5) istniejące i planowane ulice dojazdowe, oznaczone 
na w/w rysunku planu symbolem KD-D;

6) istniejące i planowane ulice wewnętrzne, oznaczone 
na w/w rysunku planu symbolem KDW;

2. Do układu dróg gminnych mogą być zaliczone inne dro-
gi niż wyłącznie wyznaczone w rysunku planu, zgodnie 
z odpowiednimi uchwałami Rady Miasta.

3. Ustala się w obszarze objętym planem przebieg i pa-
rametry techniczne wyróżnionych w rysunku planu 
istniejących i planowanych ważniejszych ciągów pieszo-
jezdnych lub pieszych, oznaczonych na w/w rysunku 
planu symbolem KDX.

4. Dopuszcza się wewnętrzny układ komunikacyjny, wy-
dzielany z poszczególnych terenów, tworzą go dojazdy, 
ciągi pieszo-jezdne i ciągi piesze. Szerokości wydzieleń 
- zgodnie z obecnymi podziałami geodezyjnymi, o ile 
spełniają wymagania przepisów szczególnych dot. 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie lub wg projektów podziałów 
poszczególnych terenów.

5. Dla nowych terenów rozwojowych dotychczas nieza-
budowanych, dopuszcza się wydzielanie nowych dróg 
i dojazdów, nie wskazanych na rysunku planu, na na-
stępujących zasadach:
1) maksymalna powierzchnia nowych dróg może stano-

wić nie więcej jak 15% powierzchni terenu, z którego 
drogi te są wydzielane;

2) dla obsługi co najmniej pięciu działek szerokość drogi 
wewnętrznej - minimum 8m w liniach rozgranicze-
nia;

3) obowiązuje opracowanie koncepcji obsługi komuni-
kacyjnej dla całego terenu w liniach rozgraniczają-
cych lub dla wyraźnie wyodrębnionej przestrzennie 
części, dla której planowana jest droga;

4) miejsce włączenia do układu komunikacyjnego dróg 
publicznych dla wybranych terenów rozwojowych 
pokazano orientacyjnie na rysunku planu, szczegó-
łowe lokalizacje włączenia na podstawie projektów 
realizacyjnych –budowlanych i geodezyjnych.

6. Dla komunikacji rowerowej ustala się:
1) trasy rowerowe urządza się w liniach rozgraniczają-

cych dróg, dojazdów, ciągów pieszo-jezdnych;
2) dopuszcza się sytuowanie tras rowerowych także w 

innych lokalizacjach uzgodnionych na etapie projek-
towania, w tym w terenach zieleni;

3) dla ważniejszych tras rowerowych (nie wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi jako tereny komunika-
cyjne) orientacyjne przebiegi do uwzględniania w 
urządzeniu i zagospodarowaniu terenu pokazano na 
rysunku planu.

7. Dla obszaru objętego planem ustala się przebieg i 
parametry techniczne wyróżnionych w rysunku planu 
terenów ulic, ciągów pieszo-jezdnych lub pieszych oraz 
innych terenów komunikacyjnych.

8. Ustalenia dla terenów komunikacyjnych dróg pub-
licznych KD-GP (głównych przyśpieszonych) i KD-G 
(głównych)

 Dla terenów z istniejącą i planowaną funkcją podstawo-
wą komunikacji drogowej wyodrębnionych w obszarze 
planu – ulic głównych przyspieszonych i głównych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-GP i 
KD-G- plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej - 

ulic głównych (KD-G) lub głównych przyśpieszonych 
(KD-GP);

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) nakaz utrzymania istniejącego układu ulic głów-

nych, na który składają się:
— droga krajowa nr 22 klasy GP, przebiegająca 

w ciągu ulic: Zblewska, Jagiełły, Sikorskiego, 
Mickiewicza na kierunku z Chojnic-Człuchowa 
do Tczewa-Malborka,

b) dopuszczenie budowy dróg:
— planowana obwodnica południowa miasta 

–oznaczona symbolem KD-GP, planowany ciąg 
drogi krajowej, kl. techn. G lub GP, przekrój 
minimum jednojezdniowy o 2 pasach ruchu, 
wskazany docelowo dwujezdniowy, szer. 
jezdni min 8m, obsługa terenów przyległych 
wyłącznie przez skrzyżowania (z ul. Pelplińska, 
Zblewską, Mickiewicza),

— ewentualnie planowana obwodnica wschodnia 
(dla ewentualnego nowego przebiegu odcinka 
dr. wojew. nr 222 do Gdańska) dla której plan 
wskazuje jedynie rezerwę terenową kierunko-
wą,

b) dopuszczenie prowadzenia robót określonych 
ustawą o drogach publicznych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: dopuszczenie zachowania i wprowa-
dzania w liniach rozgraniczających ulice liniowych 
układów zieleni wysokiej i izolacyjnej, stanowiących 
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ekrany akustyczne dla ochrony przed nadmiernym 
hałasem terenów zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem ruchu i z 
uwzględnieniem lokalnych warunków siedliskowych, 
doboru gatunków właściwych dla możliwości prze-
strzennych wprowadzenia tej zieleni oraz przebiegu 
sieci uzbrojenia; dopuszczenie wprowadzenia odpo-
wiednich do potrzeb ekranów akustycznych;

4) dla stref ochrony konserwatorskiej ustalonej planem 
obowiązują zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nakazy, 
zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w § 
9;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) dopuszczenie remontów i budowy chodników o 

szerokości min. 1.50 m i ścieżek rowerowych o 
szerokości 1.50 - 2.00 m w obrębie linii rozgrani-
czających ulice oraz innych obiektów i urządzeń 
służących komunikacji publicznej, takich jak zatoki 
i przystanki autobusowe z wiatami,

b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgrani-
czających ulice urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej (z wyłączeniem dróg krajowych) 
oraz obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i 
poziome, drogowskazy, sygnalizatory świetlne

c) nakaz utrzymania minimalnej szerokości w liniach 
rozgraniczających: 30.00m (dla ulic głównych 
przyspieszonych) i 25.00 m (dla ulic głównych),

d) nakaz utrzymania minimalnej szerokości pasa 
ruchu 3.50m,

e) zakaz wprowadzania zjazdów z terenów zabudowy 
mieszkalnej i usługowej na ulice główną ruchu 
przyspieszonego poza miejscami istniejących 
zjazdów oraz uzgodnionych z zarządcą drogi.

9. Ustalenia dla terenów komunikacyjnych dróg publicz-
nych KD-Z (zbiorczych)

 Dla terenów z istniejąca funkcją podstawową komuni-
kacji drogowej wyodrębnionych w obszarze planu - ulic 
zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 
KD-Z - plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej 

- ulic zbiorczych;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go:
a) nakaz utrzymania istniejącego układu ulic zbior-

czych, na który składają się ulice:
  ul. Bp.Dominika, ul. Derdowskiego, ul. Skar-

szewska, ul. Nowowiejska, ul. Niepodległości, 
ul.Pomorska (do ul. Pelplińskiej), ul. Gdańska, ul. 
Zielona, ul. Tczewska, ul. Pelplińska, ul. Jabłow-
ska, ul. Aleja Jana Pawła II, ul. Armii Krajowej, ul. 
Żwirki i Wigury, ul. Lubichowska,

b) dopuszczenie prowadzenia robót określonych 
ustawą o drogach publicznych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: dopuszczenie zachowania i wprowa-
dzania w liniach rozgraniczających ulice liniowych 
układów zieleni wysokiej i izolacyjnej, stanowiących 
ekrany akustyczne dla ochrony przed nadmiernym 
hałasem terenów zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem ruchu i z 
uwzględnieniem lokalnych warunków siedliskowych, 
doboru gatunków właściwych dla możliwości prze-

strzennych wprowadzenia tej zieleni oraz przebiegu 
sieci uzbrojenia;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nakazy, zakazy, ogra-
niczenia i dopuszczenia ustalone w § 9 w odniesieniu 
do części przebiegu ulic w obrębie stref ochrony 
konserwatorskiej wyznaczonych na rysunku planu;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) dopuszczenie remontów i budowy chodników o 

szerokości min. 1.50 m i ścieżek rowerowych o 
szerokości 1.50 - 2.00 m w obrębie linii rozgrani-
czających ulice oraz innych obiektów i urządzeń 
służących komunikacji publicznej, takich jak: zatoki 
i przystanki autobusowe z wiatami,

b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgra-
niczających ulic urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej oraz obiektów i urządzeń bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe 
pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory 
świetlne oraz tablic i obiektów reklamowych w 
uzgodnieniu z zarządcą,

c) nakaz utrzymania minimalnej szerokości w liniach 
rozgraniczających 20,00m poza odcinkami istnie-
jących geodezyjnie wyznaczonych linii rozgrani-
czających, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem 
ruchu pojazdów,

d) nakaz utrzymania minimalnej szerokości pasa 
ruchu 3.50m.

10. Dla terenów z planowaną funkcją podstawową komu-
nikacji drogowej wyodrębnionych w obszarze planu 
– ulic zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KD-Z - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej 
- planowanych ulic zbiorczych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) nakaz etapowej budowy układu planowanych ulic 

zbiorczych, na który składają się ulice:
  1’ tzw. Nowa Jabłowska – odcinek od ul. Owidzkiej 

do ul. Mickiewicza
b) dopuszczenie realizacji projektowanego odcinka 

ulicy zbiorczej od skrzyżowania z ulicą Owidzką 
wzdłuż linii kolejowej nr 243 do ulicy Mickiewi-
cza;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: dopuszczenie zachowania i wprowa-
dzania w liniach rozgraniczających ulice liniowych 
układów zieleni wysokiej i izolacyjnej, stanowiących 
ekrany akustyczne dla ochrony przed nadmiernym 
hałasem terenów zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem ruchu i z 
uwzględnieniem lokalnych warunków siedliskowych, 
doboru gatunków właściwych dla możliwości prze-
strzennych wprowadzenia tej zieleni oraz przebiegu 
sieci uzbrojenia;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nakazy, zakazy, ogra-
niczenia i dopuszczenia ustalone w § 9 w odniesieniu 
do części przebiegu ulic w obrębie strefy ochrony 
konserwatorskiej,

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
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a) dopuszczenie budowy chodników o szerokości 
min. 1.50 m i ścieżek rowerowych o szerokości 
min 2.00 m w obrębie linii rozgraniczających ulice, 
oraz innych obiektów i urządzeń służących komu-
nikacji publicznej, takich jak: zatoki i przystanki 
autobusowe z wiatami,

b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgrani-
czających ulicy urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej oraz obiektów i urządzeń bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe 
pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory 
świetlne oraz tablic i obiektów reklamowych w 
uzgodnieniu z zarządcą,

c) nakaz utrzymania minimalnej szerokości w liniach 
rozgraniczających: 20.00m,

d) nakaz utrzymania minimalnej szerokości pasa 
ruchu 3.50m, szerokość jezdni min 7m.

e) kategoria ruchu KR3
11. Ustalenia dla terenów komunikacyjnych dróg publicz-

nych KDL (lokalnych)
 Dla terenów z istniejącą i projektowaną funkcją pod-

stawową komunikacji drogowej wyodrębnionych 
w obszarze planu.- ulic lokalnych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KDL - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej 
– ulic lokalnych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) nakaz utrzymania istniejącego układu ulic lokal-

nych na który składają się ulice zgodnie z rysun-
kiem planu;

b) dopuszczenie etapowej realizacji układu dróg 
lokalnych projektowanych na który składają się 
ulice: wskazane na rysunku planu i oznaczone 
KDL

c) dopuszczenie prowadzenia robót określonych 
ustawą o drogach publicznych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: dopuszczenie zachowania i wprowa-
dzania w liniach rozgraniczających ulice liniowych 
układów zieleni wysokiej i tworzących pasma zieleni 
izolacyjnej, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem 
ruchu i z uwzględnieniem lokalnych warunków 
siedliskowych, doboru gatunków właściwych dla 
możliwości przestrzennych wprowadzenia tej zieleni 
oraz przebiegu sieci uzbrojenia;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nakazy, zakazy, ogra-
niczenia i dopuszczenia ustalone w § 9 w odniesieniu 
do części przebiegu ulic w obrębie stref ochrony 
konserwatorskiej,

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) dopuszczenie budowy chodników o szerokości 

min. 1.50 m i ścieżek rowerowych o szerokości 
1.50 - 2.00 m w obrębie linii rozgraniczających 
ulice, oraz innych obiektów i urządzeń służących 
komunikacji publicznej, takich jak: zatoki i przy-
stanki autobusowe z wiatami,

b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgrani-
czających ulicy urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej oraz obiektów i urządzeń bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe 
pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory 
świetlne,

c) nakaz utrzymania minimalnej szerokości w liniach 
rozgraniczających 12.00 m, poza odcinkami istnie-
jących geodezyjnie wyznaczonych linii rozgrani-
czających o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem 
ruchu pojazdów, dla nowoprojektowanych dróg 
szerokości zgodnie z rysunkiem planu,

d) nakaz utrzymania minimalnej szerokości pasa 
ruchu 3.00m.

12. Ustalenia dla terenów komunikacyjnych dróg publicz-
nych KDD (dojazdowych)

 Dla terenów z istniejącą i projektowaną funkcją pod-
stawową komunikacji drogowej wyodrębnionych w 
obszarze planu- ulic dojazdowych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KDD - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej 
– ulic dojazdowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) nakaz utrzymania istniejącego układu ulic do-

jazdowych na który składają się ulice zgodnie z 
rysunkiem planu;

b) dopuszczenie etapowej realizacji układu dróg 
dojazdowych projektowanych na który składają 
się ulice: wskazane na rysunku planu jako KDD;

c) dopuszczenie prowadzenia robót określonych 
ustawą o drogach publicznych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: dopuszczenie zachowania i wprowa-
dzenia w liniach rozgraniczających ulice liniowych 
układów zieleni wysokiej i tworzących pasma zieleni 
izolacyjnej, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem 
ruchu i z uwzględnieniem lokalnych warunków 
siedliskowych, doboru gatunków właściwych dla 
możliwości przestrzennych wprowadzenia tej zieleni 
oraz przebiegu sieci uzbrojenia;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nakazy, zakazy, ogra-
niczenia i dopuszczenia ustalone w § 9. w odniesieniu 
do części przebiegu ulic w obrębie stref ochrony 
konserwatorskiej,

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) dopuszczenie budowy chodników o szerokości 

min. 1.50 m i ścieżek rowerowych o szerokości 
1.50 - 2.00 m w obrębie linii rozgraniczających 
ulice,

b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgrani-
czających ulicy urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej oraz obiektów i urządzeń bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe 
pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory 
świetlne,

c) nakaz utrzymania minimalnej szerokości w liniach 
rozgraniczających 10.00m poza odcinkami istnie-
jących geodezyjnie wyznaczonych linii rozgrani-
czających o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem 
ruchu pojazdów,

d) nakaz utrzymania minimalnej szerokości pasa 
ruchu 2.50m.

13. Ustalenia dla terenów komunikacyjnych –ciągów pie-
szo-jezdnych lub pieszych KD-X

1) . Dla terenów z istniejącą i planowaną funkcją ko-
munikacji pieszej oraz pieszo-jezdnej, za wyjątkiem 
ul. Wojska Polskiego, plan dopuszcza modernizacje 
istniejących ciągów pieszych, pieszo-jezdnych oraz 
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etapowe wprowadzenie nowych, poza ciągami wska-
zanymi na rysunku planu w ramach realizowanych 
projektów budowlanych zagospodarowania terenu. 
Dopuszcza się ruch rowerowy, nie dopuszcza się 
sytuowania w liniach rozgraniczających miejsc po-
stojowych.

2) Dla ul. Wojska Polskiego –KDX plan ustala:
   ciąg pieszo-jezdny z dopuszczeniem ograniczenia lub 

eliminacji ruchu samochodów, dopuszcza się sytuo-
wanie małej architektury, zieleni; nakaz szczególnych 
wymagań architektonicznych.

14. Dla terenów z istniejącą i planowaną funkcją budo-
wy ścieżek rowerowych, oznaczonych na rysunku 
planu:

a) plan dopuszcza etapową budowę ścieżek rowe-
rowych w obrębie linii rozgraniczających ulice 
publiczne oraz poza nimi na terenach wskazanych 
na w/w rysunku planu w przebiegach orientacyj-
nych;

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywno-
ści zabudowy: nakaz utrzymania szerokości min. 
1.50 m w obrębie linii rozgraniczających ulice.

15. Ustalenia dla terenów komunikacyjnych dróg we-
wnętrznych KDW

 Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową komu-
nikacji drogowej wyodrębnionych w obszarze planu 
- ulic wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDW - plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej 
– ulic wewnętrznych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
a) dopuszczenie prowadzenia robót określonych 

ustawą o drogach publicznych,
b) dopuszczenie wykorzystania dróg wewnętrznych 

jako ciągi pieszo- jezdne,
c) dopuszczenie utrzymania na terenach rolniczych 

wybranych, wewnętrznych dróg o charakterze 
gospodarczym;

d) dopuszczenie utrzymania istniejących ulic we-
wnętrznych lub korekt ich przebiegu albo rozbu-
dowy na terenach zarządzanych przez spółdzielnie 
mieszkaniowe i zarządców terenów techniczno-
produkcyjnych, składów i magazynów oraz tere-
nów usługowych;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nakazy, zakazy, ogra-
niczenia i dopuszczenia ustalone w § 9 w odniesieniu 
do części przebiegu ulic w obrębie stref ochrony 
konserwatorskiej,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy:
a) dopuszczenie budowy chodników o szerokości 

min. 1.50 m i ścieżek rowerowych o szerokości 
1.50 - 2.00 m w obrębie linii rozgraniczających 
ulice, oraz innych obiektów i urządzeń służących 
komunikacji publicznej, takich jak: zatoki i przy-
stanki autobusowe z wiatami,

b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgrani-
czających ulicy urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej oraz obiektów i urządzeń bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe 
pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory 

świetlne,
c) nakaz utrzymania minimalnej szerokości w liniach 

rozgraniczających 8.00m, poza odcinkami istnie-
jących geodezyjnie wyznaczonych linii rozgrani-
czających o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem 
ruchu pojazdów,

d) nakaz utrzymania minimalnej szerokości pasa 
ruchu 2.50m., z dopuszczeniem ruchu jednostron-
nego na jednym pasie ruchu

5) ustala się docelowo zmianę charakteru północnego 
odcinka drogi wewnętrznej łączącej ul.Pomorska z 
Kościuszki w ciąg pieszy, z ograniczona dostępnością 
dla pojazdów (np. wyłącznie okresowo dla obsługi 
funkcji usługowych)

15. Ustalenia dla terenów komunikacyjnych innych:
 Plan dopuszcza utrzymanie istniejącego układu 

obiektów i urządzeń komunikacji kolejowej w obrębie 
terenów zamkniętych, wskazanych na rysunku planu 
oraz dla terenów oznaczonych symbolem KK.

Rozdział 5
Ustalenia- zasady dotyczące systemów infrastruktury 

technicznej, zasady ich rozbudowy i modernizacji

§ 25

1. Plan ustala nakaz modernizacji i rozbudowy oraz budo-
wy sieci i urządzeń infrastruktury w obszarze objętym 
ustaleniami planu w formie:
1) inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągo-

wych, kanalizacyjnych (kanalizacji sanitarnej oraz 
deszczowej), ciepłowniczych, energetycznych (dot. 
oświetlenia) których budowa i eksploatacja należy 
do zadań własnych gminy,

2) inwestycji realizowanych przez zarządców sieci 
ciepłowniczych, energetycznych, gazowych i tele-
komunikacyjnych.

2. Ustala się następujące zasady lokalizacji infrastruktury 
technicznej, a także przebudowy, rozbudowy sieci i 
urządzeń istniejących:
1) w liniach rozgraniczenia dróg (z wyłączeniem drogi 

krajowej i wojewódzkiej), dojazdów i ciągów pieszych 
- po uzgodnieniu z odpowiednimi zarządcami dróg 
lub terenów;

2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury w pasach 
wyznaczonych przez nieprzekraczalne linie zabudowy 
oznaczone na rysunku planu, z wyłączeniem drogi 
krajowej i drogi wojewódzkiej;

3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury w terenach 
zieleni oraz w innych terenach wynikających z loka-
lizacji uzgodnionych na etapie projektowania, chyba 
że w ustaleniach szczegółowych danego terenu 
wykluczono ich lokalizację;

4) podane w planie parametry sieci należy traktować 
orientacyjnie, dopuszcza się ich modyfi kacje zgodnie 
z projektami budowlanymi.

3. Plan dopuszcza wydzielanie nowych działek, niezbęd-
nych dla realizacji nowych obiektów i urządzeń infra-
struktury technicznej, o powierzchni koniecznej do ich 
budowy oraz rozbudowę istniejących sieci uzbrojenia 
zgodnie z potrzebami inwestorów i po uzyskaniu odpo-
wiednich warunków przyłączenia do w/wym sieci oraz 
zgód władających odpowiednimi terenami (w ramach 
realizacji projektów budowlanych zagospodarowania 
terenu).

4. Na całym obszarze planu dopuszcza się lokalizację 
małych obiektów infrastruktury technicznej (np. stacji 
transformatorowych energetycznych, stacji redukcyj-
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nych gazu, przepompowni itp.) oraz sieci, instalacji i 
urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszcza się mo-
dernizację bądź likwidację istniejących sieci, instalacji 
i urządzeń, będących w złym stanie technicznym lub 
kolidujących z planowanymi zamierzeniami budowla-
nymi realizowanymi zgodnie z ustaleniami planu.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
zaopatrzenia w wodę:
1) stan systemu jest zadawalający i stwarzający moż-

liwości rozwoju miasta; wydajność istniejących 
ujęć komunalnych „Południe” oraz „Wierzyca” z 
nadwyżką pokrywa potrzeby stanu projektowane-
go, maksymalne zapotrzebowanie godzinowe jest 
pokrywane częściowo z zapasu wody z istniejących 
zbiorników retencyjnych przy ul. Żwirki i Wigury; 
głównymi źródłami zaopatrzenia w wodę mieszkań-
ców miasta, zakładów produkcyjnych i usługowych 
są ujęcia komunalne wskazane na rysunku planu oraz 
system zakładowych ujęć wód;

2) ustala się rozbudowę systemu wodociągowego zwią-
zaną głównie z obsługą terenów rozwojowych;

3) ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejących i pro-
jektowanych sieci wodociągowych; w tym z sieci 
magistralnych, dla układu tego obowiązują:
a) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyj-

nych,
b) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach 

opracowania projektów budowlanych,
c) dla rozbudowy w/wym układu obowiązuje do-

puszczenie budowy nowych sieci magistralnych 
w korytarzach infrastruktury, położonych w obrę-
bie linii rozgraniczających ulice oraz na terenach 
przyległych za zgodą władającego;

3) dla terenów dotychczas nie zabudowanych, a projek-
towanych jako rozwojowe (w szczególności wymie-
nione w § 7 ust. 1 pkt 11 ustaleń planu), wewnętrzne 
uzbrojenie powinno być sukcesywnie realizowane 
w ramach działalności inwestycyjnej zmierzającej 
do ich zagospodarowania; przy czym konieczne jest 
zapewnienie kompleksowej obsługi terenów zabu-
dowy;

4) dopuszcza się sytuowanie sieci wodociągowych na 
terenach wszystkich ulic (z wyłączeniem dróg krajo-
wych i wojewódzkich) i ciągów pieszych w obszarze 
objętym planem oraz na terenach, dla których nie 
wykluczono takiego sposobu zagospodarowania w 
ustaleniach szczegółowych;

5) przy planowaniu sieci wodociągowej należy uwzględ-
nić przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi (w szcze-
gólności rozp.Min. Spraw Wewn. i Administracji z 
dn.24 lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych- Dz. U. 
z 2009r Nr 124 poz. 1030); w obszarze miasta należy 
zabezpieczyć dostawę wody (źródła wody pitnej i 
technologicznej) w warunkach kryzysowych, tj. w 
ilościach co najmniej minimalnych przewidzianych 
dla okresu ograniczonych dostaw wody;

6) ustala się następujące kierunki rozbudowy, mo-
dernizacji i budowy systemu dla poszczególnych 
jednostek urbanistycznych:
a) w jednostce urbanistycznej A- Północ

— zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci Ø300 w 
ul. Skarszewskiej oraz z sieci projektowanej,

— budowa magistrali wodociągowej Ø250 na tra-
sie od skrzyżowania ulic Kryzana i Starzyńskie-
go, ul. Kryzana do ul. Kalinowskiego, wzdłuż 

Kalinowskiego, zejście na południe, przejście 
pod torami i pod rzeką Wierzyca, przejście przez 
ul.Nowowiejską i włączenie do magistrali Ø400 
w rejonie ul. Juranda ze Spychowa,długości ok. 
11380mb,

— budowa kontenerowej pompowni wody w rejo-
nie skrzyżowania ulic Kryzana i Kalinowskiego, 
rozbudowa sieci rozdzielczej Ø110-160,

— w północno-wschodniej części jednostki zaopa-
trzenie w wodę z sieci wodociągowej Ø160 w 
ul. Zielonej i Ø90 w ulicach przyległych,

— ustala się wymóg rozbudowy sieci, zwłaszcza 
w terenach nowej planowanej zabudowy,

b) w jednostce urbanistycznej B-Wschód
— zaopatrzenie w wodę z magistrali Ø300 w ul. 

