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 UCHWAŁA Nr LVIII/889/10
Rady Miejskiej w Słupsku
 z dnia 29 września 2010 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sobieskiego” w Słupsku.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, 
z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 
poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 
175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 
2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, 
z 2008r. Nr 180 poz. 118, Nr223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52 
poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, 
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004r. Nr 6 poz. 
41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 
1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 
127 poz. 880, z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i 
Nr 220 poz. 1413, z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, 
Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804) Rada Miejska w Słupsku 
uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

  Stosownie do uchwały Nr XXXIV/494/09 Rady Miejskiej 
w Słupsku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie przystą-
pienia do opracowania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie 
ulic Sobieskiego, 3-go Maja, Wazów i Piłsudskiego w 
Słupsku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Sobieskiego” o powierzchni 50 ha w 
granicach opracowania oznaczonych na rysunku planu 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustalenia planu wymienionego w § 1 są zgodne z usta-
leniami studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Słupska, uchwalonego 
uchwałą Nr XLV/701/09 Rady Miejskiej w Słupsku w 
dniu 25 listopada 2009 roku.

2. Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu 
nie złożono żadnych uwag.

§ 3

  Integralną część uchwały stanowią:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu, wyrys ze studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego,

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich inansowania.

§ 4

1. Obszar planu obejmuje teren wydzielony liniami roz-
graniczającymi – zgodnie z rysunkiem planu.

2. Wszystkie określenia zdeiniowane w planie należy rozu-
mieć zgodnie z podaną deinicją, niezależnie od miejsca 
zastosowania w ustaleniach planu. W przypadku pozo-
stałych określeń użytych, a niezdeiniowanych w planie, 

obowiązują deinicje z aktów prawnych obowiązujących 
w chwili uchwalania planu.

3. Wyjaśnienie określeń i pojęć użytych w niniejszym 
planie:
  1) Plan – ustalenia planu o którym mowa w § 1 niniej-

szej uchwały,
  2) Rysunek planu – rysunek planu na mapie w skali 

1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały,

  3) Granice opracowania – granice opracowania poka-
zane na rysunku planu,

  4) Teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczają-
cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, 
którego przeznaczenie zostało określone w odpo-
wiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod sieci 
i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w 
tym drogi i stacje przekaźnikowe telefonii komór-
kowej) oraz zieleń urządzoną bądź krajobrazowo 
– ekologiczną,

  5) Przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie, które 
winno przeważać w danym terenie wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi,

  6) Przeznaczenie towarzyszące – przeznaczenie towa-
rzyszące przeznaczeniu podstawowemu, uzupeł-
niające i występujące w związku z przeznaczeniem 
podstawowym nie zaś jako odrębne mogące wy-
stępować samodzielnie na danym terenie,

  7) Nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogranicza-
jąca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie 
budynków. Linia ta nie dotyczy w szczególności: 
balkonów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zada-
szeń nad wejściami, pochylni, części podziemnych 
obiektów budowlanych,

  8) Powierzchnia zabudowy – suma powierzchni 
zabudowy budynków zlokalizowanych na działce 
budowlanej, terenie. Przy obliczaniu parametru 
wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki lub terenu, nie uwzględnia się 
powierzchni kondygnacji podziemnych pod wa-
runkiem, że górna krawędź stropu nie przekroczy 
wysokości 1,2m powyżej naturalnej warstwicy 
terenu oraz stanowi zielony trawnik lub taras,

  9) Działka przynależna – obszar zlokalizowany w 
najbliższym sąsiedztwie przy budynku mieszkal-
nym, zapewniający jego prawidłowe funkcjonowa-
nie,

10) Nieruchomość gruntowa – grunt wraz z częściami 
składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli 
stanowią odrębny przedmiot własności,

11) Przepisy szczególne – przepisy obowiązujących 
ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

12) Reklama – należy przez to rozumieć nośnik infor-
macji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie 
wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowa-
niami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnałach drogowych,