Armii Krajowej i z sieci projektowanych,
— dopuszcza się wymianę sieci w części ul. Pel-

plińskiej i Jabłowskiej,
c) w jednostkach urbanistycznych C- Centrum (C1, 

C2, C3)
— zaopatrzenie wodę z istniejących i projektowa-

nych sieci, zasilanych z ujęcia „Wierzyca”
— ustala się sukcesywną wymianę sieci w złym 

stanie technicznym
d) w jednostkach urbanistycznych D- Zachód (D1 i 

D2)
— zaopatrzenie w wodę z istniejących i projekto-

wanych sieci, z uwzględnieniem ustaleń zawar-
tych w obowiązujących planach miejscowych 
w tym obszarze,

  ustala się wymóg rozbudowy sieci, zwłaszcza 
w terenach nowej planowanej zabudowy,

e) w jednostce urbanistycznej E- Południe
— zaopatrzenie w wodę z istniejących i projekto-

wanych sieci, z uwzględnieniem ustaleń zawar-
tych w obowiązujących planach miejscowych 
w tym obszarze, w tym miejscowego planu dla 
strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Połu-
dnie”,

— w części wschodniej jednostki zaopatrzenie w 
wodę z magistrali Ø400-300 w ul.Armii Krajo-
wej i Ø200 w ul. Lubichowskiej,

— ustala się wymóg rozbudowy sieci, zwłaszcza 
w terenach nowej planowanej zabudowy

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
odprowadzenia ścieków sanitarnych
1) stan systemu jest zadawalający, ustala się docelo-

wo wymóg rozdzielania kanalizacji ogólnospławnej 
(fragmenty jedn. C2: obszar Starego Miasta oraz 
fragmenty obszaru między ulicami Mickiewicza-Po-
morską, w szczególności rejon ulicy Lubichowskiej, 
rejon ulic Kościuszki-Owidzka-Kanałowa, rejon ulic 
Chopina-Parkowa- Piłsudskiego, rejon ulic Slowa-
ckiego-Traugutta-Gdańska),

2) ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków sa-
nitarnych z obszaru planu kolektorami sanitarnymi 
do oczyszczalni ścieków komunalnej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem IK, a ścieków przemy-
słowych ZF Polpharma kolektorami do zakładowej 
oczyszczalni ścieków, usytuowanej poza granicami 
miasta na terenie gminy wiejskiej;

3) plan dopuszcza na terenach nieuzbrojonych w sieci 
kanalizacyjne budowę indywidualnych zbiorników 
bezodpływowych szczelnych w sytuacjach okre-
ślonych w przepisach szczególnych (ustawa Prawo 
wodne), w tym w terenach działek już zabudowanych 
(modernizacje, rozbudowy, przebudowy istniejących 
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budynków lub realizacja nowej zabudowy na dotych-
czasowej działce budowlanej), pod warunkiem obo-
wiązkowego docelowego przyłączenia do miejskich 
sieci kanalizacyjnych w momencie wybudowania 
kanalizacji sanitarnej;

4) podstawowy układ kanalizacji sanitarnej miasta, 
funkcjonujący w systemie mieszanym (dla terenów 
śródmieścia – ogólnospławnym, dla pozostałej części 
– rozdzielczym) tworzą istniejące magistralne sieci, a 
także sieci rozdzielcze, dla układu tego obowiązują:
a) nakaz odprowadzenia ścieków z obszaru objętego 

ustaleniami planu do miejskiej oczyszczalni ście-
ków,

b) nakaz realizacji prac związanych z budową, mo-
dernizacją, przebudową i rozbudową ustalony 
w projektach wynikających z ustanowionego 
obszaru aglomeracji Starogard, o której mowa w 
§ 8 ust. 8 planu;

b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyj-
nych,

c) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach 
opracowania projektów budowlanych,

d) dla rozbudowy w/wym układu obowiązuje do-
puszczenie budowy nowych sieci magistralnych 
w korytarzach infrastruktury, położonych w obrę-
bie linii rozgraniczających ulice oraz na terenach 
przyległych za zgodą władającego, w pozostałych 
terenach realizacja sieci dopuszczalna w ternach 
dla których ustalenia szczegółowe nie zawierają 
zakazu ich realizacji;

4) wyklucza się odprowadzenie ścieków sanitarnych 
do indywidualnych przydomowych oczyszczalni 
ścieków;

5) dopuszcza się sytuowanie instalacji kanalizacji sa-
nitarnej na terenach wszystkich ulic (z wyłączeniem 
dróg krajowych i wojewódzkich) i ciągów pieszych 
oraz pieszo-jezdnych w obszarze planu, a także na 
terenach dla których w ustaleniach szczegółowych 
nie wprowadzono zakazu ich lokalizacji;

6) dla terenów dotychczas nie zabudowanych, a pro-
jektowanych jako rozwojowe, tj. wymienionych 
w par. 7 ust. 1 pkt 11) ustaleń planu, wewnętrzne 
uzbrojenie powinno być sukcesywnie realizowane 
w ramach działalności inwestycyjnej zmierzającej 
do ich zagospodarowania; przy czym konieczne 
jest zapewnienie kompleksowej obsługi terenów 
zabudowy; nie dopuszcza się w granicach tych no-
woprojektowanych terenów rozwojowych (dotyczy 
działek budowlanych dotychczas niezabudowanych) 
stosowania bezodpływowych zbiorników na ścieki 
sanitarne.

7) ustala się następujące kierunki rozbudowy, moder-
nizacji i budowy systemu kanalizacji sanitarnej dla 
poszczególnych jednostek urbanistycznych:
a) w jednostce urbanistycznej A- Północ:

— odprowadzenie ścieków systemem grawitacyj-
no-pompowym do istniejącej sieci kanalizacji, 
planowana budowa nowych przepompowni 
ścieków

— z terenów nowoprojektowanych wzdłuż ul. Kali-
nowskiego do istniejącego kolektora sanitarnego 
w ul. Kalinowskiego

— z części wschodniej jednostki (rejon ulic Ceyno-
wy, Kochanki, Leśna) do projektowanej sieci ka-
nalizacji i do projektowanej przepompowni przy 
ul. Kochanki i dalej do kolektora w ul. Zielonej

b) w jednostce urbanistycznej B-Wschód:

— odprowadzenie ścieków do istniejącej i projek-
towanej do rozbudowy sieci kanalizacji

— z części zachodniej projektowanym kolektorem 
w ul Jabłowskiej do ul. Kościuszki i do ul. Pel-
plińskiej

c) w jednostkach urbanistycznych C- Centrum (C1, 
C2, C3):
— odprowadzenie ścieków do istniejącej i pro-

jektowanej do rozbudowy sieci kanalizacji, 
z uwzględnieniem wymogu sukcesywnego 
rozdziału kanalizacji ogólnospławnej

— ustala się wymóg opracowania kompleksowej 
koncepcji rozdziału kanalizacji ogólnospławnej 
w jednostce C1, C2

— w jedn. C1 odprowadzenie ścieków do kolektora 
w ul. Mickiewicza

— w jedn. C2- odprowadzenie ścieków do ko-
lektora w ul.Piłsudskiego i w ul. Chojnickiej, 
z fragmentu terenu poprzez przepompownie 
ścieków przy ul. Chopina;

— w jednostce C3 – odprowadzenie ścieków do 
istniejacych i projektowanych kolektorów

d) w jednostkach urbanistycznych D- Zachód (D1 i 
D2)
— odprowadzenie ścieków do istniejącej i projek-

towanej do rozbudowy sieci kanalizacji
— w jednostce D2- budowa kanalizacji sanitarnej 

w istniejących i projektowanych ulicach w 
obszarze pomiędzy ul. Zblewska-Boh. Getta, 
projektowaną obwodnicą miasta, odprowadze-
nie ścieków do planowanej przepompowni w 
rejonie ulicy Dolnej, budowa sieci i urządzeń 
zgodnie z ustaleniami planów miejscowych 
obowiązujących oraz zgodnie z opracowanymi 
projektami dla aglomeracji Starogard, o której 
mowa w § 8 ust. 8

— budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze po-
między ulicami Getta, Zblewską i Kociewską

e) w jednostce urbanistycznej E-Południe:
— odprowadzenie ścieków do istniejącej i pro-

jektowanej do rozbudowy sieci kanalizacji, w 
tym zgodnie z obowiązującymi ustaleniami 
miejscowego planu dla obszaru strefy ochrony 
pośredniej ujęć wody „Południe”

— ustala się wymóg docelowej wymiany (likwi-
dacji) kolektora ogólnospławnego w ul. Lubi-
chowskiej

— ustala się wymóg realizacji kanalizacji w no-
wych ulicach projektowanych terenów inwesty-
cyjnych, zgodnie z projektami dla ustanowionej 
aglomeracji Starogard o której mowa w § 8 ust. 
8.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
odprowadzenia wód opadowych
1) stan systemu nie jest wystarczający, wymaga roz-

budowy i modernizacji, głównym odbiornikiem jest 
rzeka Wierzyca;

2) dla systemu kanalizacji deszczowej, na który składają 
się: główne kolektory deszczowe i sieć kanalizacji 
ogólnospławnej plan ustala:
a) dla istniejących sieci:

— dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyj-
nych,

— dopuszczenie zmian przebiegu istniejących 
sieci w ramach opracowania projektów budow-
lanych,

b) dla planowanych sieci kanalizacji deszczowej do-
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puszczenie budowy nowych sieci magistralnych 
w korytarzach infrastruktury położonych w obrę-
bie linii rozgraniczających ulice oraz na terenach 
przyległych za zgodą władającego;

c) ścieki deszczowe z obszaru planu należy odpro-
wadzać kolektorami deszczowymi, po uprzednim 
przeanalizowaniu przepustowości istniejących 
kanałów i zgodnie z warunkami technicznymi przy-
łączenia wydanymi przez zarządcę sieci, przy czym 
odprowadzenie wód opadowych z powierzchni 
utwardzonych dróg i placów do odbiorników i 
do kanalizacji dopuszcza się po podczyszczeniu 
ich do standardów zgodnych z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi;

3) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych 
z dachów budynków, w szczególności zabudowy 
jednorodzinnej, na tereny zieleni w granicach włas-
nych działek (np. w formie szczelnych zbiorników 
retencyjnych, oczek wodnych itp.), po sprawdzeniu 
możliwości gruntowo-wodnych oraz w sposób 
uniemożliwiający zalewanie terenów sąsiednich, z za-
strzeżeniem zakazu wprowadzania wód opadowych 
do ziemi dla terenów narażonych potencjalnie na 
osuwanie się mas ziemnych, tj. o spadkach powyżej 
12%.

4) ustala się zakaz odprowadzenia wód opadowych do 
sieci drenarskich; dopuszcza się przebudowę urzą-
dzeń melioracyjnych kolidujących z planowanym 
zagospodarowaniem na działkach budowlanych 
pod warunkiem uzgodnienia prac z zarządcą sieci 
melioracyjnych;

5) obowiązuje docelowe wyposażenie w kanalizację 
deszczową wszystkich dróg publicznych w obszarze 
objętym planem;

6) dopuszcza się sytuowanie instalacji kanalizacji desz-
czowej na terenach wszystkich ulic (z wyłączeniem 
dróg krajowych i wojewódzkich) i ciągów pieszych w 
obszarze planu, a także w niezbędnym zakresie także 
na innych terenach, dla których nie wprowadzono 
zakazu ich sytuowania, zaleca się sytuowanie ich w 
obrębie urządzonych ścieżek i alejek spacerowych;

7) dla terenów dotychczas nie zabudowanych, a pro-
jektowanych jako rozwojowe wewnętrzne uzbrojenie 
powinno być sukcesywnie realizowane w ramach 
działalności inwestycyjnej zmierzającej do ich zago-
spodarowania; przy czym konieczne jest zapewnienie 
kompleksowej obsługi terenów zabudowy;

8) plan ustala dla poprawy funkcjonowania miejskiego 
systemu kanalizacji:
a) docelowe zlikwidowanie wszystkich lokalnych 

wylotów kanalizacji sanitarnej zrzucających ścieki 
bezpośrednio do rzeki Wierzycy i innych cieków,

b) rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sanitarnej, 
zgodnie z przyjętym programem dla aglomeracji 
Starogard, o której mowa w § 8 ust. 8 planu;

9) ustala się zakaz odprowadzania wód opadowych do 
systemów odwadniania dróg krajowych;

10) ustala się następujące kierunki rozbudowy, moder-
nizacji i budowy systemu kanalizacji deszczowej dla 
poszczególnych jednostek urbanistycznych:

a) w jednostce urbanistycznej A- Północ:
— budowa kolektora deszczowego z osiedli Łapi-

szewo i Żabno w ul.Kryzana, Kalinowskiego, 
dalej pod nasypem kolejowym do rzeki Wie-
rzycy, z projektowaną oczyszczalnią wód desz-
czowych, do projektowanego kolektora planuje 
się włączenie kanalizacji z terenów dotychczas 

nieuzbrojonych,
— budowa kanalizacji w ul. Derdowskiego, w ul. 

Skarszewskiej na północ do granic miasta,
— z części wschodniej wody opadowe należy 

odprowadzić do rowu w zlewni jeziora Kochan-
ka

b) w jednostce urbanistycznej B- Wschód:
— odprowadzenie wód opadowych do istnieją-

cych i projektowanych sieci, w tym do kolektora 
w ul. Pelplińskiej i Pomorskiej, Jabłowskiej,

— odprowadzenie wód opadowych z terenów 
Strefy Ekonomicznej poprzez tereny gminy 
wiejskiej do rzeki Wierzycy,

c) w jednostkach urbanistycznych C- Centrum (C1, 
C2, C3):
— odprowadzenie wód opadowych do istnieją-

cych i projektowanych sieci, z odprowadzeniem 
do rowu wpływającego do jeziora Kochanka, 
w części do kolektora w ul. Wojska Polskiego 
i dalej ul. Słowackiego do ul.Mickiewicza z 
odprowadzeniem do Wierzycy (po podczysz-
czeniu –piaskownik, separator), w części do 
kolektorów w ul. Skłodowskiej i Zielonej z 
odprowadzeniem do rzeki Wierzycy,

— ustala się wymóg realizacji kolektorów deszczo-
wych związanych z projektowana ulica Nowa 
Jabłowska, w tym na odcinku Owidzka-Mickie-
wicza,

— w jednostce C3 – odprowadzenie do kolektora 
w ul.Pomorskiej, Pelplińskiej, Jabłowskiej, z 
odprowadzeniem do rzeki Wierzycy, budowa 
kanalizacji deszczowej w ul. Prusa,

— ustala się wymóg sukcesywnej wymiany kana-
lizacji ogólnospławnej na rozdzielczą,

— ustala się wymóg dla części wschodniej szcze-
gółowej koncepcji rozdziału kanalizacji ogólno-
spławnej;

d) w jednostkach urbanistycznych - Zachód (D1, 
D2):
— w jedn. D1 - odprowadzenie wód opadowych 

do istniejących i projektowanych sieci, w tym 
do kolektora w ul, Nowowiejskiej, Jagiełły, z 
wlotem do rzeki Wierzycy,

— w jedn. D1 z części obszaru (rejon ulic Górna, 
Wieszak, Nowowiejska) odprowadzenie wód 
opadowych do kolektora w miejscu rowu ot-
wartego,

— ścieki z terenu szpitala odprowadzane od-
rębnym układem poprzez separator do rzeki 
Wierzycy,

— w jedn. D1 ustala się wymóg sukcesywnego 
wyposażenia istniejących zespołów zabudo-
wy (zwłaszcza w rejonie ulic Ściegiennego, 
Magazynowa) w sieci kanalizacji deszczowej, 
z odprowadzeniem do kolektora w ul Jagiełły,

— w jedn. D2- ustala się wymóg sukcesywnego 
wyposażenia wszystkich terenów istniejącej 
i projektowanej zabudowy w sieci kanalizacji 
deszczowej, w tym zgodnie z obowiązującymi 
planami miejscowymi; dla fragmentów do-
puszcza się włączenie do istniejącej kanalizacji 
w ulicach Jagiełły, Zblewskiej

— dla większości terenów w jedn. D2 ustala się 
wymóg realizacji nowego układu kanalizacji 
deszczowej z odprowadzeniem wód na teren 
gminy wiejskiej (obręb Koteże) poprzez pro-
jektowany zbiornik retencyjny zlokalizowany 
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w rejonie ul. Poziomkowej w terenach zieleni, 
ustala się wymóg odpowiedniego odbudo-
wania istniejącego układu melioracyjnego od 
zbiornika w kierunku południowo-zachodnim;

e) w jednostce urbanistycznej E-Południe:
— odprowadzenie wód opadowych do istnieją-

cych i projektowanych sieci, w tym zgodnie 
z ustaleniami obowiązującego miejscowego 
planu dla terenu strefy ochrony pośredniej 
ujęcia „Południe”,

— dla części terenu do kanalizacji istn. z odpro-
wadzeniem na tereny gminne (rejon Osiedla 
Przylesie),

— dla części wschodniej – odprowadzenie wód 
opadowych do kolektorów w ul. Sienkiewicza, 
Pelplińskiej, Południowej,

— ustala się wymóg sukcesywnego wyposażenia 
wszystkich terenów istniejącej i projektowanej 
zabudowy w sieci kanalizacji deszczowej,

— budowa kolektora Ø600-800 na odcinku od 
Skośnej do Armii Krajowej (jako przedłużenie 
kolektora istniejacego Ø1200) odprowadzają-
cego wody opadowe z terenu strefy ochronnej 
ujęć wody „Południe” oraz terenów przyległych 
od strony wschodniej do ul. Lubichowskiej,

— z części terenów (południowo -wschodni 
fragment) dopuszcza się odprowadzenie wód 
opadowych na tereny gminy (obręb Janowo).

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się zasilanie energetyczne terenów objętych 

planem z istniejących w sąsiedztwie i projektowa-
nych w obszarze planu stacji transformatorowych 
15/0,4 kV, poprzez istniejące i projektowane sieci SN 
15kV oraz sieci rozdzielcze nn 0,4kV, na warunkach 
i w uzgodnieniu z zarządcą sieci;

2) dla terenów dotychczas nie zabudowanych, a pro-
jektowanych jako rozwojowe wewnętrzne uzbrojenie 
powinno być sukcesywnie realizowane w ramach 
działalności inwestycyjnej zmierzającej do ich zago-
spodarowania; przy czym konieczne jest zapewnienie 
kompleksowej obsługi terenów zabudowy;

3) dopuszcza się sytuowanie nowych stacji transforma-
torowych w obszarze planu, zgodnie z potrzebami 
inwestorów, a także w uzgodnieniu z zarządcą sieci; 
szczegółowych lokalizacji w liniach rozgraniczających 
poszczególnych terenów nie ustala się;

4) sposób rozwiązania kolizji planowanego zagospo-
darowania z istniejącymi odcinkami sieci należy 
uzgodnić z zarządcą sieci;

5) w zagospodarowaniu i urządzeniu terenu należy 
uwzględnić przebieg istniejących napowietrznych 
linii energetycznych wn 110kV wraz z ich strefą 
ochronną szerokości 20m od osi linii, pokazaną na 
rysunku planu (zał. nr 1 do niniejszej uchwały);

6) w pasie oznaczonym na rysunku planu (zał. nr 1 do 
niniejszej uchwały) jako strefa ochronna linii ener-
getycznej 110kV wyklucza się sytuowanie zabudowy 
oraz drzew, sposób zagospodarowania na etapie 
projektowania budowlanego wymaga uzgodnienia 
z właścicielem lub użytkownikiem linii;

7) w zagospodarowaniu i urządzaniu terenów, zwłasz-
cza działek budowlanych, należy uwzględnić obo-
wiązujące przepisy odrębne w celu zapewnienia 
nieprzekroczenia dopuszczalnej wielkości pola elek-
tromagnetycznego od istniejącej linii energetycznej 
napowietrznej oraz bezpiecznego prowadzenia robót 
budowlanych.

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
zaopatrzenia w ciepło
1) obiekty w obszarze objętym planem mogą być za-

opatrywane energię cieplną w oparciu o zasilanie:
a) gazem ziemnym,
b) energię elektryczną,
c) z miejskiej sieci ciepłowniczej lub zakładowej sieci 

ciepłowniczej (w tym w szczególności ZF Polphar-
ma),

d) innych ekologicznych niskoemisyjnych i bezemi-
syjnych źródeł np. poprzez baterie słoneczne itd.

2) zaopatrzenie w energię cieplną z sieci miejskich, o 
której mowa w pkt 1 ppkt c) nastąpi poprzez sieć 
ciepłowniczą istniejącą i projektowaną,

3) dopuszcza się prowadzenie sieci ciepłowniczej, o 
której mowa w pkt 1 ppkt c) na terenach wszystkich 
ulic i ciągów pieszych, za wyjątkiem terenów, dla 
których ustalono zakaz ich sytuowania;

4) nie dopuszcza się sytuowania nowych napowietrz-
nych sieci cieplnych.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
zaopatrzenia w gaz
1) zaopatrzenie w gaz ziemny dla celów bytowych lub 

grzewczych nastąpi poprzez sieć gazową istniejącą 
i projektowaną;

2) dopuszcza się sytuowanie gazociągu w liniach roz-
graniczających wszystkich ulic (z wyłączeniem dróg 
krajowych i wojewódzkich) i ciągów pieszych w 
obszarze objętym planem. Sposób rozwiązania ko-
lizji planowanego zagospodarowania z istniejącymi 
odcinkami sieci należy uzgodnić z zarządcą sieci.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
telekomunikacyjnych

1) tereny w obszarze planu należy podłączyć do istnieją-
cych i projektowanych sieci telekomunikacyjnych;

2) dopuszcza się rozbudowę sieci telekomunikacyjnych 
w liniach rozgraniczających dróg-ulic (z wyłączeniem 
dróg krajowych i wojewódzkich) i ciągów pieszych, 
jeśli jej przebieg nie koliduje z innymi sieciami infra-
struktury technicznej; Ewentualne kolizje rozwiązać 
w uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci;

3) inwestycje z zakresu łączności publicznej są dopusz-
czalne w obszarze planu, o ile nie jest to sprzeczne 
z ustalonym w planie przeznaczeniem terenu i nie 
narusza ustanowionych planem zakazów lub ogra-
niczeń;

4) dopuszcza się lokalizacje stacji bazowych teleko-
munikacyjnych telefonii komórkowej w terenach 
zabudowy wielorodzinnej, usługowej, techniczno-
produkcyjnej, w gruntach rolnych i leśnych, dla któ-
rych ustalenia szczegółowe nie zawierają zakazu ich 
sytuowania. W terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej dopuszcza się sytuowanie inwestycji 
z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej o nie-
znacznym oddziaływaniu.

5) dopuszcza się instalację urządzeń sieci radiokomuni-
kacyjnych, w tym anten telefonii komórkowej, przy 
zachowaniu następujących warunków:
a) nie dopuszcza się sytuowania urządzeń na bu-

dynkach i budowlach wpisanych do rejestru za-
bytków oraz o wysokich wartościach kulturowych 
- fi gurujących w gminnej ewidencji zabytków) 
chronionych ustaleniami planu, oznaczonych na 
rysunku planu, chyba że urządzenia te zostaną 
osłonięte elementami elewacji takimi jak np. 
gzymsy, pilastry i podobne w taki sposób, ze 
pozostaną niewidoczne z zewnątrz,
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b) dopuszcza się sytuowanie urządzeń o wysokości 
nie przekraczającej 2m na budynkach istniejących 
w dniu uchwalania planu nie wymienionych w 
pkt a) w taki sposób, by urządzenia te nie były 
widoczne poziomu ulicy, przy której budynek jest 
usytuowany,

c) dopuszcza się sytuowanie urządzeń na budynkach 
nowoprojektowanych (nie istniejących w dniu 
uchwalania panu) w taki sposób aby nie były one 
widoczne z zewnątrz z poziomu gruntu,

d) sytuowanie stacji bazowych w obszarach chro-
nionych ze względu na zabytki, w historycznych 
zespołach zabudowy bądź w granicach ustano-
wionych stref ochrony konserwatorskiej wymaga 
uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabyt-
ków.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
gospodarki odpadami

1) dla obiektów budowlanych należy zapewnić miejsca 
na place pod śmietniki, osłonięte i otoczone odpo-
wiednią zielenią izolacyjną; zaleca się by miejsca te 
umożliwiały segregację odpadów;

2) na działkach budowlanych należy przewidzieć miej-
sca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich 
segregacji, zgodnie z przepisami techniczno-budow-
lanymi; wskazane osłonięcie placów pod śmietniki 
odpowiednią zielenią izolacyjną;

3) odpady komunalne należy wywozić na składowisko 
odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustaw oraz uchwalonymi przepisami lokalnymi; 
gospodarowanie innymi odpadami niż komunalne 
- zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

4) odpady inne niż komunalne, w tym technologiczne 
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą 
należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z 
dnia 27 kwietnia 1997r o odpadach (Dz. U. z 2001r. 
Nr 62, poz. 628, ze zm);

Rozdział 6
Ochrona gruntów rolnych i leśnych

§ 26

1. Na potrzeby funkcji ustalonych planem przeznacza się 
grunty rolne i leśne, które uzyskały zgodę na zmia-
nę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze lub nieleśne w procedurze sporządzania 
dotychczasowego Miejscowego Planu Ogólnego Za-
gospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar 
całego miasta, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej 
Starogardu Gdańskiego Nr VIII/51/94 z dn. 01.12.1994r. 
– Dz.Urz. Woj. Gd. Nr 32 z 02.12.1994r. poz. 170 (Plan 
ten stracił ważność dnia 31.12.2003r na mocy ustawy z 
dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym -Dz. U. nr 80, poz. 717, ze zm).

2. Przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78, z późn. 
zm) nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących 
użytki rolne położone w granicach administracyjnych 
miasta.

3. Na cele nieleśne w granicach planu przeznacza się grun-
ty leśne o łącznej powierzchni 9,5148ha. Dla gruntów 
tych uzyskano zgodę Ministra Środowiska - decyzja 
nr ZS-P-2120/207/2008 z dn. 04grudnia 2008r dla ok. 
8,96ha gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu 
Państwa, pozostających w zarządzie Lasów Państwo-

wych (wchodzących w skład oddziałów leśnych 180b, 
192 a,b,c,f i 198 b,d Nadleśnictwa Starogard Gdański 
– części dz. geod. 2/1, 192,198 obr. geod. 10 oraz zgodę 
Marszałka Województwa Pomorskiego – decyzja nr 
DROŚ.R.KU.7323-2/10 z dnia 14.01.2010r. dla 0,5548ha 
gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu 
Państwa- dot. cz. dz. 14 obręb geod. 16.

Rozdział 7
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 27

1. Na obszarze objętym niniejszym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego tracą moc przepisy: 
zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Starogard Gdański 
obejmującej obszar, przy ul. Skarszewskiej – działki nr 
6/19, 6/20, 6) 21 obręb 4, uchwała nr XI/142/99 Rady 
Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 29 września 
1999 roku, publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 
23 z dn. 08.03.2000r., poz. 116 [plan w granicach zespołu 
wpisanego do rejestru zabytków w Kocborowie].

2. W granicach określonych na rysunku planu w rejonie 
ul. Zblewskiej obowiązują ustalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego 
Uchwałą Nr XV/136/2007 Rady Miejskiej Starogardu 
Gdańskiego z dnia 24 października 2007r., publikacja 
w Dz.Urz. Woj.Pom. z dnia 17.01.2008r Nr 3, poz. 96). 
a w terenie ul. Kościuszki-Jana Pawła II –Pomorska 
ustalenia miejscowego planu uchwalonego Uchwałą 
Nr LIII/458/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z 31 
marca 2010r., publikacja w Dz. Urz. Woj.Pom. z dn. 
30.04.2010r. Nr 64 poz. 1083.

3. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją osta-
teczną przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, 
stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 28

1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Starogard Gdański.

2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do:
1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały wraz z 

dokumentacją planistyczną Wojewodzie Pomorskie-
mu w celu oceny jej zgodności z prawem i ogłoszenia 
uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego;

2) umieszczenia niniejszej uchwały wraz z częścią gra-
fi czną na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Starogardzie Gdańskim;

3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
dokumentu planu miejscowego oraz wydania na 
ich wniosek potrzebnych im wyrysów i wypisów na 
zasadach określonych w art. 30 ust. 2 wymienionej 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

§ 29

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, z wyjątkiem § 28 ust. 1 i 2, który wchodzi 
w życie z dniem podjęcia uchwały.

2. Uchwała podlega również publikacji na stronach inter-
netowych Miasta Starogard Gdański.

Przewodniczący 
Rady Miasta Starogard Gdański

Piotr Cychnerski



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 161 — 17266 — Poz. 3268

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXIII/547/2010
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 października 2010 r.

1) Obszar śródmiejski – w rozumieniu Rozp. Min. Infrastruktury 
dot warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie - obszar sytuowania zabudowy śród-
miejskiej - należy przez to rozumieć zgrupowanie intensywnej 
zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, który to 
obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta lub 
dzielnicy miasta

2) Ustawa prawo ochrony środowiska- art. 113 , rozp. Min. 
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku

3)  Podano nr wg dawnego rej. woj.gdańskiego oraz nowe wg 
rejestru woj. pomorskiego- obowiązujące od 20.03.2006 r.

4)  art. 45 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 20.06.1997r Prawo o ruchu 
drogowym (Dz.U. z 1987r Nr 98, poz.602, z późn. zm) –„zabra-
nia się umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wy-
syłających lub odbijających światło powodujących oślepienie 
albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu”

5)  tj. takie scalanie i podział który wymaga uchwały rady gmi-
ny]
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIII/547/2010
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 października 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Starogard Gdański o spo-

sobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Rada Miasta Staro-

gard Gdański rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu w sposób następujący:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Starogard Gdański był wyłożony, wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, do publicznego 
wglądu w dniach od 06 sierpnia 2010r. do 27 sierpnia 
2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starogardzie 
Gdańskim. W dniu 09 sierpnia 2010r. odbyła się dysku-
sja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu.

2. Termin składania uwag do projektu planu zgodnie 
z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. 
z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm): do 10 września 
2010r.

3. W ustawowym terminie do dnia 10 września 2010r. 
wpłynęło 100 pism zawierających uwagi. Prezydent 
Miasta Starogardu Gdańskiego rozpatrzył wniesio-
ne uwagi w dniach: 14.09.2010r. oraz 21.09.2010r 
i 27.09.2010r. i postanowił część z nich uwzględnić, 
a części nie uwzględnić w przedkładanym Radzie pro-
jekcie planu miejscowego.

4. Niniejsze rozstrzygnięcie dotyczy uwag nieuwzględnio-
nych w projekcie planu przez Prezydenta Miasta.
1) uwaga wniesiona w dniu 12.08.2010r przez Jana 

Kowalskiego –
a) treść uwagi – wniosek o ujęcie wszystkich ogro-

dów działkowych znajdujących się na terenie 
miasta do planu jako ogrodów działkowych, a nie 
jak to ma miejsce w kilku przypadkach „terenów 
zielonych”, nazwanie terenów nazwami własnymi 
poszczególnych ogrodów;

b) rozstrzygnięcie uwagi - nie uwzględnia się uwagi 
w zakresie wpisania w ustalenia planu nazw włas-
nych poszczególnych ogrodów działkowych, w 
części uwzględnia się uwagę dotyczącą wskazania 
w projekcie planu istniejących ogrodów działko-
wych, z wyjątkiem terenów: przy ul.Zblewskiej, 
ogrodów w sąsiedztwie Strzelnicy, dla których 
plan ustala docelowo inne przeznaczenia i prze-
widuje przekształcenia funkcjonalne;

c) uzasadnienie - Wskazanie docelowego przeznacze-
nia ogrodów działkowych przy ul.Zblewskiej i w są-
siedztwie Strzelnicy na obszary zieleni urządzonej 
(ZP) jest zgodne z zapisami polityki przestrzennej 
zawartej w dokumencie Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta z 2005r. oraz z zaleceniami z opracowania 
ekofizjograficznego. Według art. 35 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
tereny których przeznaczenie plan zmienia mogą 
być wykorzystywane w sposób dotychczasowy 
do czasu ich zagospodarowania zgodnego z tym 
planem. Proponowane w projekcie przedmioto-
wego planu docelowe przeznaczenie istniejących 
ogrodów działkowych przy ul.Zblewskiej i w są-
siedztwie Strzelnicy na teren zieleni urządzonej, 
nie narusza ustaleń ustawy z 6 maja 1981r. o 
pracowniczych ogrodach działkowych oraz ustawy 
z 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działko-

wych. Podstawowe barwne oznaczenia grafi czne 
i literowe dotyczące przeznaczenia terenów, które 
należy stosować na projekcie rysunku planu miej-
scowego zostały wskazane w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U.Nr 164, poz. 1587). Dla 
terenów ogrodów działkowych przyjęto symbol 
„ZD”; nazwa własna ogrodu działkowego nie jest 
zatem elementem stanowiącym o przeznaczeniu 
terenu.

2) uwaga wniesiona w dniu 12.08.2010r przez Patrycję 
Kuchczyńską i Agnieszkę Knitter
a) treść uwagi – Brak akceptacji dla ustalonego pro-

jektem planu przeznaczenia terenu (pow. 1,35ha) 
na tereny zieleni a nie na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną jak w sąsiednich terenach, wniosek 
o przeznaczenie działki nr 339/1 obr.37 w całości 
na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

b) rozstrzygnięcie uwagi - nie uwzględnia się uwa-
gi

c) uzasadnienie - wskazane w projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
przeznaczenie terenu dz.nr 339/1 obr.37 jest zgod-
ne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Staro-
gard Gd. (Studium zostało uchwalone przez Radę 
Miejską 07.12.2005r.) oraz opracowaniem ekofi -
zjografi cznym. Stan własności terenu czy sposób 
zainwestowania w sąsiedztwie (tereny zabudowy 
mieszkaniowej) nie przesądza o przeznaczeniu 
terenu w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego musi być zgodny z polityką 
przestrzenną określoną w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta (wymóg art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz należy 
go sporządzić zgodnie z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju przy uwzględnieniu zasad ochrony 
środowiska.

3) uwaga wniesiona w dniu 14.08.2010r przez Adama 
Gacek
a) treść uwagi – Wniosek dot. zmiany ustalonego 

przeznaczenia terenu na zabudowę jednorodzinną 
z usługami ze względu na fakt „małej opłacalności 
uprawy gruntów rolnych na tak małych dział-
kach”

b) rozstrzygnięcie uwagi - nie uwzględnia się uwa-
gi

c) uzasadnienie - wskazane w projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
przeznaczenie terenu dz.nr 237 i 238 obr.20 jest 
zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Starogard Gd. (Studium zostało uchwalone przez 
Radę Miejską 07.12.2005r.) oraz opracowaniem 
ekofi zjografi cznym. Ponadto przedmiotowy teren 
jest niekorzystny dla budownictwa ze względu na 
liczne cieki, zagłębienia hydrogeniczne. Zgodnie 
z opracowaniem ekofi zjografi cznym dz. 237 i 238 
obr. 20 to w przewadze tereny o niekorzystnych 
uwarunkowaniach fi zjografi cznych do zainwesto-
wania, stanowiące równinne dna form dolinnych 
i zagłębień terenu, o gruntach nienośnych i sła-
bonośnych, wysokim poziomie wód gruntowych, 
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niekorzystnych warunkach bioklimatycznych, sta-
nowiące element lokalnej osnowy ekologicznej do 
ochrony w celu ukształtowania jej ciągłości prze-
strzennej, z preferencją dla funkcji rekreacyjnej lub 
ekologicznej. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego musi być zgodny z polityką prze-
strzenną określoną w Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta (wymóg art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym) oraz należy go 
sporządzić zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju przy uwzględnieniu zasad ochrony środo-
wiska. W projekcie planu uwzględniono możliwość 
sytuowania kilku działek przy ul.Jeżynowej.

4) uwaga wniesiona w dniu 17.08.2010r przez Jana 
Szycha
a) treść uwagi - wniosek o ujęcie i wytyczenie w 

projekcie planu dojazdu do dz. 11 w Obr. 6 od 
strony ul. Legionów, argumentowany chęcią po-
działu działki na parcele, do których miałby być 
zapewniony dojazd;

b) rozstrzygnięcie uwagi - nie uwzględnia się uwagi 
dotyczącej ujęcia i wytyczenia w planie dojazdu 
do dz.nr 11 obr.6 od strony ul. Legionów;

c) uzasadnienie - z uwagi na parametry działki (dz.
nr 11 obr.6 ma szerokość ok. 18,2 m) i jest zabu-
dowana od strony ul.Ceynowy nie jest możliwym 
wydzielenie z niej jeszcze drogi dojazdowej aż 
do ul. Legionów. Możliwym jest natomiast (plan 
nie zabrania) scalenie dz. 11 i 12/1 i np. 3) 1 1  i 
do tak połączonych nieruchomości wydzielenie 
drogi –ciągu pieszo-jezdnego do ul. Legionow np. 
poprzez dz. geod. 3/11.

5) uwaga wniesiona w dniu 18.08.2010r przez Krystynę 
Musolf
a) treść uwagi - wniosek o ujecie w planie zapisów 

dot. skablowania istn. linii energetycznej napo-
wietrznej 110kV relacji Starogard-Czarna Woda, ze 
względu na jej prawdopodobnie zły stan technicz-
ny oraz kolizje z terenami położonymi pod linią; 
Propozycja powiązania inwestycji drogi- planowa-
nej obwodnicy miasta z kablem energetycznym.

b) rozstrzygnięcie uwagi - nie uwzględnia się uwagi 
dotyczącej skablowania linii energetycznej 110kV i 
przesunięcia jej do pasa zieleni wzdłuż planowanej 
obwodnicy drogi krajowej nr 22.

c) uzasadnienie - W pasie drogowym obwodnicy nie 
jest możliwe usytuowanie kabla 110kV. Kolizja 
własności prywatnej z linią energetyczna może 
być przez właściciela terenu zajętego na pas linii 
energetycznej oraz gestora sieci rozwiązywana 
prawnie i fi nansowo z wykorzystaniem kodeksu 
cywilnego.

6) uwaga wniesiona pismem z dnia 17.08.2010r przez 
Krystynę i Leszka Zadurskich
a) treść uwagi - uwaga kwestionująca treści zapisów 

dot. nakazu ochrony zachowawczej drzewostanu 
istniejącego, który ogranicza prawa właścicielskie 
na dz. budowlanych- propozycja usunięcia zapisu 
bądź wskazania na rysunku planu jakich drzew to 
dotyczy;

b) rozstrzygnięcie uwagi - nie uwzględnia się uwagi 
dotyczącej ochrony zachowawczej drzewostanu 
(dla terenu w obszarze C1.25.MN2)

c) uzasadnienie - Zgodnie z ustawą o ochronie 
przyrody ochronie podlegają również drzewa 
na prywatnych posesjach. Projekt miejscowego 

planu odsyła do przepisów odrębnych w tym za-
kresie nakazując ochronę i pielęgnację istniejącej 
zieleni wysokiej, ograniczając wycinkę do sytuacji 
koniecznych z zachowaniem procedur wynikają-
cych z ustawy; nie pokazywano na rysunku pro-
jektu planu (nie pozwala na to skala opracowania: 
1:2000, ponadto zawartość informacyjna podkładu 
geodezyjnego do celów sporządzenia miejscowe-
go planu).

7) uwaga wniesiona przez pełnomocnika POLKOMTEL 
S.A. – Wiolettę Doniec pismem z dnia 18.08.2010r. 
(wpływ do Urzędu Miasta: 19. 08.2010r.)
a) treść uwagi - Wniosek o uwzględnienie lokalizacji 

stacji bazowych telefonii komórkowej na dz. 35/20 
przy ul. Prusa 45;

b) rozstrzygnięcie uwagi - nie uwzględnia się uwagi 
dotyczącej możliwości lokalizacji stacji bazowej 
telefonii komórkowej na dz.nr 35/20 obręb 27 przy 
ul. Prusa

c) uzasadnienie - Lokalizacja stacji bazowej przy 
ul. Prusa jest w kolizji z wymogami ochrony 
środowiska kulturowego. Pomorski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków nie dopuszcza sytuowania 
masztów nie związanych z funkcją podstawową w 
obszarach chronionych, w tym także w obrębie 
dawnego folwarku Hermanowo. Projekt planu 
uzyskał dnia 27.07.2010r. uzgodnienie w zakresie 
telekomunikacji Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej.

8) uwaga wniesiona przez Wioletę Łangowską pis-
mem z dnia 12.08.2010r. (wpływ do Urzędu Miasta: 
20.08.2010r.)
a) treść uwagi - wniosek o likwidację istn. linii 

energetycznej wn przebiegającej nad działkami. 
Wniosek o zmianę ustaleń dot. zasad podziału na 
dz. co najmniej 1000m2; uwaga dot. dz.geod. nr 
234/1, 234/2, 234/3, 234/5, 234/6 obr.20, - wniosek 
o zdjęcie zakazu zabudowy z dz. 234/6

b) rozstrzygnięcie uwagi - w części uwzględnia się 
uwagę dotyczącą linii energetycznej (nieistnie-
jącej, choć uwidocznionej na podkładzie geode-
zyjnym) poprzez odpowiednią zmianę w rysunku 
planu, nie uwzględnia się uwagi dotyczącej 
zmniejszenia minimalnej powierzchni działek w 
obszarze oznaczonym w projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sym-
bolem „E.140.MN3, U1”; nie uwzględnia się w 
projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Starogard Gdański uwagi 
dotyczącej „zakazu budowy na dz.nr 234/6” oraz 
uwzględnienia lokalizacji 5 domów mieszkalnych 
jednorodzinnych jak we wniosku z dn. 12.04.2010r. 
o warunki zabudowy

c) uzasadnienie - projekt planu ustala dla działek 
objętych uwagą przeznaczenie mieszkaniowo-
usługowe lub usługowe, z dopuszczeniem po-
działów geodezyjnych na działki o minimalnej 
powierzchni 1000m2, plan nie ustala zakazów 
zabudowy dla terenu, a jedynie wprowadza 
ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z 
istniejących linii napowietrznych energetycznych, 
z rysunku planu usunięto niezgodną ze stanem 
faktycznym informację o przebiegu linii 30kV. Co 
do zabudowy dz.nr 234/6 –zgodnie z projektem 
planu niezabudowany powinien pozostać jedynie 
fragment działki stanowiący nieużytek ze względu 
na niekorzystne uwarunkowania fi zjografi czne dla 
zainwestowania.
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9) uwaga wniesiona przez Mariusza Tańskiego pis-
mem z dnia 20.08.2010r. (wpływ do Urzędu Miasta: 
20.08.2010r.)
a) treść uwagi – dot. dz.nr 79 obręb 20, wniosek o 

przeznaczenie całej dz. 79 obręb 20 o pow. 3,52ha 
na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z możliwością prowadzenia działalności gospo-
darczej, a nie jak dotychczas na cele zieleni;

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwa-
gi dotyczącej przeznaczenia dz.nr 79 obr.20 na 
funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z możliwością prowadzenia działalności gospodar-
czej

c) uzasadnienie - Część dz.nr 79 obr.20 wskazana 
jest w projekcie miejscowego planu pod realizację 
obwodnicy drogi krajowej nr 22 jako droga główna 
ruchu przyśpieszonego, co powoduje iż w jej są-
siedztwie nie jest wskazane sytuowanie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (uciążliwości ha-
łasowe, wibracje). Trasa obwodnicy wyznaczona 
jest zgodnie z opracowaniami studialnymi dla 
tej drogi oraz zgodnie z dotychczasowymi usta-
leniami planistycznymi. Ponadto projektowane 
przeznaczenie przedmiotowej działki jest zgodne 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Staro-
gard Gd. (Studium uchwalone przez Radę Miejską 
07.12.2005r.).

10) uwaga wniesiona przez Artura Łojewskiego 
PPHU „Artmet” Hanna Łojewska pismem z 
dnia 18.08.2010r. (wpływ do Urzędu Miasta: 20. 
08.2010r.)

a) treść uwagi – dotyczącej funkcji działek nr od 41/1 
do 41/6 obr.13 przy ul.Traugutta (obszar ozna-
czony w projekcie planu symbolem „C1.9.MN2”; 
Wniosek o dopuszczenie sytuowania zab. wie-
lorodzinnej – tak jak w dotychczasowym planie 
ogólnym (były wydane warunki zabudowy z 
2000r), zrealizowano zab. szeregową;

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
dotyczącej przeznaczenia dz.nr od 41/1 do 41/6 
obr.13 przy ul.Traugutta na funkcję zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej

c) uzasadnienie - zrealizowana zabudowa mieszka-
niowa szeregowa usytuowana jest w otoczeniu 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-
nostojącej o znacznie niższych wysokościach. 
Uwzględnienie uwagi z jednoczesnym dopusz-
czeniem zwiększenia wysokości stworzyłoby 
dysonans architektoniczny. Istniejące otoczenie 
zrealizowanej zabudowy jednorodzinnej (w zabu-
dowie szeregowej) praktycznie wyklucza realizację 
infrastruktury towarzyszącej zabudowie wieloro-
dzinnej - przestrzenie zieleni, parkingi itp.

11) uwaga wniesiona przez Karmelitę Grabińską pis-
mem z dnia 21.08.2010r. (wpływ do Urzędu Miasta: 
23.08.2010r.) dotyczącej funkcji obszaru oznaczo-
nego w projekcie miejscowego planu symbolem 
„C2.1.MU5”

a) treść uwagi – wniosek o podział jedn. C2.1.MU5 
na dwie części- dla zab. jednorodzinnej cz. zachod-
nia i na część wsch. o funkcji jak w planie, gdyż 
byłoby to zgodne z charakterem przestrzeni oraz 
sąsiedztwem terenów zielonych ZP;

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwa-
gi dotyczącej wydzielenia odrębnych obszarów 
funkcjonalnych w ramach części jednostki urbani-

stycznej C2 (obszar oznaczony w projekcie planu 
„C2.1.MU5”)

c) uzasadnienie - przedmiotowy teren znajduje się 
w granicach obszaru śródmiejskiego; obszary 
śródmiejskie charakteryzują się intensywną ur-
banizacją, zatem rozwijanie, czy utrzymywanie w 
tych granicach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej jest w kolizji z tą cechą obszaru.

12) uwaga wniesiona przez Tomasza Walczak - Radne-
go Rady Miasta pismem z dnia 24.08.2010r. dotyczą-
cej terenów oznaczonych w projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
symbolami: E.147ZP, C1.53.ZP, C1.35.ZP
a) treść uwagi – wniosek o zmniejszenie obszarów 

zieleni E.147ZP i C1.53.ZP, C1.35.ZP i wydzielenie 
z nich części dla terenów mieszkaniowych oraz 
inf.parkingowej;

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
dotyczącej zmiany przeznaczenie terenów ozna-
czonych w projekcie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta symbolami: 
E.147ZP, C153.ZP, C1.35.ZP na funkcje zabudowy 
mieszkaniowej i parkingi

c) uzasadnienie - wymienione w uwadze tereny to 
place niezabudowane, użytkowane jako zwycza-
jowe tereny zieleni w osiedlach zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej. W trakcie procedury 
sporządzania planu miejscowego nie przedsta-
wiono wniosku mieszkańców tych terenów aby 
te tereny zlikwidować bądź zmienić ich przezna-
czenie na cele parkingowe czy budowlane. Brak 
właściwego ich urządzenia i utrzymania nie jest 
wystarczającym argumentem za ich likwidacją. 
Likwidując tereny niezbędne do właściwego spo-
łecznego funkcjonowania osiedli mieszkaniowych 
nie można wskazać zamiennych terenów o podob-
nej funkcji, dogodnie położonych, blisko terenów 
mieszkaniowych.