13) Reklama wielkogabarytowa – reklama o powierzch-
ni przekraczającej 2m²,

14) Szyld – należy przez to rozumieć oznaczenie jed-
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nostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib 
lub miejsc wykonywania działalności,

15) Tablica informacyjna – należy przez to rozumieć 
element systemu informacji miejskiej, informacji 
turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicz-
nej,

16) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – obiekty 
typu kiosk do sprzedaży prasy, nie związane trwale 
z gruntem, o powierzchni zabudowy nie przekracza-
jącej 10m²,

17) Zagospodarowanie tymczasowe – należy przez to 
rozumieć sposób wykorzystania i urządzenia terenu 
a także sposób użytkowania obiektu inny niż prze-
znaczenie terenu, dopuszczone na czas określony tj. 
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, 
zasady tymczasowego zagospodarowania terenu 
określają ustalenia planu,

18) Usługi nieuciążliwe – usługi, których funkcjono-
wanie nie powoduje przekroczenia żadnego z pa-
rametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych 
lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza 
zajmowanym obiektem; nie jest źródłem uciąż-
liwych lub szkodliwych odpadów; nie powoduje 
nieodwracalnych zmian w środowisku przyrodni-
czym w obrębie zajmowanej działki; w żaden inny 
znaczący sposób nie pogarsza warunków użytko-
wania terenów sąsiadujących; w szczególności nie 
przekracza dopuszczalnego poziomu hałasu zgod-
nie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi; 
nie powoduje wibracji o natężeniu oddziałującym 
szkodliwie na środowisko, a zwłaszcza na zdrowie 
ludzi oraz otaczające obiekty budowlane; nie po-
woduje powstawania promieniowania niejonizu-
jącego, stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia 
ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie środowiska; nie 
powoduje emisji substancji zanieczyszczających 
powietrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych 
zapachów w ilościach ponadnormatywnych.

19) Ustawa – ustawa z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80 poz. 717 ze zmianami).

Rozdział 2
Ustalenia ogólne dla terenów objętych granicami planu

§ 5

  Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające wydzie-
lające teren o przeznaczeniu lub zasadach zagospodaro-
wania opisanych w karcie terenu.
  Ustalenia ogólne zawarte w rozdziale II obowiązują dla 
całego obszaru w granicach opracowania z wyjątkiem 
terenów dla których ustalenia w kartach terenu stanowią 
inaczej.
1. Ustala się podział obszaru objętego planem na tereny 

wydzielone liniami rozgraniczającymi, oznaczone na 
rysunku planu:
1) numerami od 01 do 13 dla terenów funkcjonal-

nych,
2) symbolami literowymi oznaczającymi ich przeznacze-

nie podstawowe zgodnie z poniższą klasyikacją:
a) MW – tereny mieszkaniowe wielorodzinne,
b) U – tereny usług,
c) UO- tereny usług oświaty (szkoły, przedszkola, 

żłobki),

d) U,MN – tereny usług z funkcją mieszkaniową,
e) KS – tereny urządzeń komunikacyjnych – parkin-

gi,
f) ZP,US – tereny zieleni urządzonej, sportu i rekre-

acji,
g) ZI – tereny zieleni izolacyjnej,
h) KDG – tereny dróg publicznych głównych,
i)  KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych,
j)  KDL – tereny dróg publicznych lokalnych,
k) KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych,
l)  KDD-SZ – tereny dróg publicznych dojazdowych-

strefa zamieszkania,
m) CP – tereny ciągów pieszych.

2. W ramach zagospodarowania wyżej wymienionego 
terenu dopuszcza się ponadto lokalizację:
1) obiektów i urządzeń o przeznaczeniu towarzyszącym 

przeznaczeniu podstawowemu,
2) urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania obiektów przezna-
czenia podstawowego.

§ 6

  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

  Elementami kształtującymi ład przestrzenny na obszarze 
objętym planem są:

1) linie rozgraniczające tereny o sposobie użytkowania 
i zasadach zagospodarowania opisanych w kartach 
terenu,

2) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-prze-
strzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu,

3) ustalenia dla terenu zawarte w karcie terenu.