13) uwaga wniesiona przez Tomasza Walczak - Rad-
nego Rady Miasta pismem z dnia 24.08.2010r. do-
tycząca niewystarczającej ilości terenów na funkcje 
produkcyjne w projekcie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta
a) treść uwagi – wniosek o zwiększenie terenów dla 

działalności produkcyjnej;
b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 

dotyczącej niewystarczającej ilości terenów na 
funkcje produkcyjne w projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta

c) uzasadnienie - projektowane przeznaczenie 
terenów jest zgodne z ustaleniami polityki prze-
strzennej miasta określonej w obowiązującym 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Starogard Gdański 
uchwalonym przez Radę Miejską 07.12.2005r. 
(zmienionym w 2009r.). Dla działalności gospo-
darczej techniczno-produkcyjnej, magazynów, 
budownictwa, hurtowni, produkcji przeznaczono 
łącznie w obszarze opracowania planu (tereny 
P1 i P2) 91,54ha i 89,52ha; łącznie 181,06 ha co 
stanowi ok. 8,23% ogólnej pow. opracowania. 
Różnego rodzaju funkcje gospodarcze o charak-
terze usługowym są także możliwe wg ustaleń 
projektu planu w terenach U1 oraz ternach MN.3 
(jako towarzyszące zabudowie mieszkaniowej) 
czy w terenach MU5 – w zabudowie śródmiejskiej 
mieszkaniowo-usługowej.
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14) uwaga wniesiona przez Juliusza Piechowskiego 
pismem z dnia 22.08.2010r. dotyczących dz.nr 72/9 
obr.14 przy ul.Hallera
a) treść uwagi – wniosek o odstąpienie od wska-

zywania ogólnodostępnej ścieżki pieszej przez 
teren działki 72/9 obr 14; Wniosek o ustalenie 
stawki opłaty planistycznej na 0% ze względu na 
poniesione koszty wykonania ulicy na dz. 92/9, 
ulica zrealizowana była ze środków komitetu 
społecznego „Na Skarpie”, a sąsiednie tereny z 
dojazdem od tej drogi maja stawkę opłaty 0%.

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
dotyczącej przebiegu ogólnodostępnej ścieżki 
pieszej łączącej ul.Św.Elżbiety z parkiem oraz 
dot. wysokości stawki opłaty planistycznej w 
związku z przeznaczeniem działki nr 72/9 obr.14 w 
projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta

c) uzasadnienie - przejście piesze w tym miejscu 
funkcjonuje i wydaje się być bardzo pożytecznym, 
gdyż świetnie łączy ul. Św. Elżbiety z terenem przy 
istniejącym obiekcie sportowym zapewnia nieko-
lidujące piesze dojście do centrum miasta przez 
park miejski, ponadto teren ten jest niezbędny dla 
potrzeb infrastruktury technicznej. W poprzednio 
obowiązującym miejscowym planie ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego miasta Sta-
rogard Gd. z 1994r. teren przedmiotowej działki 
był przeznaczony na cele zabudowy usługowej 
C.U2 – strefa usług z zielenią towarzyszącą – dla 
usług z zakresu usług oświaty, nauki, sportu, 
kultury, rekreacji, opieki zdrowotnej i społecznej 
z dużym udziałem terenu nie zabudowanego w ob-
rębie działki, z dopuszczeniem sytuowania usług 
handlu, gastronomii, i jedynie uzupełniających 
funkcji mieszkalnych (poza istniejącą zabudową). 
Proponowane w projekcie miejscowego planu 
ustalenia znacznie poszerzają możliwości zago-
spodarowania i zabudowy terenu, powodując 
ewidentnie wzrost wartości nieruchomości. W tej 
sytuacji rezygnacja z możliwości naliczania przez 
Prezydenta opłaty planistycznej w sytuacji zbywa-
nia nieruchomości w okresie 5 lat od uchwalenia 
planu nie jest uzasadniona. Podnoszone kwestie 
poniesionych opłat na realizację przyległej drogi 
czy też uzbrojenia nie wpływają na wysokość 
ustalanej planem stawki opłaty planistycznej.

15) uwaga wniesiona przez Tomasza Walczak - Rad-
nego Rady Miasta pismem z dnia 24.08.2010r. doty-
czącej terenu oznaczonego w projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
symbolem: C3.65.ZP
a) treść uwagi – wniosek o zmianę charakteru terenu 

C3.65 ZP przy ul. Wróblewskiego (dawny plac 
zabaw dla dzieci, obecnie zaniedbany) — z zieleni 
na teren mieszkaniowo-usługowy

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwa-
gi zmiany przeznaczenie terenu oznaczonego w 
projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta symbolem: C3.65.ZP na 
funkcje zabudowy mieszkaniowej z drobnymi 
usługami.

c) uzasadnienie - projektowane przeznaczenie dla 
wymienionego w uwadze terenu jest zgodne z 
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Sta-
rogard Gdański. Brak właściwego urządzenia i 

utrzymania terenu nie jest przekonującym i wy-
starczającym argumentem za likwidacją terenu 
publicznego – zieleni, skweru, placu zabaw, terenu 
spotkań i kontaktów mieszkańców. Dla działalno-
ści gospodarczej, usługowej oraz mieszkaniowej 
czy mieszkaniowo-usługowej przeznaczono w 
projekcie miejscowego planu znaczne areały, nie 
notuje się w mieście Starogard braku gruntów 
pod zabudowę, co najwyżej odczuwa się nienadą-
żanie w wyposażeniu już wyznaczonych terenów 
budowlanych w infrastrukturę techniczną.

16) uwaga wniesiona przez PHU „Probe-Trans” Ja-
rosław Probe pismem z dnia 16.08.2010r. (wpływ 
Urzędu Miasta 24.08.2010r.) dotyczące terenu ozna-
czonego w projekcie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta symbolem: C2.44.
P2
a) treść uwagi – wniosek o usunięcie linii zabudowy 

nieprzekraczalnej i zapisów dot. ochrony drzewo-
stanu po dawnym cmentarzu, gdyż ogranicza to 
możliwości inwestycyjne; wniosek o usunięcie 
zapisów dot. strefy ochrony konserwatorskiej 
rewitalizacji urbanistycznej całego obszaru terenu 
C2.44P2 bo teren ten nie posiada wartości kultu-
rowych, poza tym będzie odcięty od pozostałej 
strefy ul. Nowa Jabłowska, nie ma na nim ani w 
sąsiedztwie żadnych historycznych budynków 
ani budowli; pozostawienie strefy niesie za sobą 
uciążliwości proceduralne związane z inwestowa-
niem- konieczność uzgodnień z woj.konserwato-
rem zabytków;

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
w zakresie usunięcia nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy i zapisów dotyczących ochrony drzewostanu 
po dawnym cmentarzu w obszarze C2.44.P2, nie 
uwzględnia się uwagi w zakresie zmiany zasięgu 
strefy ochrony konserwatorskiej dot. strefy „re-
witalizacji urbanistycznej zabudowy wzdłuż ulicy 
Kościuszki”,

c) uzasadnienie - w zakresie linii zabudowy i ochrony 
drzewostanu podtrzymuje się propozycje zapisu 
projektu planu gdyż linia zabudowy wynika z 
potrzeby zachowania w maksymalnie możliwym 
stopniu istniejącej zieleni w tym drzewostanu 
o charakterze zabytkowym (dawny cmentarz); 
istniejące drzewa stanowią wartość do ochrony. 
Zasięg strefy ochrony konserwatorskiej „rewi-
talizacji urbanistycznej zabudowy wzdłuż ulicy 
Kościuszki” został przedstawiony w wytycznych 
konserwatorskich przez Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków dla potrzeb sporządzanego 
planu. Mimo iż na przedmiotowym obszarze nie 
ma zabudowy historycznej, teren stanowi część 
większej całości urbanistycznej i jako taki powinien 
podlegać określonym regulacjom.

17) uwaga wniesiona przez mieszkańców południowej 
części miasta Starogard Gdański, adresowanego do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 
Gdańsku) dotyczącej proponowanego w granicach 
administracyjnych miasta przebiegu obwodnicy 
drogi krajowej nr 22
a) treść uwagi – Protest przeciwko lokalizacji trasy 

tzw. obwodnicy południowej przez miasto – ze 
względu na potencjalne uciążliwości dla miesz-
kańców, postulat przeniesienia trasy bardziej na 
południe

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
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kwestionującej proponowany w granicach admi-
nistracyjnych miasta przebieg obwodnicy drogi 
krajowej nr 22,

c) uzasadnienie - Planowana trasa drogi głównej 
przyśpieszonej przez teren miasta- trasa tzw. 
południowej obwodnicy miasta oznaczonej w 
projekcie planu symbolem „KDGP” jest zgodna 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Starogard Gdański (Studium uchwalone przez 
Radę Miejską 07.12.2005r.) oraz dotychczasowym 
planem ogólnym miasta z 1994r. (teren 01KG1/2), 
a także studiami komunikacyjnymi prowadzonymi 
w ostatnich latach przez miasto. Projekt planu uzy-
skał pozytywne uzgodnienie z Generalną Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.

  Z dotychczasowych opracowań studialnych wy-
nika, że planowana droga –obwodnica miasta 
- potrzebna jest zarówno jako fragment drogi 
krajowej dla obsługi ruchu tranzytowego, ale też 
w zakresie uzupełnienia układu dróg w mieście.

18) uwaga wniesiona pismem z dnia 25.08.2010r. przez 
Małgorzatę i Ariela Zabrockich dotyczącej budynku 
przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 4 — dz.nr 66 obr.12
a) treść uwagi – wniosek o usuniecie z budynku na 

dz. 66 obręb 12 zapisu „obiekt o wartościach hi-
storycznych –powstały sprzed 1945r” – gdyż jest 
to informacja niezgodna ze stanem faktycznym, 
budynek powstał w latach 1959-62.

b) rozstrzygnięcie uwagi – częściowo uwzględnić 
uwagę dotyczącą określenia budynku mieszkalne-
go przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 4 „obiekt o war-
tościach historycznych powstały sprzed 1945r.” 
warunkując jednakże skreślenie tego oznaczenia 
w tekście i rysunku projektu planu uzyskaniem 
ponownego uzgodnienia z Pomorskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków,

c) uzasadnienie - Budynek mieszkalny przy 
ul.M.Skłodowskiej-Curie 4 znajdował się w 
wojewódzkiej ewidencji zabytków, stanowiącej 
podstawę do tworzenia gminnej ewidencji za-
bytków - podstawa prawna: art. 22 ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U.Nr 162, poz. 1568 z 
późn.zm.). Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w miej-
scowym planie uwzględnia się, w szczególności 
ochronę zabytków nieruchomych, znajdujących 
się w gminnej ewidencji zabytków.

19) uwaga wniesiona pismem z dnia 23.08.2010r. Bo-
żeny i Lucjana Szewielów dotyczącej przeznaczenia 
dz.nr 202 obr.37
a) treść uwagi – Sprzeciw wobec ustalenia funkcji 

usługowej U1 na dz. geod. 202 obręb 37, ze 
względu na fakt iż na dz. 202 prowadzona jest 
uciążliwa dla sąsiedztwa mieszkaniowego dzia-
łalność gospodarcza, a sąsiedztwo ma charakter 
typowo podmiejskiego osiedla mieszkaniowego 
o wąskich uliczkach.

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwa-
gi,

c) uzasadnienie - obiekty na dz.nr 202 obr.37 zostały 
zrealizowane w minionych latach, zgodnie z do-
tychczasowym planem ogólnym miasta z 1994r 
– teren G3.M3 – strefa zabudowy mieszkaniowej 
o niskiej intensywności wraz z obiektami usługo-
wymi i różnorodnej działalności gospodarczej. 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym 
prowadzący działalność gospodarczą nie może 
powodować uciążliwości poza terenem do którego 
posiada tytuł prawny, zatem samo pozostawienie 
przeznaczenia usługowego dla dz. nr 202 nie jest 
kolizyjne z sąsiedztwem mieszkaniowym jedno-
rodzinnym. Nie jest możliwym wprowadzenie w 
ten zabudowany teren (dawniej wieś Żabno, stan 
wydzieleń geodezyjnych dla dróg przesądzono 
w czasie gdy wieś znajdowała się w granicach 
administracyjnych gminy wiejskiej Starogard Gd.) 
znacznie szerszych ciągów komunikacyjnych.

20) uwaga wniesiona pismem z dnia 24.08.2010r. 
(wpływ do Urzędu Miasta: 26.08.2010r.) Janiny Rud-
nickiej i Józefa Rudnickiego dotyczącej przeznaczenie 
dz.nr 15/6 obr.1
a) treść uwagi – Wniosek o korektę przebiegu projek-

towanej drogi KDL – przesuniecie w kierunku połu-
dniowym, co będzie korzystniejsze dla właścicieli 
nieruchomości (uniknie się niepotrzebnych po-
działów nieruchomości).Brak zgody na włączenie 
cz. działki do terenu oznaczonego jako A.118ZP (R) 
gdyż jest to grunt rolny RIVa i właściciel chcieliby 
zachować taki status tych gruntów.

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
w zakresie przebiegu projektowanej drogi między 
innymi w obszarze dz. 15/6 obr. 1 oraz przeznacze-
nia w części dz.nr 15/6 na teren zieleni,

c) uzasadnienie - dla działek nr 15/7 obręb 1 i dz. 
15/6 obręb 1 (będących własnością wnoszących 
uwagę) projekt planu przewiduje tymczasowe 
przeznaczenie rolne, docelowe: funkcję zieleni o 
charakterze parkowym teren (oznaczenie w pro-
jekcie planu symbolem: A.118ZP) na fragmencie 
drogę klasy techn. L – KDL tzw. Nowa Grzybka. 
Trasa projektowanej drogi KDL wyznaczona zo-
stała w projekcie z uwzględnieniem wytycznych 
ekofi zjografi cznych; trasa projektowanej drogi 
omija tereny użytków zielonych (wg mapy glebo-
wo-rolniczej) o niekorzystnych uwarunkowaniach 
fi zjografi cznych dla zainwestowania, stanowią-
cych lokalne struktury ekologiczne. Ustalenie dla 
tych terenów funkcji zieleni pozwoliłoby zachować 
ich walory przyrodnicze i jednocześnie wzbogacić 
strukturę funkcjonalno-przestrzenna planowanych 
docelowo terenów mieszkaniowych w ich sąsiedz-
twie. Ustalenia planu nie powodują konieczności 
z rezygnacji z dotychczasowego użytkowania 
terenów jako rolniczych. Godnie z art. 35 ustawy 
o planowaniu i zagosp. przestrzennym - tereny 
których przeznaczenie plan zmienia mogą być 
wykorzystywane w sposób dotychczasowy do 
czasu ich zagospodarowania zgodnego z tym 
planem. Zatem jeszcze w długim okresie czasu 
grunty te będą mogły być nadal wykorzystywane 
jako grunty rolnicze bez zmiany ich charakteru, 
gdyż tereny po obu stronach planowanej drogi 
KDL to jedynie rezerwy terenowe o charakterze 
kierunkowym, które będą mogły być zagospo-
darowywane na cele nierolnicze, o ile powstaną 
możliwości techniczne i ekonomiczne realizacji 
odpowiedniego uzbrojenia inżynieryjnego.

21) uwaga wniesiona pismem Piotra Gadomskiego 
z dnia 30.08.2010r. (wpływ do Urzędu Miasta: 
30.08.2010r.) dotyczących przeznaczenia dz.nr 82/4 
obręb 16
a) treść uwagi – brak w planie uwidocznienia dz. 
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82/4 której autor uwagi jest właścicielem, błędne 
określenie że jest to fragment terenu wpisanego 
do rejestru zabytków razem z terenem ZSE; prośba 
o uzupełnienie ciągłości zabudowy ul. Kościuszki 
na dz. 82/4; Sprzeciw wobec ustalenia na dz. strefy 
ochrony archeologicznej nr 28 bo wg niego nie ma 
na to żadnego uzasadnienia historycznego; zapisy 
planu oceniono jako nadmiernie rygorystyczne 
i „fantastyczne” nie wpływające pozytywnie na 
rozwój miasta, tworzące z miasta „skansen

b) rozstrzygnięcie uwagi – uwzględnia się w części w 
projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta uwagi w zakresie prze-
znaczenia w/w działki – poprzez zmianę ustaleń 
i dopuszczenie na dz. 82/4 obr. 16 sytuowania 
zabudowy wzdłuż ul. Kościuszki, pod warunkiem 
uzyskania ponownego uzgodnienia z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków; nie uwzględnia 
sią uwagi dotyczącej granic stref ochrony arche-
ologicznej oraz stref ochrony konserwatorskiej;

c) uzasadnienie - działka nr 82/4 obr. 16 stanowi 
wraz z terenem szkolnej działki zespół zabu-
dowy historycznej, o granicach wskazanych w 
wytycznych konserwatorskich od Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nie 
podlegała zabudowie w myśl poprzednio obowią-
zującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, była przeznaczona na zieleń ogól-
nodostępną. W wytycznych konserwatorskich nie 
przewidywano zabudowy tego fragmentu pierzei 
ulicy Kościuszki, stąd brak sygnatur na rysunku.

  Granice stref ochrony konserwatorskiej są wska-
zywane przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w wytycznych do sporządzanego do-
kumentu planistycznego. Stwierdzenia zawarte 
w uwadze, odnoszące się do ochrony zabytków 
mają charakter subiektywnych, nie uzasadnionych 
merytorycznie opinii.

22) uwaga wniesiona pismem Zygmunta Nagórskie-
go z dnia 27.08.2010r. (wpływ do Urzędu Miasta: 
27.08.2010r.) dotyczących przeznaczenia dz.nr 152/47 
obr.5 przy ul.Sadowej
a) treść uwagi – wnioskuje o zmianę przeznaczenia 

dz. 152/47 – na cele mieszkaniowe a nie jak projek-
cie planu na tereny zieleni oraz sportu i rekreacji 
A.128ZP,US i A. 129 ZP

b) rozstrzygnięcie uwagi – w części uwzględnia się w 
projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta uwagi w zakresie przezna-
czenia dz.nr 152/47 obr.5 przy ul.Sadowej poprzez 
korektę rysunku i ustaleń projektu planu

c) uzasadnienie - Rozstrzygając uwagę, Prezydent 
Miasta zdecydował o częściowej rezygnacji z 
terenu planowanej zieleni i sportu-A.128 ZP, US 
poprzez włączenie go do terenu A.127.MN3, U1, 
MN.2, tym niemniej konieczne jest zapewnienie 
odpowiedniej wielkości terenu o charakterze 
skweru, placu zabaw itp. w ramach zagospodaro-
wania i podziału całego terenu. Teren oznaczony 
w projekcie planu symbolem „A.129ZP” przy 
planowanej drodze KDL pozostawia się na teren 
zieleni; ze względu na szerokość pasa terenu nie 
nadaje się on na dz. budowlane.

23) uwaga wniesiona pismem Łukasza Stawickie-
go z dnia 31.08.2010r. (wpływ do Urzędu Miasta: 
31.08.2010r.) dotyczących przeznaczenia dz.nr 21 
obręb 33;

a) treść uwagi – Propozycja by w terenie E 95MN 
wydzielić drogi, gdyż właściciele nieruchomości 
mają różne koncepcje i nie da się ich łatwo pogo-
dzić.

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
dotyczącej zaprojektowania pełnego wydzielenia 
dróg i działek w obszarze oznaczonym w projekcie 
planu symbolem E 95MN2.

c) uzasadnienie - Biorąc pod uwagę różne interesy, 
potrzeby i czas działań inwestycyjnych poszcze-
gólnych właścicieli działek znajdujących się w 
obszarze oznaczonym w projekcie planu symbo-
lem E 95MN2 Prezydent Miasta nie zdecydował o 
narzuceniu wszystkim jednego rozwiązania. Jeżeli 
właściciele działek będą zainteresowani wspólnym 
działaniem zaprojektowania urbanistyki przed-
miotowego terenu, mogą z własnej inicjatywy 
przedłożyć wspólną koncepcję zagospodarowania 
obszaru i uruchomić proces podziału omawianego 
obszaru.

24) uwaga wniesiona pismem przez Adriana Szy-
manowicz z dnia 30.08.2010r. (wpływ do Urzędu 
Miasta: 01.09.2010r.) dotyczących proponowanego 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Starogard Gd. przebiegu 
obwodnicy drogi krajowej nr 22 (w tym dotyczy to 
dz.nr 304/2 Rokocin) i zagospodarowania terenów 
wokół tejże obwodnicy;
a) treść uwagi – uwaga dot. planowanej obwodnicy 

południowej miasta przez teren miasta, gdyż re-
zerwa sprzed 30 lat ze względu na brak realizacji 
inwestycji została obudowana nowymi terenami 
mieszkaniowymi; proponuje przebieg trasy poza 
miastem (tak jak np. w Chojnicach), ustalenie dla 
tej inwestycji terminu realizacji gdyż niedopusz-
czalna jest praktyka ograniczania prawa własności 
na dziesiątki lat – przykładem jego dz. nr 304/2 
w Obr. Rokocin (gmina Starogard) na której pla-
nowane jest powiązanie drogi 22 z planowaną 
obwodnicą. Uwaga dot. braku powiązania pomię-
dzy strategią rozwoju miasta Starogard Gd. jako 
miasta zieleni z zabezpieczeniem odpowiedniej 
wielkości terenu z przeznaczeniem na zieleń.

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
dotyczącej braku powiązania pomiędzy strategią 
rozwoju miasta Starogard Gd. jako miasta zieleni 
z zabezpieczeniem odpowiedniej wielkości terenu 
z przeznaczeniem na zieleń, nie uwzględnia się 
uwagi dotyczącej proponowanego przebiegu ob-
wodnicy drogi krajowej nr 22 w tym przez dz.nr 
304/2 Rokocin dotyczącej zaprojektowania pełne-
go wydzielenia dróg i działek w obszarze oznaczo-
nym w projekcie planu symbolem E.95.MN.2.; nie 
uwzględnia się w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta uwagi 
dotyczącej braku powiązania pomiędzy strategią 
rozwoju miasta Starogard Gd. jako miasta zieleni 
z zabezpieczeniem odpowiedniej wielkości terenu 
z przeznaczeniem na zieleń

c) uzasadnienie - w zakresie zieleni projekt planu 
przeznacza tereny w różnych częściach miasta 
na cele zieleni obszary które są obecnie terenami 
zieleni, ponadto tereny, które mają odpowiednie 
predyspozycje fi zjografi czne dla takiego zago-
spodarowania oraz są uwzględnione w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Starogard Gd. z 2005r. 
(Studium uchwaliła Rada Miejska 01.12.2005r.).
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  W planie zagospodarowania przestrzennego w 
granicach miasta nie jest możliwe przesądzenie o 
przeznaczeniu dz. 304/2 w obrębie geod. Rokocin 
(poza granicami administracyjnymi miasta i poza 
granicami opracowania). Co do ograniczania 
prawa własności ustaleniami planistycznymi, to 
należy zwrócić uwagę na zapis art. 6 ustawy z dnia 
27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym:

  Art. 6. 1. Ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego kształtują, wraz z 
innymi przepisami, sposób wykonywania prawa 
własności nieruchomości.

2. Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, 
do:
1) zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł 

prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego albo 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem 
interesu publicznego oraz osób trzecich;

2) ochrony własnego interesu prawnego przy zagospo-
darowaniu terenów należących do innych osób lub 
jednostek organizacyjnych.

  oraz art. 36 i 37 w/w ustawy regulującej kwestie praw 
właścicieli lub użytkowników wieczystych w sytuacji 
gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego 
albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub 
jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z do-
tychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe 
bądź istotnie ograniczone.

25) uwaga wniesiona przez Aldonę Cysewską i Jerzego 
Cysewskie pismem z dnia 31.08.2010r. (wpływ do 
Urzędu Miasta: 02.09.2010r.) dotyczących dz.nr 23/15 
obr.6
a) treść uwagi – wniosek o przeznaczenie terenu 

przy ul. Leśnej na mieszkaniową zabudowę z 
usługami towarzyszącymi, z pominięciem strefy 
ochronnej od linii energetycznych; gdyż obecne 
ustalenia planu są dla właścicieli nieruchomości 
niekorzystne;

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
dotyczącej przeznaczenia terenu przy ul. Leśnej 
na mieszkaniową zabudowę z usługami towarzy-
szącymi, z pominięciem strefy ochronnej od linii 
energetycznych;

c) uzasadnienie - projekt planu wskazuje przezna-
czenie części dz, 23/15 obr. 6 na cele zabudowy 
mieszkaniowej z usługami - MN.3, w zasięgu 
porównywalnym z dotychczasowymi ustaleniami 
planu ogólnego miasta z 1994r., pozostawiając 
część terenu jako zieleń o znaczeniu ekologicz-
nym A.152.ZE, gdyż uwzględnia to istniejące 
uwarunkowania ekofi zjografi czne. Ograniczenia 
zainwestowania wynikające z faktu przebiegu 
linii energetycznej napowietrznej wysokich na-
pięć 110kV mają charakter obiektywny i skutkują 
koniecznością uwzględnienia ich przebiegu w 
projektach zagospodarowania terenu.

26) uwaga wniesiona przez Mariusza Tańskiego (jako 
pełnomocnika Teresy Wawrowskiej) pismem z dnia 
31.08.2010r. (wpływ do Urzędu Miasta: 31.08.2010r.) 
dotyczącej przeznaczenia dz.nr 79 obr.20
a) treść uwagi – wniosek o przeznaczenie terenu w 

całości na zabudowę jednorodzinną z możliwością 
prowadzenia działalności gospodarczej, a nie jak 
w projekcie na zieleń ekologiczną; wniosek o od-

stąpienie od usytuowania na zapleczu istn. domu 
drogi; godzi to jego zdaniem w interesy właściciela 
i obniża wartość nieruchomości;

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
dotyczącej przeznaczenia terenu dz.nr 79 obr.20 
w całości pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinna z możliwością prowadzeni a działalności 
gospodarczej;

c) uzasadnienie - w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Sta-
rogard Gdański udostępnionym do publicznego 
wglądu w dniach 06-27.08.2010r., przewidziano 
przebieg obwodnicy drogi krajowej nr 22, w tym 
przecina ona działkę nr 79 (planowana obwodnica 
oznaczona w projekcie planu jako droga KDGP 
– główna ruchu przyśpieszonego), co powoduje 
iż w jej sąsiedztwie nie jest wskazane sytuowanie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (uciąż-
liwości hałasowe, wibracje). Trasa obwodnicy 
wyznaczona jest zgodnie z opracowaniami stu-
dialnymi dla tej drogi oraz zgodnie z dotychczaso-
wymi ustaleniami planistycznymi. W poprzednio 
obowiązującym planie ogólnym zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta z 1994r. przedmiotowa 
działka nie była przewidywana na cele zabudowy 
jednorodzinnej - a na cele obwodnicy, rezerw na 
ujęcia wody (teren na południe od obwodnicy) 
oraz na cele gospodarcze - fragment północno-
wschodniej części działki –A2.P2. Należy zwrócić 
uwagę, że w całości przedmiotowa działka jest 
położona w granicach strefy ochrony pośredniej 
ujęcia wody „Południe”, gdzie inwestowanie jest z 
tego tytułu ograniczone. Ustalenia projektu planu 
są zgodne z dyspozycjami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Starogard Gd. z 2005r. (Studium uchwaliła 
Rada Miejska 01.12.2005r.).

27) uwaga wniesiona przez Marka Hołowińskiego pis-
mem z dnia 31.08.2010r. (wpływ do Urzędu Miasta: 
31.08.2010r.) dotyczącej przeznaczenia terenów ozna-
czonych w projekcie w/w planu symbolem C1.33.
P2,
a) treść uwagi – Protest przeciwko ustaleniom funk-

cji dla terenu C1.33.P2 (budownictwo, handel 
hurtowy, magazyny, z dopuszczeniem obiektów 
i urządzeń związanych z gosp. odpadami z jedno-
czesnym wykluczeniem funkcji mieszkalnych) ze 
względu na sąsiedztwo terenów mieszkaniowych 
w tym realizowanych obecnie od 2008r na dz. 
225 (scalone dz. 179/142 i 179/143) obręb 12 oraz 
uwarunkowania położenia terenu – wg uwagi 
ustalenie to „jest działaniem na szkodę miasta i 
jego mieszkańców”;

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
dotyczącej dotyczącej przeznaczenia terenów 
oznaczonych w projekcie w/w planu symbolem 
C1.33.P2

c) uzasadnienie - W projekcie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Starogard 
Gdański udostępnionym do publicznego wglądu 
w dniach 06-27.08.2010r. dla działek sąsiadujących 
od strony północnej z dz.nr 225, na której realizo-
wana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
(4 budynki mieszkalne wielorodzinne) wskazuje 
się przeznaczenie opisane w § 16 ‘C1.33.P2’:
„tereny zabudowy usługowej, techniczno-pro-
dukcyjnej, z zakresu budownictwa, handlu hurto-
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wego, magazynów, z dopuszczeniem sytuowania 
obiektów i urządzeń związanych z gospodarką 
odpadami (takich jak np. obiekty i tereny zbiórki 
odpadów, obiektów przetwarzania i unieszkod-
liwiania odpadów, zbiórka i przetwarzanie su-
rowców wtórnych, punkt skupu i zbiórek złomu); 
wyklucza się funkcje mieszkalne oraz z zakresu 
usług o charakterze publicznym”.

  W projekcie planu przewidziano oddzielenie 
funkcji mieszkaniowej realizowanej na dz.nr 225 
od funkcji usługowej, techniczno-produkcyjnej 
(C1.33.P2) pasem zieleni izolacyjno-krajobrazo-
wej. W obowiązującym Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Starogard Gd. z 2005r. - załącznik nr 17 
do tekstu ustaleń ”schemat struktury miasta” 
przedmiotowy teren został wskazany jako tereny 
usług.

28) uwaga wniesiona przez Bogumiłę i Józefa Kamm 
pismem z dnia 30.08.2010r. (wpływ do Urzędu Mia-
sta: 03.09.2010r.) dotyczącej przeznaczenia terenów 
oznaczonych w projekcie w/w planu symbolem 
E.132.R (dz.nr 24 obreb 30);
a) treść uwagi – Wniosek o zmianę przeznaczenia 

terenów oznaczonych w planie jako E.132R – tj. 
ustalić dla nich przeznaczenie jako tereny miesz-
kaniowe (pow. 1,79ha). Teren ten jest położony w 
znacznej odległości od ujęć wody, napowietrzne 
linie energetyczne nie przebiegają przez ten te-
ren

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
dotyczącej przeznaczenia terenów oznaczonych w 
projekcie planu symbolem E.132.R na zabudowę 
mieszkaniową.

c) uzasadnienie - Na północ od działki nr 24 obręb 
30 przewiduje się trasę planowanej drogi obwo-
dowej- KDGP. Teren ten nie był przewidywany do 
zabudowy również w poprzednio obowiązującym 
miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego z 1994r., ponadto znajduje się w strefi e 
ochrony pośredniej ujęć wody „Południe”. Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Starogard Gd. z 2005r. 
także nie przewiduje tu zabudowy - załącznik nr 
17 do tekstu ustaleń ”schemat struktury miasta” 
przedmiotowy teren został wskazany jako tereny 
rolne. Trasa linii napowietrznej 30KV biegnącej wg 
rysunku planu przez przedmiotowy teren została 
skorygowana zgodnie ze stanem faktycznym.

29) uwaga wniesiona przez Edmunda Tańskiego pis-
mem z dnia 30.08.2010r. (wpływ do Urzędu Miasta: 
06.09.2010r.) dotyczącej przeznaczenia dz.nr 79 obr. 
20;
a) treść uwagi – wniosek o zmianę przeznaczenia 

terenu z zieleni ekologicznej ora trasy drogi na 
cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z możliwością prowadzenia działalności gospo-
darczej; gdyż ustalenia planu obniżają wartość 
nieruchomości;

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
dotyczącej przeznaczenia terenu dz.nr 79 obr.20 
w całości pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinna z możliwością prowadzenia działalności 
gospodarczej;

c) uzasadnienie - w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Sta-
rogard Gdański udostępnionym do publicznego 

wglądu w dniach 06-27.08.2010r., przewidziano 
przebieg obwodnicy drogi krajowej nr 22, w tym 
przecina ona działkę nr 79 (planowana obwodnica 
oznaczona w projekcie planu jako droga KDGP 
– główna ruchu przyśpieszonego), co powoduje 
iż w jej sąsiedztwie nie jest wskazane sytuowanie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (uciąż-
liwości hałasowe, wibracje). Trasa obwodnicy 
wyznaczona jest zgodnie z opracowaniami stu-
dialnymi dla tej drogi oraz zgodnie z dotychczaso-
wymi ustaleniami planistycznymi. W poprzednio 
obowiązującym planie ogólnym zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta z 1994r. przedmiotowa 
działka nie była przewidywana na cele zabudowy 
jednorodzinnej - a na cele obwodnicy, rezerw na 
ujęcia wody (teren na południe od obwodnicy) 
oraz na cele gospodarcze - fragment północno-
wschodniej części działki –A2.P2. Należy zwrócić 
uwagę, że w całości przedmiotowa działka jest 
położona w granicach strefy ochrony pośredniej 
ujęcia wody „Południe”, gdzie inwestowanie jest z 
tego tytułu ograniczone. Ustalenia projektu planu 
są zgodne z dyspozycjami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Starogard Gd. z 2005r. (Studium uchwaliła 
Rada Miejska 01.12.2005r.).

30) uwaga wniesiona przez Danielę i Władysława Gniaź 
pismem z dnia 06.09.2010r. dotyczącej przebiegu 
obwodnicy drogi krajowej nr 22;
a) treść uwagi – Nie wyrażają zgody na przebieg 

planowanej trasy obwodnicy pld. miasta przez ich 
działkę; obwodnica powinna biec poza miastem, 
z dala od osiedli mieszkaniowych;

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
kwestionującej proponowany w granicach admi-
nistracyjnych miasta przebieg obwodnicy drogi 
krajowej nr 22

c) uzasadnienie - Planowana trasa drogi głównej 
przyśpieszonej przez teren miasta- trasa tzw. 
południowej obwodnicy miasta oznaczonej w 
projekcie planu symbolem „KDGP” jest zgodna 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Starogard Gdański (Studium uchwalone przez 
Radę Miejską 07.12.2005r.) oraz dotychczasowym 
planem ogólnym miasta z 1994r. (teren 01KG1/2), 
a także studiami komunikacyjnymi prowadzonymi 
w ostatnich latach przez miasto. Projekt planu uzy-
skał pozytywne uzgodnienie z Generalną Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.

  Z dotychczasowych opracowań studialnych wy-
nika, że planowana droga –obwodnica miasta 
- potrzebna jest zarówno jako fragment drogi 
krajowej dla obsługi ruchu tranzytowego, ale też 
w zakresie uzupełnienia układu dróg w mieście.

31) uwaga wniesiona przez Grażynę i Zdzisława Gugałę 
pismem z dnia 01.09.2010r. (wpływ do Urzędu Mia-
sta: 06.09.20910r.) dotyczących przeznaczenia terenu 
oznaczonego w projekcie planu symbolem „C1.25.
MN2” pkt 12, w tym dz.nr 96 obr.12;
a) treść uwagi – -Wniosek o możliwość uwzględ-

nienia prowadzenia działalności gospodarczej w 
terenie zab. mieszkaniowej. Wniosek o doprecy-
zowanie zapisów dot. ochrony drzewostanu na 
działce np. poprzez podanie na rysunku drzew do 
ochrony

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
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w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
w terenie zabudowy mieszkaniowej, a także w 
zakresie doprecyzowanie zapisów dot. ochrony 
drzewostanu na działce np. poprzez podanie na 
rysunku drzew do ochrony,

c) uzasadnienie - projekt planu dopuszcza w terenie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej-MN2 
sytuować jedynie usługi towarzyszące zabudowie 
mieszkaniowej nieuciążliwe określone w defi ni-
cjach zawartych w części ogólnych ustaleń projek-
tu planu, jednakże pod warunkiem, że nie zajmują 
one więcej jak 30% powierzchni całkowitej budyn-
ku mieszkalnego, tak by budynek nadal mógł być 
zaliczony do budynków jednorodzinnych. Ochrona 
drzewostanu, w tym na prywatnych parcelach jest 
regulowana w przepisach prawa powszechnego 
- ustawa o ochronie przyrody, nie ma uzasadnienia 
dla dodatkowych uszczegółowień tych przepisów 
dla działek zabudowy jednorodzinnej w postaci 
ustaleń grafi cznych na rysunku planu.

32) uwaga wniesiona przez M.Wojtowicz, T. Doma-
chowski, S.Domachowski pismem z dnia 02.09.2010r. 
(wpływ do Urzędu Miasta: 03.09.20910r.) dotyczą-
cych planowanego zagospodarowania dz.nr 3/2 i 4 
obr.7
a) treść uwagi – -Wniosek o zmniejszenie szer. pla-

nowanej drogi KDD z 12m do 10m oraz korektę 
przebiegu trasy drogi – aby jej krawędź przebie-
gała po granicy działek 3/2 i 4 obręb 7 oraz by nie 
biegła po dz. 4 obręb 7.

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
dotyczącej przebiegu cieku wodnego przez dz. 3/2 
obr.7.,

c) uzasadnienie - na potrzeby odprowadzenia wód 
opadowych nie ma uzasadnienia dla korekty trasy 
cieku wodnego.

33) uwaga wniesiona przez Alicję i Dariusza Wiśniew-
skich pismem z dnia 07.09.2010r. dotyczącej przezna-
czenia części dz.nr 207/1 obr.16 przy ul.Kościuszki-
ul.Jabłowska;
a) treść uwagi – uwaga dot. sprzeciwu wobec pro-

pozycji „zabrania” części działki na potrzeby ko-
munikacyjne (budowa ronda) o pow. ok. 300m2, 
co ogranicza możliwości zabudowy działki

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
dotyczącej budowy ronda jako rozwiązania skrzy-
żowania dróg ul.Jabłowskiej i ul.Kościuszki po 
części (obszar ok. 300 m2) w obszarze dz.nr 207/1 
obr.16,

c) uzasadnienie - planowana trasa nowej ulicy 
„Nowa Jabłowska” oraz jej kontynuacja w kie-
runku ul.Pelplińskiej wymaga poszerzenia linii 
rozgraniczających dla terenów komunikacyjnych 
(rondo) – to istotny cel publiczny; ustalenia pla-
nu jedynie powtarzają rozstrzygnięcia ustalone 
wcześniej decyzji administracyjnej i w dokumen-
tacji projektowej.

34) uwaga wniesiona przez Dominikę Gołuńską pis-
mem z dnia 07.09.2010r. dotyczącej przesunięcia 
napowietrznej linii energetycznej 110kV;
a) treść uwagi – Wniosek o likwidacje linii napo-

wietrznej wn 110kV która uniemożliwia zabudowę 
–wniosek o rozpatrzenie możliwości przesunięcia 
linii i jej skablowania np.,. w pasie ziemi biegną-
cym wzdłuż planowanej obwodnicy

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
dotyczącej przesunięcia napowietrznej linii ener-
getycznej 110kV

c) uzasadnienie - Nie jest możliwym umieszczenie 
skablowanej linii napowietrznej 110kV w pasie 
drogowym obwodnicy, kolizja własności prywat-
nej z linią energetyczna może być przez autorkę 
uwagi rozwiązywana prawnie i fi nansowo z wy-
korzystaniem kodeksu cywilnego. Wydzielenie 
pasa technicznego dla ewentualnego nowego 
przebiegu linii będzie możliwe do rozważenia gdy 
będą znane rozwiązania drogowe dla planowanej 
obwodnicy drogi krajowej nr 22 i gdy gestor sieci 
energetycznej (miasto nie jest dysponentem i 
właścicielem sieci energetycznej, w tym linii wyso-
kiego napięcia) będzie przygotowany technicznie i 
fi nansowo do proponowanej przez Dominikę Go-
łuńską przebudowy linii napowietrznej 110kV.

35) uwaga wniesiona przez Magdalenę Śliwa pismem 
z dnia 06.09.2010r. dotyczącej zasad podziału dz.nr 
16 obr.33;
a) treść uwagi – uwaga dot. ustalonego parametru 

wydzielanej działki budowlanej z terenu E.97MN4, 
E98MN4, E99MN4, E100MN4 – z 2000m2 na 
1200m2.

b) rozstrzygnięcie uwagi – uwzględnia się w części 
uwagę dotyczącą zasad podziału dz.nr 16 obr.33, 
przyjmując, że w projekcie planu dla obszaru ozna-
czonego w projekcie planu symbolami: E.97.MN4, 
E.98.MN.4, E.99.MN.4, E.100.MN4 powierzchnia 
nowowydzielanej działki powinna być większa niż 
1500m2.

c) uzasadnienie - Wg defi nicji zawartych w projek-
cie przedmiotowego planu: „zabudowa miesz-
kaniowa typu rezydencjonalnego – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, realizowana wraz z 
ogrodem projektowanym, na większych działkach 
(pow. ponad 1500m2)….” W południowej części 
miasta (w obszarze, w którym znajduje się dz.nr 
16 obr.33) nie ma uzasadnienia dla budowania 
dużej liczby domów na niewielkich działkach, 
raczej należałoby ograniczyć program, gdyż brak 
jest możliwości prawidłowej, dogodnej obsługi 
komunikacyjnej i społecznej (daleko do usług typu 
szkoła, przedszkole, handel). Rozstrzygnięcie jest 
zgodne z defi nicją projektu planu.

36) uwaga wniesiona przez Izabelę i Krzysztofa Chmie-
lewskich pismem z dnia 06.09.2010r. dotyczących 
budynku przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 65 (dz.nr 140 
obr.12)
a) treść uwagi – uwaga dot. wyjaśnienia sytuacji 

związanej z objęciem ich własności programem 
ochrony zabytków; np. czy budynek stanowi 
zabytek zgodnie ustaleniami planu od kiedy to 
nastąpiło, jaka jest podstawa prawna, sprzeciw 
wobec zapisów planu dot. zabytków innych niż 
dot. zabytków archeologicznych; wg uwagi plan 
ogranicza prawo własności i w związku z tym jest 
to niezgodne z Konstytucją; ustawa o zabytkach 
jest nieprecyzyjna, bardzo restrykcyjna i ogranicza 
prawo własności, a budynki w osiedlu zostały 
wzniesione w latach 60 tych XX w i nie przedsta-
wiają żadnej wartości historycznej, artystycznej 
ani naukowej;

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
dotyczącej generalnych zapisów planu odnoszą-
cych się do ochrony zabytków

c) uzasadnienie - ustalenia projektu planu są zgod-
ne z obowiązująca ustawą z dnia 23.07.2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
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U.Nr 162, poz. 1568 z późn.zm.), ponadto informa-
cja o tym, że budynek został zaliczony do obiektów 
charakterystycznych dla zespołu osiedla nie jest 
ograniczeniem prawa własności. Zapisy planu do-
tyczące takich zespołów nie mają restrykcyjnego 
charakteru:

  Dla zespołów zabudowy o wartościach historycz-
nych plan ustala:

1) celem ochrony jest zachowanie historycznej struktury 
kształtowanej przez układ parcelacyjny, historyczne 
ciągi komunikacyjne oraz substancję budowlaną o 
zbliżonych gabarytach i formie;

2) ustala się wymóg kontynuacji w nowych realizacjach 
tradycyjnych i historycznych form budynków oraz 
tradycyjnych form zagospodarowania terenu;

3) przy podziałach nieruchomości wskazane zacho-
wanie zbliżonych do historycznych typowych dla 
obszaru proporcji działek;

4) dla istniejących budynków dopuszcza się rozbudo-
wy na zasadzie kontynuacji pierwotnych proporcji 
obiektów i form architektonicznych;

5) wyklucza się stosowanie ogrodzeń pełnych oraz 
betonowych (zwłaszcza prefabrykowanych).

37) uwaga wniesiona przez Marcina Trzewik pismem 
z dnia 07.09.2010r. dotyczących dz.nr 28 przy 
ul.Hermanowskiej znajdującej się obszarze oznaczo-
nym w/w planie symbolem E.59.MN.3
a) treść uwagi – propozycja by nowa droga KDGP 

prowadzona była w sposób jak najmniej uciążli-
wy pod względem akustycznym np. w wykopie; 
Wniosek by planem „narzucić” obowiązek skab-
lowania linii 110kV aby nie była ona uciążliwa 
dla zabudowy mieszkaniowej; aby nie stwarzała 
ograniczeń przestrzennych dla zagospodarowania 
i zabudowy.

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
w zakresie wprowadzenia do treści planu zapisów 
precyzujących techniczne rozwiązania planowanej 
obwodnicy drogi krajowej nr 22; nie uwzględnia 
się uwagi w zakresie wprowadzenia do treści 
planu zapisów obligujących do skablowania na-
powietrznej linii 110 kV

c) uzasadnienie - w chwili obecnej nie można 
przesądzać o technicznych rozwiązaniach plano-
wanej drogi, będzie to miało miejsce na etapie 
uwarunkowań środowiskowych oraz projektu bu-
dowlanego tej drogi; zgodnie z przepisami prawa 
droga projektowana musi być z uwzględnieniem 
odpowiednich zabezpieczeń przed uciążliwościa-
mi np. akustycznymi; projekt planu nie zabrania 
skablowania linii, natomiast nie jest możliwym 
umieszczenie skablowanej linii napowietrznej 
110kV w pasie drogowym obwodnicy. Wydziele-
nie pasa technicznego dla ewentualnego nowego 
przebiegu linii będzie możliwe do rozważenia gdy 
będą znane rozwiązania drogowe dla planowanej 
obwodnicy drogi krajowej nr 22 i gdy gestor sieci 
energetycznej (miasto nie jest dysponentem i 
właścicielem sieci energetycznej, w tym linii wyso-
kiego napięcia) będzie przygotowany technicznie 
i fi nansowo do proponowanej przebudowy linii 
napowietrznej 110kV.

38) uwaga wniesiona przez Piotra Cesarza pismem z 
dnia 06.09.2010r. dotyczących niektórych zapisów 
§ 25 tekstu projektu planu oraz zasad zabudowy w 
obszarze oznaczonym w projekcie w/w planu sym-
bolem C2.45.U2;
a) treść uwagi – - Uwaga dot. wprowadzenia zmia-

ny w zapisach planu dot. oczyszczania ścieków 
– poprzez dopuszczenie stosowania w okresie 
tymczasowym np. 1 roku bezodpływowych 
zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne 
tj. zmianę pkt 3 w ust. 5 par. 25 likwidacje pkt 6; 
gdyż przyjęcie propozycji zawartych w obecnej 
redakcji planu grozi wprowadzeniem marazmu w 
indywidualnym budownictwie mieszkaniowym; 
zastosowany zapis jest wg uwagi błędem.

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
dotyczącej bezwarunkowych dopuszczeń stoso-
wania zbiorników bezodpływowych na ścieki;

c) uzasadnienie - w projekcie należy uwzględniać 
wymagania zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska, zapewniać kompleksowe rozwiązania 
w zakresie wyposażenia terenów zabudowy w 
niezbędną infrastrukturę techniczną w tym kana-
lizację sanitarną; w obszarze objętym aglomeracją 
ściekową na podstawie prawa wodnego koniecz-
ne jest włączenie zabudowy do sieci kanalizacji 
sanitarnej zakończonej oczyszczalnią ścieków. Za 
uwzględnieniem uwagi nie może być argument, 
że inne gminy stosują nieprawidłowe prawnie roz-
wiązania w gospodarce przestrzennej. Starogard 
Gdański w granicach administracyjnych znajduje 
się obszarze aglomeracji ściekowej wyznaczonej 
na podstawie ustawy prawo wodne, zgodnie z 
Krajowym programem oczyszczania ścieków ko-
munalnych należy do aglomeracji priorytetowych, 
gdzie do roku 2015 powinno się zapewnić dla 
blisko 100% mieszkańców możliwość włączenia 
do sieci zakończonej oczyszczalnią. Za niedotrzy-
manie wyznaczonych standardów grożą kary.