§ 7

  Zasady ochrony środowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Na terenie objętym opracowaniem należy wprowadzić 
elementy izolacji technicznej ograniczającej rozprze-
strzenianie hałasu wzdłuż ciągów komunikacyjnych w 
obszarze zabudowy mieszkaniowej.

2. Zakazuje się lokalizowania na obszarze planu wolno 
stojących masztów, wież i anten GSM.

3. Zakazuje się lokalizowania na obszarze planu inwestycji 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwaliikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 
poz. 2573 z późn. zm.), wymagane jest sporządzenie 
raportu o oddziaływaniu na środowisko. Uciążliwość 
prowadzonej działalności winna zamykać się w gra-
nicach terenów, do których prowadzący działalność 
posiada tytuł prawny.

4. Bezwzględnie chronić cenny drzewostan występujący 
na terenie planu, ze szczególnym naciskiem na ele-
menty objęte ochroną prawną na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).

5. Wody opadowe z parkingów należy odprowadzić do 
kanalizacji deszczowej zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami.
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6. Ustala się, że funkcje i sposób ich realizacji na terenach 
objętych opracowaniem nie spowoduje:
1) przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu,
2) emisji substancji zanieczyszczających powietrze 

atmosferyczne w ilościach ponadnormatywnych,
3) wystąpienia wibracji o natężeniu oddziałującym 

szkodliwie na środowisko a zwłaszcza na zdrowie 
ludzi oraz otaczające obiekty budowlane,

4) wystąpienia promieniowania niejonizującego, 
stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia ludzi, bądź 
uszkodzenia albo zniszczenia środowiska,

5) zrzutu ścieków, które mogłyby zakłócić istniejącą 
równowagę systemu ekologicznego najbliższego 
otoczenia oraz wywołać pogorszenie jakości środo-
wiska przyrodniczego.

§ 8

  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

  Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub 
obiekty podlegające ochronie konserwatorsko-archeolo-
gicznej.

§ 9

  Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych.

1. Przestrzenie publiczne należy aranżować w sposób 
zapewniający warunki publicznej aktywności, m.in. 
poprzez czytelną organizację ciągów pieszych, placów; 
wyposażenie przestrzeni w niezbędne obiekty małej 
architektury, urządzoną zieleń; zapewnienie odpowied-
niego oświetlenia przestrzeni i podświetlenie obiektów 
budowlanych.

2. Należy stosować projekty indywidualne dla uzyskania 
niepowtarzalnych cech przestrzeni – niepowtarzalności 
miejsca.

§ 10

  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
oraz zagospodarowania terenu,  

w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy

  Na nowo wydzielonych działkach należy bilansować 
przestrzeń niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania 
zabudowy biorąc pod uwagę niezbędne przeznaczenie 
towarzyszące (między innymi miejsce gromadzenia odpa-
dów stałych, komunikację wewnętrzną wraz z niezbędną 
ilością miejsc parkingowych).

§ 11

  Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych  

na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym terenów górniczych, a także narażonych  

na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych  
osuwaniem się mas ziemnych.

  Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub 

obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także 
narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone 
osuwaniem się mas ziemnych.

§ 12

  Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 
objętych planem miejscowym

1. Obowiązuje zakaz wydzielania jako odrębnych działek, 
terenów pod budynkami po obrysie tych budynków, 
bez wydzielenia terenu przynależnego, niezbędnego 
do racjonalnego korzystania z budynku.

2. Obowiązuje zakaz dokonywania podziałów i wydziela-
nia nowych działek wynikających z potrzeb lokalizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych.

3. Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytko-
wania mogą mieć zmieniony przebieg o odległość nie 
większą niż 5m w celu dostosowania do aktualnego sta-
nu własności lub użytkowania. Powierzchnia żadnego 
z terenów z przeznaczeniem podstawowym nie może 
być zmieniona więcej niż o 10% powierzchni ustalonej 
na rysunku planu.

§ 13

  Szczególne warunki zagospodarowania  
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy.