39) uwaga wniesiona przez Pawła Pestę pismem z dnia 
01.09.2010r. dotyczących przeznaczenia terenów 
oznaczonych w projekcie w/w planu symbolem: A.80.
RU i A.81.UZ.P3;
a) treść uwagi – wniosek o dopisanie do terenu 

A80RU także zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej; wniosek o zmianę% pow. zabudowy z 
5% na 20%, podnieść parametr pow. zabudowy z 
mak. 200m2 na 400m2, 600m2; nakaz utrzymania 
pow. biologicznie czynnej zmniejszyć z 80% na 
50%. Wniosek dot. terenu A.81UZ,P3 – uzupełnić 
dopisek „Działalność ogrodnicza i rolnicza z wy-
jątkiem hodowli zwierząt;

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwa-
gi w zakresie zmiany funkcji na cele zabudowy 
mieszkaniowej obszaru oznaczonego w projek-
cie w/w planu symbolem A.80.RU i co za tym 
idzie w zakresie zmian parametrów zabudowy i 
powierzchni biologicznie czynnej oraz w zakresie 
zmiany funkcji obszaru oznaczonego w projekcie 
w/w planu symbolem A.81.UZ.P3 na cele „działal-
ności ogrodniczej i rolniczej z wyjątkiem hodowli 
zwierząt”;

c) uzasadnienie - wnioskowana zmiana funkcji na 
cele zabudowy mieszkaniowej obszaru oznaczone-
go w projekcie w/w planu symbolem A.80.RU jest 
niezgodna z ustaleniami obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta (Studium uchwalone przez 
Radę Miejską 07.12.2005r.). Wyłącznie zmiana 
polityki przestrzennej miasta oraz uzgodnienie z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków mogą 
przesądzić o innym przeznaczeniu przedmioto-
wego terenu. Wnioskowana zmiana funkcji na 
cele „działalności ogrodniczej i rolniczej z wyjąt-
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kiem hodowli zwierząt” w obszarze oznaczonym 
w projekcie w/w planu symbolem A.81.UZ.P3 
pozostaje w sprzeczności z odczekiwaniem właś-
ciciela terenu, ponadto teren ten dla Szpitala dla 
Psychicznie i Nerwowo Chorych ma znaczenie jako 
teren obsługi tegoż szpitala.

40) uwaga wniesiona przez Waldemara Łuczkowskiego, 
Adrianę Łuczkowską, Sebastiana Łuczkowskiego 
pismem z dnia 07.09.2010r. dotyczących zapisów 
dla obszaru poznaczonego w projekcie w/w planu 
symbolem C2.79.MU5;
a) treść uwagi – Wniosek o zmianę zapisów dot. 

parametrów budynków z wys. do 12m i maks. 
3 kondygnacje na wys. do 7m i 2 kondygnacje, 
z zakazem podpiwniczenia budynku; wg uwagi 
projekt nie zakłada ustaleń które by szanowały 
zróżnicowanie wysokości poszczególnych bu-
dynków (cecha charakterystyczna historycznej 
zabudowy wzdłuż ulicy Lubichowskiej); Wniosek o 
dopracowanie zapisu dot. reklam ponad stropem 
1 kondygnacji- „nie dotyczy reklam istniejących”; 
Projekt planu nie zawiera „słowniczka” wyjaśnia-
jącego dokładnie wszystkie użyte w nim sformu-
łowania i zwroty; W przypadku nieuwzględnienia 
uwag składający uwagę maja zamiar zaskarżyć 
uchwałę Rady jako jednoznacznie naruszającą ich 
prawa

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
w części w zakresie zmiany zapisów dotyczących 
parametrów budynków z wys. do 12m i maksymal-
nie 3 kondygnacje na wys. do 7m i 2 kondygnacje, 
nie uwzględnić zapisu o zakazie podpiwniczenia 
budynku, nie uwzględnia się uwagi kontestującej 
zapis projektu planu co do zróżnicowania wysoko-
ści zabudowy wzdłuż ul.Chojnickiej, nie uwzględ-
nia się uwagi o dopracowanie zapisu dotyczącego 
reklam ponad stropem 1 kondygnacji- „nie doty-
czy reklam istniejących”, nie uwzględnić uwagi 
dotyczącej braku słowniczka pojęć, nie uwzględnia 
się uwagi co do rzekomej niezgodności z prawem 
proponowanych zapisów i ustaleń zawartych w 
projekcie planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Starogard Gdański;

c) uzasadnienie - nie ma uzasadnienia do wprowa-
dzenia zakazu podpiwniczenia; realizacje budow-
lane w granicy działek wymagają szczególnych 
rygorów budowlanych jednakże przesądzenie o 
możliwości podpiwniczenia jest domeną projek-
tu budowlanego a nie planu zagospodarowania 
przestrzennego; wskazane w projekcie planu pa-
rametry odnośnie wysokości budynków dotyczą 
maksymalnych wysokości dopuszczalnych, nie 
zmuszają jednak inwestorów do realizacji zabu-
dowy wyłącznie w maksymalnych parametrach, 
w ramach ustalonych parametrów możliwe jest 
projektowanie zróżnicowanej architektury; roz-
strzygnięcie zgodne z uwagą, jego uwzględnienie 
wymaga ponownego uzgodnienia projektu planu 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; roz-
strzygnięcie zgodne z uwagą, z zastrzeżeniem, 
że dojazd od ul.Lubichowskiej dotyczy tylko 
wybranych działek z terenu oznaczonego w pro-
jekcie w/w planu symbolem C2.79.MU5; ustalenia 
planu nie dotyczą co do zasady legalnych stanów 
istniejących, nie ma jednak uzasadnienia by dla 
wnioskowanej działki czynić wyjątek w stoso-
waniu zasady lokowania reklam na budynkach; 

obiekty wskazane do ochrony poprzez ustalenia 
planu to obiekty w gminnej ewidencji zabytków 
(a uprzednio w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 
której ustalenia są obligujące dla utworzenia 
gminnej ewidencji); nie ma obowiązku prawnego 
tworzenia słowniczka pojęć dla planu miejsco-
wego, tym niemniej projekt planu zawiera taki 
słowik pojęć, które wymagają wyjaśnień; uwaga 
dot. niezgodności z prawem ustaleń planu wyraża 
ocenę subiektywną przyszłych zdarzeń.

41) uwaga wniesiona przez Mariana Piaskowskiego 
działającego z upoważnienia Zyty Piaskowskiej doty-
czącej zapisu ochrony konserwatorskiej dla budynku 
mieszkalnego przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 9;
a) treść uwagi – wniosek o usunięcie z projektu 

planu oznaczenia budynku „obiekt o wartościach 
historycznych”, gdyż budynek usytuowany przy 
ul. Skłodowskiej 9 na dz. 99 obręb 12 wybudowany 
został w latach 1956-59 i zasiedlony w 1960- jest to 
budynek bliźniaczy; zawarte w planie informacje 
są nieprawdziwe i nierzetelne

b) rozstrzygnięcie uwagi – uwzględnić w części uwa-
gę: w zakresie usunięcie z projektu planu oznacze-
nia budynku „obiekt o wartościach historycznych 
powstały przed 1945r.”,

c) uzasadnienie - budynek mieszkalny przy 
ul.M.Skłodowskiej-Curie 9 znajdował się i nadal 
znajduje w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 
stanowiącej podstawę do tworzenia gminnej 
ewidencji zabytków - podstawa prawna: art. 22 
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.Nr 162, 
poz. 1568 z późn.zm.). Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 
2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami w miejscowym planie uwzględnia się, w 
szczególności ochronę zabytków nieruchomych, 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

42) uwaga wniesiona przez Barbarę i Tadeusza Lubiń-
skich dotyczących dz.nr 97 obr.12
a) treść uwagi – Wniosek o usunięcie oznaczenia 

na istn. budynku na dz. 97 obręb 12 oznaczenia 
„zabudowa o wartościach historycznych” — 
budynek został wybudowany w roku 1956r i od-
dany do użytku w roku 1960r; budynek został 
przebudowany i nie przedstawia sobą wartości 
historycznych; wniosek o zmianę zapisów dot. 
wymogu przedstawienia w projekcie studium pie-
rzei i zastąpienia do dokumentacją fotografi czną 
pokazująca bezpośrednie sąsiedztwo; wniosek o 
zapis dot. zachowania istotnych cech obiektu przy 
przebudowach i rozbudowach nie ma uzasadnie-
nia, bo budynek po przebudowie utracił już swoje 
dotychczasowe cechy; Uwaga iż zapis zaliczający 
dz. do zespołu o wartościach historycznych w 
sposób znaczący obniżają wartość nieruchomości 
i jej atrakcyjność;

b) rozstrzygnięcie uwagi –nie uwzględnia się uwagi 
odnoszącej się do wymogu przedstawienia w 
projekcie studium pierzei i zastąpienia go doku-
mentacją fotografi czną pokazującą bezpośrednie 
sąsiedztwo; nie uwzględnia się uwagi dotyczącej 
usunięcia zapisu o zachowaniu istotnych cech 
obiektu przy przebudowach i rozbudowach budyn-
ków wskazanych na rysunku planu jako obiekty 
o wartościach historycznych-postulowane do 
ochrony”; nie uwzględnia się uwagi zawierającej 
stwierdzenie, że zapis zaliczający przedmiotową 
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działkę do zespołu o wartościach historycznych w 
sposób znaczący obniża wartość nieruchomości i 
jej atrakcyjność;

c) uzasadnienie - zasadniczo uwagi odnoszą 
się do oceny wartości urbanistyczno-archi-
tektonicznego zespołu zabudowy w rejonie 
ul.M.Skłodowskiej-Curie. Budynek mieszkalny 
przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 5 znajdował się i 
nadal znajduje w wojewódzkiej ewidencji zabyt-
ków, stanowiącej podstawę do tworzenia gminnej 
ewidencji zabytków - podstawa prawna: art. 22 
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.Nr 162, 
poz. 1568 z późn.zm.). Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 
2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami w miejscowym planie uwzględnia się, w 
szczególności ochronę zabytków nieruchomych, 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. 
Zespół zabudowy który ma jeszcze zachowane 
cechy wyróżniające go pozytywnie pod względem 
estetycznym ze struktury miasta powinien być 
chroniony, a objęcie ochroną nie jest równoznacz-
ne z obniżeniem jego wartości i atrakcyjności, a 
wręcz przeciwnie. Ustalone planem formy ochro-
ny są wynikiem wytycznych konserwatorskich, nie 
zawierają restrykcyjnych zapisów.

43) uwaga wniesiona przez Łukasza Stawickiego doty-
czących dz.nr 341/2 obr.37;
a) treść uwagi – Wniosek o uwzględnienie na dz. 

341/2 obręb 37 działalności rolniczo-ogrodniczej: 
możliwość zabudowy budynkiem jednorodzin-
nym mieszkalnym oraz budynku gospodarczego 
i garażowego, parkingu utwardzonego dla ok. 20 
samochodów osobowych/dostawczych; dodać 
zapis dot. realizacji obiektów powiązanych z pro-
dukcją ogrodnicza takich jak np. szklarnia o pow. 
do 5000m2;

b) rozstrzygnięcie uwagi –uwzględnić uwagę w 
części, dopuszczając w terenie oznaczonym w 
projekcie miejscowego planu symbolem A.26R 
sytuowanie zabudowy zagrodowej związanej z 
produkcją rolniczą lub ogrodniczą, jednak zgodnie 
ze studium teren nie powinien być przeznaczony 
na zabudowę o innych funkcjach niż związane z 
produkcją rolniczą;

c) uzasadnienie - zasadniczo rozstrzygnięcie jest 
zgodne z uwagą, jednakże zwraca się uwagę, że 
rozstrzygnięcie dotyczy zabudowy zagrodowej 
związanej z produkcją rolniczą lub ogrodniczą, nie 
dotyczy funkcji innych.

44) uwaga wniesiona przez „Mieszkańców ul. 
M.Skłodowskiej-Curie, Bucholza, Zielonej” pismem 
z dn. 07.09.2010r. dotyczących niektórych zapisów 
dla obszarów oznaczonych w projekcie planu sym-
bolami: C1.22.MN2, C1.23.MN2, C1.25.MN2, C1.26.
MN2, C1.27.MN2;
a) treść uwagi – wniosek o dodanie możliwości 

sytuowania usług nieuciążliwych; Wniosek o 
wykreślenie nakazu ochrony zachowawczej drze-
wostanu gdyż zieleń otaczająca „nie ma wartości 
krajobrazowo kulturowych”, a zlokalizowana w 
ośrodkach przydomowych powinna być kształto-
wana wg uznania właścicieli, zasadzone drzewa i 
krzewy „nie stanowią żadnej logicznej kompozycji 
krajobrazowej”; wniosek by nie nakazywać w 
projekcie budowlanym studium pierzei a jedynie 
przedstawiać dokumentacje fotografi czną bez-

pośredniego sąsiedztwa ze względu na ukształ-
towanie ulicy (pętla); - wniosek o dopuszczenie 
możliwości scalania działek w celu poszerzenia 
siedliska w tym z uwzględnieniem obszarów 
przylegających do osiedla; uwaga iż zapisy in-
formujące o zaliczeniu osiedla do „obszarów o 
wartościach historycznych” jest nieuzasadnione, 
w sposób znaczący wpływa na obniżenie wartości 
nieruchomości i zmniejszenie ich atrakcyjności, co 
konsekwencji spowoduje „zamieranie wszelkich 
inicjatyw rozwojowych naszego osiedla’

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
w zakresie dodania zapisów o możliwości sytuo-
wania usług nieuciążliwych w obszarze zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, nie uwzględnia 
się uwagi w zakresie wykreślenia nakazu ochrony 
zachowawczej drzewostanu; nie uwzględnia się 
uwagi odnoszącej się do wymogu przedstawienia 
w projekcie studium pierzei i zastąpienia go doku-
mentacją fotografi czną pokazującą bezpośrednie 
sąsiedztwo; nie uwzględnia się uwagi odnoszącej 
się do możliwości scaleń działek należących do 
różnych terenów wydzielonych liniami rozgrani-
czającymi, generalnie projekt planu nie zabrania 
scalania czy łączenia działek; nie uwzględniać uwa-
gi- zawierającej stwierdzenie, że zapis zaliczający 
określony obszar (zespół urbanistyczny- osiedle) 
do zespołu o wartościach historycznych jest nie-
uzasadniony, w sposób znaczący obniża wartość 
nieruchomości i jego atrakcyjność.

c) uzasadnienie - co do działalności gospodarczej 
w obszarze zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej: projekt planu dopuszcza w terenie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej-MN2 
sytuować jedynie usługi nieuciążliwe towarzy-
szące zabudowie mieszkaniowej (jak w defi nicjch 
planu), jednakże pod warunkiem, że nie zajmują 
one więcej jak 30% pow. całkowitej budynku tak 
by budynek nadal mógł być zaliczony do budyn-
ków jednorodzinnych. Budynki mieszkalne przy 
ul.M.Skłodowskiej-Curie 4, 5, 7, 9 znajdowały 
się i nadal znajdują w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków, stanowiącej podstawę do tworzenia 
gminnej ewidencji zabytków - podstawa prawna: 
art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23.07.2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U.Nr 162, poz. 1568 z późn.zm.). Zgodnie z art. 19 
ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami w miejscowym planie uwzględnia 
się, w szczególności ochronę zabytków nieru-
chomych, znajdujących się w gminnej ewidencji 
zabytków. Zespół zabudowy który ma jeszcze 
zachowane cechy wyróżniające go pozytywnie 
pod względem estetycznym ze struktury miasta 
powinien być chroniony, a objęcie ochroną nie 
jest równoznaczne z obniżeniem jego wartości 
i atrakcyjności a wręcz przeciwnie. Ustalone 
planem formy ochrony są wynikiem wytycznych 
konserwatorskich, nie zawierają restrykcyjnych 
zapisów.

45) uwaga wniesiona przez Mieszkańców ul.Żabiej” 
pismem z dn. 06.09.2010r. dotyczących niektórych 
zapisów dla obszaru oznaczonego w projekcie planu 
symbolem: A.185.U.1
a) treść uwagi – wniosek o zmianę kwalifi kacji tere-

nów oznaczonych symbolem A.185U1 z terenów 
zabudowy usługowej na tereny zabudowy miesz-



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 161 — 17279 — Poz. 3268

kaniowej jednorodzinnej, gdyż teren usługowy 
może być potencjalnym źródłem uciążliwości 
związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, negatywnie wpływać na jakość życia, 
narażać na niebezpieczeństwo wynikające z nie-
dostosowanych wąskich i nieutwardzonych dróg 
pozbawionych poboczy i chodników do obsługi 
ciężkiego transportu kołowego; od lat na tym 
terenie prowadzona jest uciążliwa działalność 
gospodarcza, ustalenia planu są zatem przez nas 
odbierane jako „próbą legalizacji/…./bezprawnej 
samowoli gospodarczej”;

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
w zakresie zmiany przeznaczenia w/w obszaru z 
terenu zabudowy usługowej na zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną.

c) uzasadnienie - obiekty w obszarze oznaczonym 
w projekcie planu symbolem: A.185.U.1 (na dz.nr 
202 obr.37) zostały zrealizowane w minionych 
latach, zgodnie z dotychczasowym planem ogól-
nym miasta z 1994r – teren wówczas oznaczony 
symbolem „G3.M3”: strefa zabudowy mieszka-
niowej o niskiej intensywności wraz z obiektami 
usługowymi i różnorodnej działalności gospodar-
czej. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym 
prowadzący działalność gospodarczą nie może 
powodować uciążliwości poza terenem do którego 
posiada tytuł prawny, zatem samo pozostawienie 
przeznaczenia usługowego dla dz. nr 202 nie jest 
kolizyjne z sąsiedztwem mieszkaniowym jedno-
rodzinnym. Nie jest możliwym wprowadzenie w 
ten zabudowany teren (dawniej wieś Żabno, stan 
wydzieleń geodezyjnych dla dróg przesądzono 
w czasie gdy wieś znajdowała się w granicach 
administracyjnych gminy wiejskiej Starogard Gd.) 
znacznie szerszych ciągów komunikacyjnych.

46) uwaga wniesiona przez Spółdzielnię Mieszkanio-
wą pismem nr TI/4805/09/2010 z dn. 09.09.2010r. 
(skorygowanym pismem nr TI/4840/09/10 z dn. 
10.09.2010r.) dotyczących niektórych zapisów pro-
jektu planu;
a) treść uwagi –

1. - uwagi dot. wielkości zieleni w terenie C1.6MW1 
(propozycja zmniejszenia do 20m2/mieszkanie; 
wątpliwości do wskaźnika wielkości zieleni na 
mieszkanie – brak dla niego podstawy prawnej; 
wątpliwości co do nakazu realizacji zielni o pow. 
min 1000m2; uwagi dot. defi nicji zawartych w 
planie;

2. - w terenie C1.7MW1 – brak w ustaleniach 
wskaźnika zieleni

3. - w terenie C1.8MN2,MW1 brak wskaźnika zie-
leni

4. dla terenu C1.40MU5 uwaga dot. wprowadze-
nia zakazu sytuowania usług wolnostojących, 
a w zamian dopuszczenie lokalizacji parkingów 
i miejsc postojowych; poparcie dla zapisu dot. 
miejsc postojowych

5. - Dot C1,42MW1, C1.43MW1, C1.47.MW1, 
C1.48.MW1-Zmienić parametry (15m, 4 kon-
dygnacje nadziemne) dla budynków głównych 
usługowych i mieszkalno-usługowych, dla 
towarzyszących obniżyć do 1 kondygnacji; 
kwestionowanie wskaźnika 20m2/mieszkanie 
–bo brak podstawy prawnej, poza tym jest to 
nierealne – faktycznie jest on znacznie niższy 
co spowoduje brak możliwości realizacji np. 

parkingów; Dojazd z dróg bez zapisu dot. ko-
nieczności uzyskania zgody zarządcy drogi

6. - C3.9.U1 C3.3 U1- Wykreślić zapis 10a lub do-
pisać za zgoda właściciela ulicy

7. - C3.10.MW1 -Brak podstawy dla ustalonego 
parametru zieleni 25m2/mieszkańca, wskaźnik 
nierealny (stan istn. 13,8m2), co uniemożliwi 
budowę parkingów a odziemny za drogi; obni-
żyć należy wskaźnik pow. biologicznie czynnej z 
30% na 20%; dojazd za zgoda właściciela drogi 
z dr. wewn.

8. - C3.27MW1, C3.28MW1 Brak podstawy dla 
wskaźnika zieleni 25m2/mieszkańca (faktycz-
nie jest ok. 7,7m2); obniżyć wskaźnik pow. 
biologicznie czynnej do 20%; zieleń dla tegoż 
zespołu- to teren C3.2.ZP,US

9. - C3.43.MN3 i C3.34.MN2-Wykreślić możliwość 
sytuowania zabudowy bezpośrednio na granicy 
działek; obniżyć wysokość zabudowy z 12 m do 
II kondygnacji, a towarzyszącej zabudowy do I 
kond. i wys. 3m, ze względu na sąsiedztwo zab. 
wielorodzinnej; miejsca postojowe bilansowa-
ne też za zgodą właściciela

10. - C3.33MN2, C3.69MN2, C3.70.MN2, C3.71.MN2- 
Obniżyć wysokość zabudowy dla nowych bud. 
usługowych i mieszkalno-usługowych do 6m (2 
kondygnacje) towarzyszących do 3m (I kond), 
usunąć zapis o dopuszczalności sytuowania 
zabudowy na granicy od strony zab. wieloro-
dzinnej; dojazd z dróg wewn. i wydzielonych 
ciągów za zgoda właściciela; zastrzeżenie dot. 
bilansowania miejsc postojowych także za 
zgoda zarządcy drogi

11. - C3.45U1, C3.48U1, C3.72U1, C3.74.U1- 
Uwzględnić zapisy dot. dojazdów i parkowania 
jak wyżej

12. - Dla C3.45U1 wprowadzić zakaz nadbudowy- 
bo sąsiedztwo zab. wielorodzinnej i protesty 
mieszkańców, ograniczyć wys. zabudowy 
towarzyszącej do 3m, podnieść% zabudowy 
terenie C3.72U1

13. - C3.59MW1, C3.44MW1, C3.49.MW1-Brak 
wskaźnika zieleni, wymóg 30% pow. biolo-
gicznie czynnej dla terenu C3.44MW1 obniżyć 
do 20%, zieleńce 1000m2- należy sprecyzować 
kogo dotyczy i czy jest to wymóg łączny.Ozna-
czyć drogę wewn. gminną podnieść jej rangę

14. -C3.68.MW1, C3.75.U1,MW1-Dojazd uzależ-
nić od zgody właściciela drogi, a dla terenu 
C3.75U1,MW1 także bilansowanie parkowania 
uzależnić od takiej zgody, Obniżyć wskaźnik 
dla C3.68,MW.1 do 20% lub usunąć wskaźnik 
zieleni (faktycznie jest to ok. 17m2/mieszkańca, 
a funkcję zieleni pełni teren C3.73ZP)

15. - C2.66.MW1 - Obniżyć wskaźnik zieleni do 20% 
bo sa braki w ilości miejsc postojowych, usunąć 
zapis o 1000m2 zieleni

16. - D1.50MW1 - Nierealny wskaźnik pow. zieleni; 
warunek sparaliżuje inwestycje (a brak miejsc 
postojowych); należy zwiększyć wskaźnik 
pow. zabudowy; uwagi dot. minimalnej działki 
1500m2 a nie 2000m2

17. - D1.55.U1,P1 - Wykluczyć sytuowanie budyn-
ków bezpośrednio na granicy dz. sąsiednich 
od strony zab. wielorodzinnej; wykluczyć zab. 
usługową techniczno-produkcyjną magazyno-
wą i towarzyszącą; obniżyć wysokości z 12 m 
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do 6m i z 6m do 3m; odsunąć lokalizacje od 
terenu zab. wielorodzinnej na odl. 20m (prote-
sty mieszkańców); rozważyć możliwość utrzy-
mania stawu ze względów krajobrazowych i 
przyrodniczych ;Wyłączyć dojazd poprzez drogę 
wewn. spółdzielni zlokalizowana przy budynku 
„Biedronki” (KDW)

18. - D1.57.U1, D1.66.U1 -Uwaga jak dla pkt 20b
19. - D1.53.MW1, D1.58.MW1, D1.67.MW1 -Uwaga 

jak w pkt 16; nierealne wskaźniki pow. zieleni; 
dojazdy za zgoda właściciela drogi

20. - D1.59 U2- wprowadzić wymóg uzyskiwania 
zgody zarządcy na dojazd

21. - D1.61MN2, D1.63U1, D1.64.MN2 -Zmniejszyć 
wysokość zab. usługowej do 6m a towarzy-
szącej do 3m ze względu na sąsiedztwo zab. 
wielorodzinnej; dojazd za zgodą właściciela 
zarządcy drogi wewn.