1. Dla obszaru opracowania ilości nieskażonej wody pitnej 
i przemysłowej są wystarczające.

2. Obszar planu znajduje się na terenie obsługiwanym 
przez studnie awaryjne zapewniające dostawę nieskażo-
nej wody pitnej i przemysłowej w okresie ograniczonych 
dostaw wody. Ich zdolność produkcyjna spełnia zapo-
trzebowanie w sytuacjach przewidzianych dla okresu 
ograniczonych dostaw wody.

3. Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektów zlokali-
zowanych na terenie objętym planem należy projekto-
wać w sposób umożliwiający szybkie przystosowanie 
do potrzeb obrony cywilnej.

4. Dla całego obszaru opracowania zapewniona jest sły-
szalność syren alarmowych.

5. Dla obszaru opracowania zapewniona jest droga ewa-
kuacyjna na wypadek klęsk żywiołowych, katastrof lub 
wojny – zgodnie z planem Obrony Cywilnej Miasta 
Słupska cz. II.

6. Dokumentacje techniczne inwestycji mających wpływ 
na obronność i bezpieczeństwo państwa należy uzgad-
niać z Garnizonowym Węzłem Łączności w Słupsku.

7. Wyklucza się rozbudowę obiektów, istniejących w 
dniu uchwalenia niniejszego planu i nie spełniających 
ustaleń niniejszego planu. Ustalenie to obowiązuje do 
czasu wyburzenia tych obiektów lub ich przebudowy 
zgodnej z ustaleniami planu.

§ 14

  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Ustalenia w zakresie komunikacji:
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1) powiązanie komunikacyjne obszaru planu z układem 
zewnętrznym przez ulice:

  Aleję 3-go Maja, Sobieskiego, Piłsudskiego,
2) wskaźniki w zakresie komunikacji i zasady organizacji 

miejsc parkingowych przyjmować zgodnie ze wskaź-
nikami do obliczania zapotrzebowania inwestycji na 
miejsca postojowe dla samochodów osobowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z 

usługami oraz zabudowy usługowej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
– min. 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszka-
nie,

b) dla obiektów handlowych – min. 25 miejsc posto-
jowych na 1000m² powierzchni usług,

c) dla restauracji, kawiarni, barów – min. 2 miejsca 
postojowe na 10 miejsc konsumpcyjnych,

d) dla biur, urzędów, banków, kancelarii adwokackich 
– min. 3 miejsca postojowe na 100m² powierzchni 
użytkowej,

e) dla przychodni, gabinetów lekarskich – min. 1 
miejsce postojowe na 1 gabinet,

f) dla hoteli, pensjonatów – min. 1 miejsce postojo-
we na 3 pokoje hotelowe,

g) dla moteli – min. 1 miejsce postojowe na 1 po-
kój,

h) dla domów kultury – min.1 miejsce postojowe na 
100m² powierzchni usługowej,

2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) adaptuje się istniejącą sieć wodociągową,
2) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągo-

wej, na zasadach określonych przez zarządzającego 
siecią.

3. Ustalenia w zakresie odprowadzenia ścieków:
1) adaptuje się istniejący system kanalizacji sanitar-

nej,
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu objęte-

go planem istniejącym systemem zbiorczej kanaliza-
cji sanitarnej do istniejącej miejskiej oczyszczalni na 
zasadach określonych przez zarządzającego siecią.

4. Ustalenia w zakresie odprowadzenia wód opado-
wych:
1) adaptuje się istniejąca kanalizację deszczową,
2) odprowadzenie wód opadowych do istniejącego sy-

stemu zbiorczej kanalizacji deszczowej z na zasadach 
określonych przez zarządzającego siecią,

3) wody opadowe z parkingów należy odprowadzić do 
kanalizacji deszczowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

5. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) adaptuje się istniejący centralny system grzewczy 

oparty o produkcję ciepła przez jednostki wyspecja-
lizowane,

2) dopuszcza się stosowanie rozwiązań indywidualnych 
w oparciu o ekologiczne nieemisyjne lub niskoemi-
syjne czynniki grzejne np. olej opałowy, gaz, energia 
elektryczna, biopaliwa, pompy cieplne.