22. - D1.62 MW1 D1.65MW1 -Zmienić wskaźniki 
zieleni (faktycznie ok. 4,6-10m2/mieszkańca), 
wskaźnik pow. zabudowy obecnie wynosi ok. 
40%, zatem wymaga zmiany ustalenia planu w 
tym zakresie (zwłaszcza dla D1.65MW1)

23. D1.62 MW1 D1.65MW1 - Zmienić wskaźniki 
zieleni (faktycznie ok. 4,6-10m2/mieszkańca), 
wskaźnik pow. zabudowy obecnie wynosi ok. 
40%, zatem wymaga zmiany ustalenia planu w 
tym zakresie (zwłaszcza dla D1.65MW1)

24. - D1.59.U2, D1.69U1 - Wprowadzić zapis o zgo-
dzie zarządcy drogi

25. - C3.32 U1 - Uzależnić dojazd od zgody zarząd-
cy

26. - Błąd grafi czny – dz. 85/7 to własność spółdziel-
ni i stanowi dojazd do garaży nie jest cz. terenu 
D1.55U1,P1,P2

b) rozstrzygnięcie uwagi –
1) uwzględnia się uwagę w zakresie defi nicji po-

wierzchni biologicznie czynnej poprzez korekty 
w tekście projektu planu

2) nie uwzględnia się uwagi dotyczącej wielkości 
zieleni w terenie oznaczonym w projekcie planu 
symbolem C1.6MW1

3) nie uwzględnia się uwagi stwierdzającej, że w 
terenie C1.7.MW1 brak w ustaleniach wskaźnika 
zieleni

4) nie uwzględnia się uwagi stwierdzającej, że 
w terenie C1.8.MN2,MW1 brak w ustaleniach 
wskaźnika zieleni

5) nie uwzględnia się uwagi odnoszącej się do te-
renu oznaczonego symbolem C1.40MU5 doty-
czącej wprowadzenia zakazu sytuowania usług 
wolnostojących, a w zamian dopuszczenie 
lokalizacji parkingów i miejsc postojowych

6) uwzględnia się w części uwagę, w zakresie 
parametrów wysokości zabudowy – propo-
nuje się zostawić jedynie parametr wysokości 
w metrach dla budynków głównych do 15m, 
towarzyszących do 1 kondygnacji nadziemnej, 
zmniejszenie wskaźnika pow. biologicznie 
czynnej z 30% do 25%,

7) uwzględnia się uwagę zgłoszoną do treści pkt 
10 lit. „a” ustaleń projektu planu dla obszarów 
oznaczonych w projekcie planu symbolami: 
C3.9.U1 i C3.3. U1 poprzez korektę tekstu, punkt 
10 lit.”a” w brzmieniu:

10) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd – z dróg publicznych oraz wewnętrznych 

istniejących lub nowowydzielonych z poszcze-
gólnych terenów;

  8) uwzględnia się w części uwagę, w zakresie korekty 
wskaźnika pow. biologicznie czynnej poprzez korek-
tę tekstu projektu planu zapisując jedynie wymóg 
zapewnienia 25% powierzchni biologicznie czynnej, 
nie uwzględniać proponowanego uzupełnienia w 
zakresie dojazdów, a jedynie skreślić niepotrzebne 
sformułowanie „ciągi pieszo-jezdne istniejących 
osiedli”,

  9) uwzględnia się w części uwagę odnoszącą się do 
terenów oznaczonych w projekcie planu symbola-
mi: C3.27.MW1 i C3.28.MW1 w zakresie powierzchni 
biologicznie czynnej zapisując w projekcie planu 
jedynie wymóg zapewnienia 25% pow. biologicznie 
czynnej, co pozwoli na elastyczniejsze zagospo-
darowywanie osiedla i ew. realizację potrzebnych 
miejsc parkingowych,

10) uwzględnia się w części uwagę odnoszącą się do 
terenów oznaczonych w projekcie planu symbola-
mi: C3.43.MN3 i C3.34.MN2, w zakresie wysokości 
nowej zabudowy poprzez odpowiednią korektę 
tekstu projektu planu, w brzmieniu:

 wysokość zabudowy – zharmonizowana z zabudo-
wą istniejącą; dla budynków głównych (mieszkal-
nych lub usługowych i mieszkalno-usługowych) 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, a dla 
obiektów towarzyszących- maksymalnie 1 kondyg-
nacja nadziemne.

 Zapisy dot. miejsc postojowych nie wymagają ko-
rekty, gdyż warunek dotyczący wykazania prawa do 
dysponowania nieruchomością w celu sytuowania 
miejsc postojowych dotyczy także ulic (dróg we-
wnętrznych lub publicznych).

11) uwzględnia się w części uwagę odnoszącą się do 
terenów oznaczonych w projekcie planu symbola-
mi: C3.33.MN2, C3.69.MN2, C3.70.MN2, C3.71.MN2, 
w zakresie parametrów zabudowy – np. poprzez 
ustalenie jedynie parametru wysokościowego w 
metrach np. 10m (zabudowa główna) i 3m (zabu-
dowa towarzysząca),

12) uwzględnić w części uwagę odnoszącą się do te-
renów oznaczonych w projekcie planu symbolami: 
C3.45.U1, C3.48.U1, C3.72.U1, C3.74.U1, w zakresie 
powiększenia powierzchni zabudowy dla terenu 
C3.72.U1 oraz zmiany wysokości zabudowy towa-
rzyszącej, w zasadach dojazdu zapisać:

 dojazdy z dróg publicznych i wewnętrznych; par-
kowanie – dopisać pod warunkiem wykazania się 
prawem dysponowania tym miejscem na cele za-
pewnienia miejsc parkingowych (zgoda zarządcy, 
właściciela terenu)

13) uwzględnia się w części uwagę odnoszącą się do 
terenów oznaczonych w projekcie planu symbola-
mi: C3.59.MW1, C3.44.MW1, C3.49.MW1, w zakre-
sie obniżenia wskaźnika powierzchni biologicznie 
czynnej do 25%,

14) uwzględnić w części uwagę odnoszącą się do 
terenów oznaczonych w projekcie planu symbo-
lami: C3.68.MW1, C3.75.U1,MW1: zrezygnować z 
parametru wskaźnika zieleni, pozostawiając jedynie 
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej -30%.

15) uwzględnia się uwagę odnoszącą się do terenu 
oznaczonego w projekcie planu symbolem C2.66.
MW1 poprzez wykreślenie w § 18 ust. 47 punktu 2 
lit.a: „wymóg uwzględnienia w zagospodarowaniu 
terenu zieleni osiedlowej z miejscem wypoczynku 
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dla dzieci i osób starszych o powierzchni minimum 
1000m2” oraz poprzez obniżenie wskaźnika pow. 
biologicznie czynnej do wymaganego przepisami 
szczególnymi poziomu 25%.

16) uwzględnia się w części uwagę odnoszącą się do 
terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 
D1.50.MW.1, poprzez zmianę lub usunięcie pkt „w 
zagospodarowaniu terenu ustala się wymóg zapew-
nienia terenu zieleni osiedlowej, wypoczynkowej 
w wielkości minimum min 25-30m2/mieszkańca, 
przy czym co najmniej 50% zieleni w osiedlu należy 
projektować tak, by tworzyła ona zwartą powierzch-
nię większą niż 1000m2 i o szerokości co najmniej 
20m”, zmianę wskaźnika powierzchni zabudowy 
np. do poziomu 40% przy pozostawieniu wskaźnika 
30% pow. biologicznie czynnej; zmianę parametru 
dla nowowydzielanej działki do 1500m2 - dotyczy 
to działek wydzielanych po wejściu w życie planu.

17) nie uwzględnia się uwagi odnoszącej się do terenu 
oznaczonego w projekcie planu symbolem D1.55.
U1,P1

18) uwzględnia się uwagę odnoszącą się do terenu 
oznaczonego w projekcie planu symbolem D1.56.
U1 w zakresie% zabudowy i powierzchni działek,

19) nie uwzględnia się uwagi odnoszącej się do terenów 
oznaczonych w projekcie planu symbolami: D1.57.
U1, D1.66.U1

20) uwzględnia się w części uwagę odnoszącą się do 
terenów oznaczonych w projekcie planu symbola-
mi: D1.53.MW1, D1.58.MW1, D1.67.MW1 - poprzez 
zmianę wskaźnika z 30% pow. biologicznie czynnej 
na 25% pow. biologicznie czynnej, wykreślając 
wymóg dot. wskaźnika zieleni na mieszkańca oraz 
wymóg realizacji zieleńca o pow. min 1000m2.

21) nie uwzględnia się uwagi odnoszącej się do terenu 
oznaczonego w projekcie planu symbolem D1.59.
U2 dotyczącej regulacji dojazdu z dróg wewnętrz-
nych,

22) nie uwzględnia się uwagi odnoszącej się do terenów 
oznaczonych w projekcie planu symbolami: D1.61.
MN2, D1.63U1, D1.64.MN2,

23) uwzględnia się uwagę odnoszącą się do terenów 
oznaczonych w projekcie planu symbolami: D1.62.
MW1, D1.65.MW1

24) nie uwzględnia się uwagi odnoszącej się do terenów 
oznaczonych w projekcie planu symbolami: D1.59.
U2, D1.69U1

25) nie uwzględnia się uwagi odnoszącej się do terenu 
oznaczonego w projekcie planu symbolem C3.32.
U1

26) uwzględnia się uwagę odnoszącą się do przezna-
czenia działki nr 85/7 w obszarze oznaczonym w 
projekcie planu symbolem: D1.55.U1,P1,P2 – po-
przez korektę na rysunku projektu planu.

c) uzasadnienie - Zasadniczo uwagi odnosiły się 
do kwestii zieleni w osiedlach zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej, gdzie było to uzasad-
nione stanem faktycznym zmniejszono wskaźnik 
powierzchni biologicznie czynnej do wymaga-
nego przepisami szczególnymi dla zabudowy 
wielorodzinnej lub ograniczono ilość planowanej 
zieleni. Nie wpisano żądanych ścisłych regulacji 
co do korzystania z dróg wewnętrznych – kwestie 
dopuszczeń lub zakazów korzystania z drogi we-
wnętrznej nie są regulowane poprzez ustalenia 
planu miejscowego.

47) uwaga wniesiona przez Kazimierza Pawłowskiego 

pismem z dnia 09.09.2010r. dotyczących niektórych 
zapisów projektu planu dla obszarów oznaczonych 
w projekcie planu symbolami: E.73.MN3, E.149.MN2, 
E.51.ZP;
a) treść uwagi – wniosek o zmniejszenie odl. linii 

zabudowy od drogi KDG z 20m do 10m (zgodnie 
z przepisami ustawy o drogach publicznych) w 
terenie E.73MN3; wniosek o przeznaczenie cz. dz. 
68/22 przeznaczonej w planie na zieleń parkową 
E.51ZP pod zabudowę usługową (np. stacje paliw) 
z dostępem do drogi KDG (GP);

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
odnoszącej się do linii zabudowy od planowanej 
drogi oznaczonej w projekcie planu symbolem 
KDGP z 20m do 10m; nie uwzględnia się uwagi 
o przeznaczeniu części dz.nr 68/22 (w obszarze 
oznaczonym sw projekcie planu symbolem E.51.
ZP) na cele zabudowy usługowej z dostępem do 
planowanej drogi oznaczonej w projekcie planu 
jako KDGP

c) uzasadnienie - w odniesieniu do planowanych 
dróg zwłaszcza generujących znaczny ruch od-
ległości wynikające z ustawy o drogach publicz-
nych mogą nie zabezpieczyć wystarczająco przed 
potencjalnym hałasem od planowanej drogi w 
projekcie planu oznaczonej symbolem „KDGP”., 
wskazane jest jak najdalsze odsuniecie planowa-
nej zabudowy od pasa drogowego tej drogi. Z 
planowanej drogi oznaczonej w projekcie planu: 
KDGP (główna przyśpieszona) nie są możliwe 
zjazdy; teren E.51.ZP planowany jest na funkcje 
zieleni - głównie w celu zminimalizowania ne-
gatywnego oddziaływania planowanej drogi na 
sąsiednie tereny mieszkaniowe.

48) uwaga wniesiona przez Pawła Kanka pismem z dnia 
09.09.2010r. dotyczącej dz.nr 22/9 obr. 33 (w obszarze 
oznaczonym w projekcie planu symbolem: E.94.MN2 
i E.92.MN4);
a) treść uwagi – wniosek by plan ustalił koncepcje 

podziału na poszczególne działki budowlane a nie 
odsyłał do późniejszych opracowań (zgodnie z par. 
13 punkt 7);

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnić uwagi 
co do wrysowania w rysunku planu koncepcji 
podziału na poszczególne działki zamiast zapisu 
w § 13 pkt 7 tekstu projektu planu

c) uzasadnienie - biorąc pod uwagę, że w omawia-
nym obszarze mamy do czynienia z wieloma 
właścicielami, którzy nie złożyli do planu żadnego 
konkretnego wniosku, nie ma uzasadnienia dla 
narzucania takich rozwiązań podziałowych do-
tychczasowym właścicielom nieruchomości.

49) uwaga wniesiona przez Ewę i Krzysztofa Falgow-
skich pismem z dnia 10.09.2010r. dotyczącej dz.nr 
45/11 obr.20;
a) treść uwagi – wniosek dot. projektowanej do wy-

dzielenia drogi dojazdowej do dz. 45/11 poprzez 
dz. geod. 45/13 i 45/14 (w 2008r była to jedna dz. 
o nr geod. 45/4)- akceptacja dla propozycji ciągu 
KDX, gdyż jest on analogiczny jak w projekcie 
planu z 2002r.; Likwidacja drogi KDX uniemożliwia 
doprowadzenie do dz. geod. 45/11 mediów oraz 
brak dojazdu do drogi publicznej, co powoduje 
obniżenie wartości działki.

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnić uwagi co 
do wrysowania w rysunku planu drogi zapewnia-
jącej dojazd i dojście od drogi publicznej;
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c) uzasadnienie - do dz. 45/11 obr 20 możliwe jest 
ustanowienie dojazdu poprzez tzw. drogę koniecz-
ną poprzez sąsiednie działki lub poprzez ustano-
wienie służebności dojazdu do drogi publicznej. 
Uwzględnienie uwagi byłoby w kolizji wydanymi 
decyzjami administracyjnymi dot. pozwoleń na 
budowę.

50) uwaga wniesiona przez Starogardzki Klub Biznesu 
Związek Pracodawców pismem z dnia 10.09.2010r. 
dotyczącej ilości terenów przeznaczonych pod dzia-
łalność techniczno-produkcyjną
a) treść uwagi – w projekcie planu nie uwzględniono 

w zasadzie terenów pod działalność techniczno-
produkcyjna – P1 (jedynie tego typu tereny to 
tereny strefy ekonomicznej, które aktualnie są 
zabezpieczone na potrzeby „Polpharmy”). Pro-
ponuje się rozważenie zmiany funkcji terenów 
A.29U1, A30U1,U2, A27U1, A.26R, A.109. U1(R) 
dla działalności techniczno-produkcyjnej-P1;

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwa-
gi

c) uzasadnienie - Podstawowe funkcje terenów 
zostały ustalone w projekcie planu na podstawie 
Studium miasta, które jest w tym zakresie wiążące 
dla planu (art. 9 ust. 4 ustawy z dn.27.03.2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), 
w ternach P1 i P2 na obszarze miasta są jeszcze 
spore rezerwy niezabudowanych terenów; bez 
zmiany Studium uwarunkowań kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta nie jest 
możliwa taka diametralna zmiana funkcji.

51) uwaga wniesiona przez Annę Łukasik i Rafała Łu-
kasik pismem z dnia 09.09.2010r. dotyczących dz.nr 
339/14 obr.37 przy ul.Niemojewskiego;
a) treść uwagi – na rysunku brak oznaczenia dz. 

339/14 obr 37 przy ul. Niemojewskiego, a także 
dz. 339/6 -339/17 powstałych z podziału dz. 339/4- 
wniosek o uwidocznienie tych działek w rysunku 
planu;

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
w zakresie uwidocznienia w rysunku planu dz.nr 
339/14 obr. 37 przy ul. Niemojewskiego, a także 
dz.nr 339/6 -339/17 powstałych z podziału dz.nr 
339/4

c) uzasadnienie - rysunek projektu planu został przy-
gotowany na mapie w skali 1:2000, stan mapy na 
rok XII 2004, zatem nie mógł być uwidoczniony w 
podkładzie mapowym podział który zaistniał póź-
niej, jednakże zapisy tekstowe planu uwzględniają 
parametry wynikające z decyzji podziałowych.

52) uwaga wniesiona przez Urszulę Kotlewską pismem 
z dnia 10.09.2010r. dotyczącej przeznaczenia dz.nr 
1/21 w rejonie ul.Kochanki (w obszarze oznaczonym 
w projekcie planu symbolem A.163.ZE);
a) treść uwagi – Wniosek by dz. 1/21 nie była przezna-

czona na tereny zielone a na tereny budowlane, 
gdyż ustalone przeznaczenie jest krzywdzące dla 
właścicielki: ziemia obniża wartość, podczas gdy 
stanowi ona zabezpieczenie fi nansowe dla niej i 
jej rodziny;

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
nie uwzględnić uwagi w zakresie przeznaczenie 
w/w działki na tereny budowlane,

c) uzasadnienie - o przeznaczeniu terenów decydują 
przede wszystkim uwarunkowania ekofi zjografi cz-
ne i predyspozycje do danego sposobu zagospo-
darowania; wg dotychczasowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego miasta z 1994r 
przedmiotowy teren był także przewidywany na 
cele zieleni o charakterze ekologicznym- zieleni 
naturalnej.

53) uwaga wniesiona przez Henrykę Szczepanik pismem 
z dnia 10.09.2010r. dotyczącej dz.nr 79/11, 74/15, 
293/16 obr.19 przy ul. Dr Maja (w obszarze oznaczo-
nym w projekcie planu symbolem D1.25MN.2)
a) treść uwagi - Wniosek o dopuszczenie sytuowania 

nieuciążliwej działalności usługowej (typu biura) 
na dz. 79/11, 74/15, 293/16 obreb 19 przy ul. Dr 
Maja;

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
w zakresie dopuszczenia nieuciążliwej działalności 
usługowej (typu biura) w obszarze w) w działek,

c) uzasadnienie - projekt planu dopuszcza w tere-
nie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
– MN.2 sytuować jedynie nieuciążliwe usługi 
towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, jed-
nakże pod warunkiem, że nie zajmują one więcej 
jak 30% powierzchni całkowitej budynku, tak by 
budynek nadal mógł być zaliczony do budynków 
jednorodzinnych. Łączenie funkcji usługowych z 
mieszkaniową w zabudowie szeregowej typowo 
jednorodzinnej nie jest wskazane.

54) uwaga wniesiona przez Marzenę Ponczek pismem z 
dnia 10.09.2010r. dotyczących dz.nr 153/5 obr.16 (w 
obszarze oznaczonym w projekcie planu symbolem 
C2.65.MU5) i dz.nr 27/19 obr.33 (w obszarze ozna-
czonym w projekcie planu symbolem E.90.MN4
a) treść uwagi - dot. dz. 153/5 obr 16 -Wniosek o 

dopuszczenie 100% pow. zabudowy działki, usu-
nięcie nakazu utrzymania pow. biologicznie czyn-
nej, dopuszczenie możliwości sytuowania tym-
czasowych ob. budowlanych typu namiot, kiosk; 
zamiarem wnioskodawcy jest budowa kamienicy 
z garażem w parterze, usługami i mieszkaniami na 
piętrze; tern nie jest kolizyjny wobec planowanych 
zamiarów przebudowy ul.Kościuszki; wniosek 
o zmiany ustaleń dla dz. 27/19 obr. 33 o pow. 
19233m2 – dopuszczenie podziału na dz. o pow. 
ok. 1000m2, ze wskaźnikiem 40% pow. zabudowy, 
min 30% pow. biologicznie czynnej, min szer. 
frontu działki 15m; W sąsiedztwie znajdują się 
działki o porównywalnej wielkości, a dz. o pow. 
ok. 2000m2 znajdują się dalej na pld. w rejonie ul. 
Kraziewicza

b) rozstrzygnięcie uwagi –uwzględnia się uwagę w 
zakresie niewyznaczania parametru powierzch-
ni biologicznie czynnej dla dz.nr 153/5 obr.16 
oraz dopuszczenia sytuowania tymczasowych 
obiektów budowlanych typu namiot, kiosk; nie 
uwzględnia się uwagi w zakresie dopuszczenia 
100% zabudowy dla dz.nr 153/5 obr.16 położonej 
u zbiegu ul.Kościuszki i Pelplińskiej, jednakże pro-
ponuje się zwiększyć wskaźnik zabudowy z 50% 
do 70% przy wprowadzeniu nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od ul.Pelplińskiej, uwzględnia się w 
części uwagę dotyczącą zasad podziału dz.nr 27/19 
obr.33, przyjmując, że w projekcie planu dla ob-
szaru oznaczonego w projekcie planu symbolem 
E.90.MN4 powierzchnia nowowydzielanej działki 
powinna być większa niż 1500m2.

c) uzasadnienie - Wg defi nicji zawartych w projek-
cie przedmiotowego planu: „zabudowa miesz-
kaniowa typu rezydencjonalnego – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, realizowana wraz z 
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ogrodem projektowanym, na większych działkach 
(pow. ponad 1500m2)….” W południowej części 
miasta (w obszarze, w którym znajduje się dz.nr 
27/19 obr.33) nie ma uzasadnienia dla budowania 
dużej liczby domów na niewielkich działkach, 
raczej należałoby ograniczyć program, gdyż brak 
jest możliwości prawidłowej, dogodnej obsługi 
komunikacyjnej i społecznej (daleko do usług typu 
szkoła, przedszkole, handel). Dopuszczenie 100% 
pow. zabudowy dz.nr 153/5 obr.16 (działka u zbie-
gu ul. Pelplińskiej i Kościuszki, o powierzchni 383 
m2) uniemożliwi jakiekolwiek działania związane 
z ul. Pelplińską i Kościuszki, ponadto nie zapewni 
możliwości usytuowania na własnych działkach 
niezbędnych miejsc postojowych; jednakże pro-
ponuje się zwiększyć wskaźnik zabudowy z 50% 
do 70% przy wprowadzeniu nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od ul.Pelplińskiej, ponadto uwzględ-
niono sytuowanie na w/w działce obiektów 
budowlanych tymczasowych - pod warunkiem 
uzyskania pozytywnego uzgodnienia z Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

55) uwaga wniesiona przez Mirosława Ponczek pismem 
z dnia 10.09.2010r. dotyczących dz.nr 523 obr.17 (w 
obszarze oznaczonym w projekcie planu symbolem 
C2.82.U1) i dz.nr 396 obr.17 (w obszarze oznaczonym 
w projekcie planu symbolem C2.79.MU5)
a) treść uwagi - 1- dz. 523 obr 17 -zapisy dot. utrzy-

mania 5% pow. biologicznie czynnej jest sprzeczny 
z dopuszczeniem 100% pow. zabudowy – o które 
wcześniej wnioskowano; wniosek o dopuszczenie 
sytuowania do czasu zabudowy trwalej zabudowy 
tymczasowej (okazjonalnej, chwilowej) typu na-
miot, kontener na cz. dz. o pow. ok. 250m2; - dz. 
396 obr 17 – akceptacja dla pomysłu wydzielenia 
drogi dojazdowej z terenu Urzędu skarbowego, 
wniosek o zaprojektowanie drogi publicznej lub 
co najmniej ciągu pieszo-jezdnego łączącego 
planowaną drogę KDD z dz. 392/2. Stworzy to 
nowe możliwości inwestowania, a dz. 396 zapewni 
dojazd do drogi publicznej (w chwili obecnej po-
zbawiona takiego dojazdu); sąsiad pan Jaroslaw 
Ptasznik 9dz. 397) także akceptuje takie rozwiąza-
nie. Wnosi o zmianę parametrów – pow. zab. do 
80%, min pow. biologicznie czynna 10%.

b) rozstrzygnięcie uwagi – uwzględnia się uwagę 
w zakresie wskaźnika powierzchni zabudowy 
i powierzchni biologicznie czynnej w obszarze 
C2.82.U1, poprzez zapis w ust. 60 pkt 6 lit. „b”: 
dopuszczalny procent powierzchni zabudowy 
– do 100%, oraz pkt 6 lit. „e”: nie ustala się wy-
maganego wskaźnika powierzchni biologicznie 
czynnej; uwzględnia się w części uwagę dotyczącą 
przedłużenia ulicy dojazdowej jako wewnętrznej 
od ul.Lubichowskiej, co ułatwi uzyskanie dostępu 
do drogi publicznej dla terenów położonych w 
głębi obszaru C2.79.MU5, uwzględnia się uwagę 
w zakresie zwiększenia powierzchni zabudowy z 
50% do 80% oraz w zakresie wielkości powierzchni 
biologicznie czynnej ustalając nakaz utrzymania 
powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 
10% powierzchni działki – dotyczy dz.nr 396 
obr.17; Uwzględnienie uwag warunkuje się uzy-
skaniem pozytywnego uzgodnienia z Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

c) uzasadnienie - Zasadniczo rozstrzygnięcie jest 
zgodne ze złożonymi uwagami, przy czym dla 

dojazdu od ul.Lubichowskiej przewiduje się dojazd 
jako droga wewnętrzna a nie jako droga publicz-
na.

56) uwaga wniesiona przez Piotra Cychnerskiego 
pismem z dnia 10.09.2010r. dotyczących różnych 
rozwiązań projektu planu
a) treść uwagi –

1) autor uwagi zaproponował wiele „dopuszczeń” 
w ustaleniach planu dot. różnorodnych zagad-
nień i różnych terenów:

  — dopuszczenia przydomowych oczyszczalni 
ścieków na dz. powyżej 900m2 bez względu 
n a istnienie kanalizacji (z wyłączeniem ob-
szarów Natura 2000, strefy ochronnej ujęć 
wody)

  — dopuszczenie zbiorników szczelnych do 
czasu realizacji kanalizacji sanitarnej

  — ogrzewania zdalaczynnego, gazowego, ole-
jowego, ewentualnie wskazać strefy zakazu 
kotłów na paliwa stałe

  — dopuścić zabudowę poniżej terenu
  — dopuścić realizację infrastruktury podziem-

nej
  — na ternach zielonych i rekreacyjnych wzdłuż 

Wierzycy i kolo jez. Kochanka obiektów słu-
żących rekreacji, dla sportu i wypoczynku, 
pomostów, przystani, niezbędnej komu-
nikacji m.inn drogi, mosty, scieżki piesze, 
rowerowe, kładki;

  — Dopuścić w rejonie jez.Kochanka eksploata-
cję kredy

2) uwaga dot. wniesienia nowych dróg proj. jako 
„rezerwy terenowe” z oznaczeniem analo-
gicznym jak tzw. obwodnica poln-wschodnia 
miasta od Mickiewicza do wsi Kokoszkowy - np. 
Nowej Pelplińskiej na przedłużeniu ul Pelpliń-
skiej z przebiciem do ul. Norwida, przedłużenie 
ul. Świętojańskiej na wprost przez Wierzycę na 
teren gminy wiejskiej, połączenie ul. Nowo-
wiejskiej od ogródków działkowych pomiędzy 
os. Nad jarem a Bilikiewicza przez Wierzycę do 
przejazdu kolejowego z Żabnem, połączenie 
Parkowej z ul. Hallera obok „Agro”

3) wskazana jest zmiana ustaleń dla cz. terenu 
E.124. ZP na MN3 (ze względu na stan istniejący 
w terenie);

4) określenie innego przeznaczenia terenu by nie 
trzeba było zmieniać planu w sytuacji likwidacji 
ogrodów

5) powiększyć ilość terenów M i U dopuszczają-
cych działalność gospodarczą

     b) rozstrzygnięcie uwagi –
    — nie uwzględnia sie uwag dot. indywidual-

nych systemów odprowadzenia ścieków 
– ze względu na położenie w obszarze 
aglomeracji ściekowej, priorytetowej wg 
krajowego programu oczyszczania ście-
ków. Dopuszczenia takie byłyby niezgod-
ne z przepisami prawa, w projekcie planu 
należy uwzględniać wymagania zrówno-
ważonego rozwoju i ochrony środowiska, 
zapewniać kompleksowe rozwiązania 
dot. wyposażenia terenów zabudowy w 
niezbędną infrastrukturę techniczną w 
tym dot. kanalizacji sanitarnej; w obsza-
rze objętym aglomeracją ściekową na 
podstawie prawa wodnego konieczne jest 
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włączenie zabudowy do sieci kanalizacji 
sanitarnej zakończonej oczyszczalnią i nie 
jest dopuszczalne stosowanie rozwiązań 
indywidualnych typu zbiornik na ścieki czy 
przydomowe oczyszczalnie ścieków; roz-
wiązanie projektowe muszą być ponadto 
zgodne z dyrektywami unijnymi; ponadto 
projekt planu winien być także zgodny z 
wcześniej podjętymi przez radę miasta 
Starogard uchwałami dot. wieloletniego 
programu rozwoju kanalizacji sanitarnej 
oraz ustanawiającego obszar aglomeracji 
i wynikające stąd zobowiązania miasta;

      Uwagi dot. zasad ogrzewania, realizacji in-
westycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej podziemnej – tego typu zapisy dopusz-
czające są w projekcie planu umieszczone. 
Plan co do zasady nie zabrania sytuowani 
kondygnacji podziemnych budynków. 
Plan pozwala na realizacje malej arch i 
inf. związanej z wykorzystaniem rekrea-
cyjnym terenów nad Wierzyca, w lasach, 
w rejonie jez. Kochanka.

    — nie uwzględnia się uwagi dot. dopusz-
czenia eksploatacji kredy jeziornej z 
jez. Kochanka- jest to niezgodne z pro-
ponowanym charakterem zbiornika i 
jego otoczenia, planowane jest bowiem 
objecie ochroną jako użytek ekologiczny 
tego obszaru; ponadto od wielu już lat 
eksploatacja kredy jest ekonomicznie 
nieuzasadniona.

    — nie uwzględnia się uwag w zakresie 
propozycji dot. nowych rozwiązań dro-
gowych- gdyż są one nieuzasadnione 
merytorycznie, a ponadto niezgodne z 
zapisami Studium w większości przypad-
ków (jednie ul. Nowa Pelplińska mogłaby 
zostać uznana za zgodna ze studium, 
jednakże projektowana trasa nie została 
zaakceptowana przez konserwatora zabyt-
ków ani nie została pozytywnie oceniona 
w studium dot. organizacji i usprawnień 
komunikacji w mieście- opracowanie 
Trafi k Sc.); część propozycji to powtórka 
rozwiązań proponowanych jeszcze w 
latach poprzednich, uznana później za nie-
uzasadnione technicznie, ekonomicznie i 
środowiskowo

    — nie uwzględnia się uwagi dot. terenu E. 
124 ZP – nie ma to uzasadnienia, teren jest 
wykorzystywany jako zieleń wokół pętli 
autobusowej- nie jest to teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 
jak sugeruje uwaga

    — uwzględnia sie w części uwagę dot. ogro-
dów działkowych– w zakresie tych ogro-
dów działkowych co do których decyzja 
o ew. zmianie przeznaczenia jest zgodna 
z zapisami studium oraz wnioskami z 
ekofi zjografi i np. przy Zblewskiej (ZP) przy 
Strzelnicy US (ZD);uwaga o treści wprost 
przeciwnej jak uwaga Jana Kowalskiego

    — nie uwzględnia się uwagi - projekt planu 
dopuszcza w terenie zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej-MN2 sytuować 
jedynie usługi towarzyszące zab. miesz-

kaniowej nieuciążliwe (patrz definicje 
planu), jednakże pod warunkiem, że nie 
zajmują one więcej jak 30% pow. cał-
kowitej budynku tak by budynek nadal 
mógł być zaliczony do budynków jedno-
rodzinnych. Sytuowanie w zabudowie 
typowo mieszkaniowej działalności go-
spodarczych w dowolny sposób skutkuje 
zazwyczaj konfl iktami funkcjonalnymi i 
środowiskowymi i nie jest wskazane. Dla 
terenów MN3 dopuszczalne jest towarzy-
szenie usług także w postaci zabudowy 
oddzielnej. Funkcjonowanie dotychcza-
sowych terenów mieszanych M i U bez 
wyraźnych ograniczeń daje niestety liczne 
konfl ikty, czego wyraz zawarty jest także 
we wniesionych do planu uwagach. Do-
tychczasowe zapisy planu wydają się być 
wystarczające.

c) uzasadnienie: jak w punkcie wyżej dot.poszcze-
gólnych zagadnień

57) uwaga wniesiona przez SAGA sp. z o.o. z siedzibą 
w Starogardzie Gd. pismem z dnia 09.09.2010r. doty-
czących działki nr 230/8 obr.16 przy ul.Kościuszki (w 
obszarze oznaczonym w projekcie planu symbolem 
C2.65.MU5)
a) treść uwagi - Kwestionowane są w uwadze zapisy 

planu dot. dz. 230/3 – stanowiącej fragment terenu 
C2.65MU5 dot. zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków, w tym usunięcie z ewidencji 
zabytków budynku Kościuszki 40 oraz możliwość 
jego rozbiórki; zapisy dot. uzupełnienia i rewalory-
zacji pierzei ul.Kościuszki; do wniosku dołączono 
uzasadnienie;

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 
dotyczącej: zasad ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków, w tym usunięcia z ewidencji zabyt-
ków budynku Kościuszki 40 (dz.nr 230/8 obr.16) 
oraz możliwości jego rozbiórki; zapisów dot. uzu-
pełnienia i rewaloryzacji pierzei ul.Kościuszki,

c) uzasadnienie - Budynek przy ul.Kościuszki 40 na 
dz. geod. 230/8 obr. 16, stanowi własność komu-
nalną, jest to kamienica mieszkalno-usługowa 
fi gurująca w gminnej ewidencji zabytków pod 
numerem 0006- 0000260- z przełomu XIX/XX w., 
wyremontowana ok. 1998r., w dość dobrym stanie 
technicznym; w planie miejscowym konieczne 
jest uwzględnienie gminnej ewidencji zabytków; 
nie można poprzez ustalenia planu decydować o 
wyburzeniu obiektu chronionego-zabytku.

58) uwaga wniesiona przez Grzegorza Marczaka 
pismem z dnia 09.09.2010r. dotyczących terenu 
oznaczonego w projekcie planu symbolem C2.6.ZP 
i C2.7ZP/ZZ;
a) treść uwagi - sprzeciw wobec ustalania na dz. 

geod. 6/4 i 23/3 zieleni parkowej; dz. stanowią 
własność G.Marczaka, na sąsiednich działkach 
funkcjonuje zab. mieszkaniowa (dz. 6.5) położona 
w odl. ok. 60m od linii brzegowej rzeki; dz. jest 
położona poza terenem zalewowym i niemalże 
pokryta się z proponowana granica OCHK; wg 
uchwały Sejmiku dot. ochk w woj.pomorskim w 
obszarach zwartej zabudowy wsi i miast dopusz-
cza się zabudowę bliżej niż 100m od linii brzego-
wej rzek, a linię zabudowy wyznacza się jako prze-
dłużenie linii zabudowy na dz. sąsiednich w tym 
wypadku na dz. 6/5; - wniosek o likwidację ustaleń 
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dpt. Terenu zieleni parkowej, urządzonej z terenu 
który jest własnością prywatną, gdyż wydaje się 
że miasto nie jest w stanie fi nansowo podołać 
wykupom i realizacji zieleni urządzonej w tym 
miejscu; wątpliwości budzi także zakaz zabudowy 
podczas gdy w sąsiedztwie (tereny Agro, dawna 
stanica wodna i budynek hufca harcerskiego) jest 
usytuowana zabudowa w pasie bliższym niż 100m 
od brzegu rzeki; Dołączono mapkę pokazującą 
zakres ew. terenu MN i podział terenu na działki 
budowlane oraz drogę wewn;

b) rozstrzygnięcie uwagi – uwzględnia się w części 
uwagę: w zakresie powiększenia zasięgu terenu 
zabudowy dz.nr 23/3 i 6/4 obr.14, nie uwzględnia 
się uwagi o likwidację ustaleń dotyczących terenu 
zieleni parkowej;

c) uzasadnienie - Pas nad rzeką Wierzycą ma szcze-
gólne predyspozycje do pozostawienia go jako 
terenu zielni urządzonej; ponadto wg dotychczaso-
wego planu ogólnego miasta z 1994r. także prze-
widywany był na cele zieleni (C.Z6) a nie na tereny 
mieszkaniowe. Ponadto w projekcie miejscowego 
planu należy uwzględnić wnioski z opracowania 
ekofi zjografi cznego, gdyż omawiany obszar jest 
położony w wyznaczonej zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi strefi e ochrony ekspozycji z 
zakazem i ograniczeniami zabudowy. Ostateczne 
rozstrzygniecie warunkowane jest pozytywnym 
uzgodnieniem wojewódzkiego konserwatora 
zabytków.

59) uwaga wniesiona przez STAR Inwestycje Sp. z 
o.o. z siedzibą w Starogardzie Gd. pismem z dnia 
08.09.2010r. dotyczących dz.nr 3, 6, 7) 1, 7/4, 9, 10/2, 
11/5, 12 obręb 16 przy Owidzkiej - teren oznaczony 
w projekcie planu symbolem C2.41.U1,MW1;
a) treść uwagi –
   Wniosek o usuniecie cz. terenu C2.42.ZP wzdłuż 

rzeki Wierzycy i przeznaczenie go także na moż-
liwość zabudowy poprzez włączenie do terenu 
C2.41.U1, MW1- chodzi o zabudowę wzdłuż rzeki 
Wierzycy, co ma uzasadnienie ekonomiczne i 
estetyczne, a ponadto było dopuszczone wydaną 
decyzją wz z z 27.06.2008r
— wniosek o usunięcie zakazu sytuowania nośni-

ków reklamowych o pow. ponad 4m2 (ew. do-
puszczenie o pow. do 10m2)- dla planowanych 
usług tego typu ograniczenie jest niekorzystne, 
a pow. 4m2 jest niewystarczająca

— wniosek o zapisy parametrów dot. wysokości 
zabudowy zgodnie z wydana Dec. wz tj, np. 5 
kondygnacji wzdłuż ul. Owidzkiej a nie jak w 
projekcie planu-2,5-3 kond.;większa intensyw-
ność jest uzasadniona ekonomicznie

— wniosek o zmniejszenie wskaźnika pow. bio-
logicznie czynnej z 30% na 15% z uwagi na 
charakter inwestycji

— wniosek o likwidację zapisow dot. wymogu 
uzgodnień podziałów z konserwatorem zabyt-
kow- gdyż tego typu utrudnienia przedłużają 
procedury i opóźniają inwestycje

— wniosek o likwidację zapisów dot. zakazu 
tymczasowych sposobów zagospodarowania 
i urządzania terenu

— wniosek o zmianę wysokości stawki opłaty 
planistycznej na 15% (ze względu na bardzo 
zły stan techniczny obiektów i związane z tym 
trudności ze zbyciem nieruchomości)

  Uwagi są zgodne z wydaną decyzja wz która 
stała się ostateczna w dniu 29.07.2008r, po-
nadto jej zapisy powstały na skutek uzgodnień 
z Urzędem Miasta oraz Woj.Konserwatorem 
zabytków, a zmiana ustaleń dot. warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu Godzic 
może w interes prawny spółki, Spółka konty-
nuuje prace projektowe oraz dot. pozyskania 
finansowania inwestycji, poniesiono już 
znaczne koszty; nieuwzględnienie uwag może 
skutkować roszczeniami odszkodowawczymi; 
do uwag dołączono kopie decyzji wz

b) rozstrzygnięcie uwagi – uwzględniono w części 
uwagi zmieniając niektóre parametry dot.warun-
ków zabudowy i zagospodarowania terenu (np. 
dot. wysokości, zieleni), zmieniono linię rozgrani-
czająca teren C2.41.U1,MW1, tak by obejmowała w 
całości dz.nr 11/5, natomiast nie ma uzasadnienia 
dla zabudowy we wschodniej części terenu – zbyt 
wąski pasek gruntu tuż nad rzeką, niemożliwość 
właściwego zagospodarowania (skarpa, dostęp do 
wody itd.), ta część terenu jest predestynowana 
dla zieleni (może ona stanowić fragment terenu 
U1,MW1). Uwzględnienie ostateczne uwag wa-
runkuje się uzyskaniem pozytywnego uzgodnie-
nia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków.

c) uzasadnienie - w projekcie miejscowego planu 
należy uwzględnić wnioski z opracowania ekofi -
zjografi cznego, oraz wytyczne konserwatorskie. 
Rozstrzygnięcie jest zasadniczo zgodne ze zgłoszo-
nymi uwagami, jednakże w tak cennym obszarze 
kulturowym priorytetowe powinny być wytyczne 
konserwatorskie. Nie ma wystarczającego uzasad-
nienia merytorycznego dla niektórych propozycji 
autorów uwagi. Zgodnie z przepisami ustawy 
organ który wydał decyzje o warunkach zabudo-
wy uchyla ja jeśli ustalenia planu miejscowego 
sannie niż treść decyzji, zatem sam fakt uzyskania 
decyzji wz nie jest argumentem przesądzającym 
o rozstrzygnięciu ustalonym projektem planu 
miejscowego. Wartość nieruchomości na skutek 
ustaleń planu ewidentnie znacznie wzrasta w 
stosunku do dotychczasowego stanu prawnego, 
zatem uzasadnione jest ustalenie stawki opłaty 
planistycznej na najwyższym poziomie.

60) uwaga wniesiona przez Sławomira Kowalczyka 
pismem z dnia 06.09.2010r. dotyczących dz.nr 33/3 i 
36 obr.30 – ul.Lubichowska 122; teren oznaczony w 
projekcie planu symbolem KDGP i E.131.ZE,W;
a) treść uwagi –

— wniosek o przeznaczenie całej dz. położonej 
przy ul. Lubichowskiej 122 na cele związane z 
planowaną obwodnicą oraz pomocnicze cele 
zw. z obsługa ruchu a tej trasie i drogach przy-
ległych, gdyż pozostawienie terenu jako zielni 
ekologicznej i rezerwy na potrzeby rozbudowy 
ujęcia wody należy uznać za wadliwe;

— uwaga o braku przesądzenia o sposobie skrzy-
żowania z ul. Lubichowską (wiadukt czy tunel); 
pomimo braku możliwości zabudowy dzialki 
nakazano utrzymanie 80% pow. biologicznie 
czynnej co uniemożliwi realizacje np. miejsc 
parkingowych, a dojazd umożliwiono wyłącz-
nie od ul. Korytybskiej. Te ustalenia są nazbyt 
rygorystyczne zwłaszcza że nie są znane rozw. 
techniczne związane z obwodnicą
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— brak elastyczności zapisu planu uniemożliwia 
wykorzystanie terenu działki np. na cele pomoc-
nicze związane z drogą np. parkingi

b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwag 
odnoszących się do przeznaczenia w projekcie 
planu dz.nr 33/3 i 36 obr.30 – ul. Lubichowska 
122

c) uzasadnienie - zasadniczo uwagi odnoszą się 
do kwestii obszaru oznaczonego w projekcie 
planu symbolem E.131.ZE,W: „tereny zieleni 
ekologicznej, rezerwa terenu dla potrzeb rozbu-
dowy i ochrony, ujęć wody ujęcia „Południe” 
- S.Kowalczyk uważa zapis o ochronie ujęć wody 
„Południe” za wadliwy, wskazując, że właściwym 
byłoby przeznaczenie terenu na obszar obsługi 
ruchu na trasie planowanej obwodnicy. Nie moż-
na podzielić poglądu wyrażonego w piśmie z dn. 
06.09.2010r. Sławomira Kowalczyka, ponieważ 
przedmiotowy teren znajduje się w granicach 
strefy ochrony pośredniej ujęć wody „Południe”, 
nie ma uzasadnienia dla przeznaczania go na inne 
cele niż ustalone projektem planu; są one zgodne 
z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Starogard Gd. (Studium uchwalone przez Radę 
Miejską 07.12.2005r.), które jest w tym wypadku 
dla planu wiążące;(jednakże w dotychczasowym 
planie z 1994r H2.M2); obwodnica południowa 
jako droga KDGP nie może obsługiwać terenów 
przyległych; nie ma uzasadnienia dla lokowania 
na dz. 33/3 usług obsługi komunikacji.

61) uwaga wniesiona przez Krzysztofa Skibę pismem z 
dnia 10.09.2010r. dotyczących terenu oznaczonego 
w projekcie planu symbolem A.150.MN3;
a) treść uwagi - wprowadzić zakaz poruszania się 

samochodów ciężarowych;
b) rozstrzygnięcie uwagi – nie uwzględnia się uwagi 

odnoszącej się do ograniczeń dla ruchu samocho-
dów ciężarowych

c) uzasadnienie - nie uwzględniono uwagi o wpisa-
niu zakazu poruszania się samochodów ciężaro-
wych w obszarze A.150.MN.3, ponieważ zakazy 
ruchu dla samochodów o określonym tonażu 
to nie jest materia regulacji planu, zakazy takie 
można wprowadzić w ramach organizacji ruchu.

5. Rada Miasta akceptuje w/wym rozstrzygnięcia Prezy-
denta dot. wniesionych uwag.

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII/547/2010
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 28 października 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-

leżą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi nanso-

wania, zgodnie z przepisami o fi nansach publicznych Rada 

Miasta Starogard Gdański po zapoznaniu się z prognozą 

skutków fi nansowych uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard 

Gdański ustala co następuje:

1. W okresie 5 lat od daty wejścia w życie uchwały o 
uchwaleniu mpzp zakłada się realizację następujących 
inwestycji z zakresu:

  1.1. dróg publicznych wraz z oświetleniem:
    1) budowa ulicy Nowej Jabłowskiej,
    2) przebudowa ulicy Zielonej - Kochanki

  1.2. infrastruktury technicznej:
1) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej – He-

weliusza, Malinowej – Poziomkowej, w obszarze 
„Niemojewskiego” i w obszarze „Żabno”,

2) budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kalinow-
skiego – Kryzana wraz z urządzeniami sieciowy-
mi.

2. Planowane inwestycje, wymienione w pkt 1, zostały 
uwzględnione w WPI Miasta Starogardu Gdańskie-
go oraz w projekcie planu aglomeracji uchwalonym 
Uchwałą Nr XXXII/300/2005 Rady Miejskiej Starogardu 
Gdańskiego z dnia 27 kwietnia 2005roku w sprawie 
zaopiniowania projektu aglomeracji Starogard Gdański 
w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych, która stała się podstawą dla Rozp. Woj. 
Pomorskiego Nr 30/06 z dnia 19 stycznia 2006roku w 
sprawie wyznaczenia aglomeracji Starogard Gdański, 
zmienionego Rozp. Nr 30/07 z dnia 17 grudnia 2007roku 
i Rozp. Nr 8/08 z dnia 28 lutego 2008 roku zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji 
Starogard Gdański.

3. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej – bu-
dowy sieci i urządzeń wodociągowych zostaną zrea-
lizowane ze środków Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji „Star-Wik” sp. z o.o. na podstawie planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych zawartego w uchwale Nr 
XVII/9/158/2007 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego 
z dnia 19 grudnia 2007roku w sprawie planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i 
Kanalizacji „Star-Wik” sp. z o.o. w Starogardzie Gdań-
skim na lata 2007 – 2012 oraz na podstawie kolejnego 
planu, który powstanie po wygaśnięciu w/w planu 
obowiązującego.

4. Szacowane koszty realizacji inwestycji, o których mowa 
w pkt 1.1. wyniosą około

 Dla ulicy „Nowej Jabłowskiej” – 18.633.600 zł
 Dla przebudowy ulicy Zielonej-Kochanki- 6.000.000 zł
5. Szacowane koszty realizacji inwestycji, o których mowa 

w pkt 1.2 wyniosą około
 Realizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej-Heweliusza 

- 3.100.000 zł
 Realizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej-Po-

ziomkowej - 2.600.000 zł
 Realizacja kanalizacji sanitarnej w obszarze „Niemo-

jewskiego” – 1.600.000 zł
 Realizacja kanalizacji sanitarnej w obszarze „Żabno” 

– 1.600.000 zł
 Realizacja kanalizacji deszczowej w ul. Kalinowskiego- 

Kryzana – 7.650.000 zł
6. Linie energetyczne, ciepłociągi i gazociągi będą reali-
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zowane przez odpowiednie przedsiębiorstwa energe-
tyczne.

7. Uzbrojenie terenów (sieci rozdzielcze), dla których 
określono w planie miejscowym przeznaczenie związa-
ne z rozwojem miasta, położonych w zasięgu obsługi 
istniejącej infrastruktury, powinno być realizowane w 
ramach działalności inwestycyjnej zmierzającej do ich 
zagospodarowania.

8. Realizacja zadań własnych Miasta wymienionych 

w pkt 1 – 3 zostanie sfi nansowana ze środków pocho-
dzących z budżetu gminy i PWiK „Star-Wik” sp. z o. o. 
oraz z innych, zewnętrznych środków fi nansowych.

9. Nie określa się szczegółowego harmonogramu reali-
zacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 3. Terminy 
realizacji tych przedsięwzięć określają dokumenty wy-
mienione w punktach 2 – 3, ewentualnie mogą zostać 
wyznaczone w innych dokumentach, które powstaną 
w terminie późniejszym.