6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną:
1) adaptuje się istniejący system uzbrojenia elektro-

energetycznego, który realizuje zapotrzebowanie 
na energię elektryczną zabudowy w terenie objętym 
opracowaniem,

2) nowo wznoszone obiekty realizujące funkcje ustalone 
planem zasilać liniami kablowymi niskiego napięcia 
przez zintegrowane złącza kablowe z układem pomia-
rowym.

7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) adaptuje się istniejącą sieć gazową,
2) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowniczej, na 

zasadach ustalonych przez zarządzającego siecią.
8. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:

1) wprowadza się bezwzględny obowiązek selektyw-
nego postępowania z odpadami komunalnymi, ich 
wywóz przez uprawnione podmioty do miejsc odzy-
sku oraz unieszkodliwienia, zgodnie ze wskazaniami 
przepisów prawa w tym zakresie,

2) ustala się gromadzenie odpadów innych niż ko-
munalne, ich wywóz przez uprawnione podmioty 
do miejsc odzysku i unieszkodliwienia, zgodnie ze 
wskazaniami przepisów prawa w tym zakresie.

§ 15

  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów.

1. Dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania 
terenu do czasu realizacji ustaleń planu.

2. Zakazuje się tymczasowego użytkowania, zagospo-
darowania i urządzania terenu w sposób niezgodny z 
ustalonym w planie.

§ 16

  Stawki procentowe, na podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy.

  Ustala się 30% stawkę służącą do naliczenia jednora-
zowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości terenu w 
momencie obrotu nieruchomością zgodnie z art. 36 ust. 
4 ustawy z wyłączeniem terenów będących własnością 
Gminy Miejskiej Słupsk, dla których ustala się stawkę w 
wysokości 0%.

§ 17

  Ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 Ustawy, 
dla poszczególnych terenów wyrażone są w formie karty 
terenu.

Rozdział 3
Karty terenu

§ 18
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karta terenu numer: 01 

PRZEZNACZENIE: 

1.MW, 2.MW, 3.MW, 4.MW, 5.MW, 6.MW, 
7.MW, 8.MW 

01

POWIERZCHNIA: 1.MW=8,356ha, 
2.MW=0,237ha, 3.MW=3,338ha, 
4.MW=1,507ha, 5.MW=1,124ha, 
6.MW=0,841ha, 7.MW=3,932ha, 
8.MW=2,130ha 

tereny mieszkaniowe wielorodzinne 

ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
–    elementy zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagaj  ochrony 

–    zachowa  istniej ce ogólnodost pne ci gi
piesze,

–    cechy elementów zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagaj
ukszta towania lub rewaloryzacji 

–    nie ustala si ,

02

–    okre lenie nakazów, zakazów, 
dopuszcze  i ogranicze
w zagospodarowaniu terenów 

–    dopuszcza si  lokalizacj  us ug
nieuci liwych w parterach budynków 
mieszkalnych ( w tym ma e przedszkola),  
 –    dopuszcza si  lokalizacj  gara y
w kondygnacji parteru, piwnicy budynku 
mieszkalnego oraz kondygnacji podziemnej, 
 –    dla terenu 6.MW dopuszcza si  budow
gara u wielopoziomowego równie  jako 
przeznaczenie alternatywne, 
 –    mo liwie grupowa  miejsca parkowania 
z placykami gospodarczymi izoluj c je od 
pozosta ego zagospodarowania zieleni  wysok
i nisk ,
 –    dopuszcza si  lokalizacj  tymczasowych 
obiektów us ugowo-handlowych, 
 –    dopuszcza si  u ytkowanie i przebudow
istniej cych obiektów us ugowych,
 –    zakazuje si  lokalizacji zabudowy 
gospodarczej, 
 –    na terenie 7.MW zachowa  zwyczajowy ci g
pieszy.

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 03
–    zachowa  i piel gnowa  warto ciowe elementy rodowiska naturalnego,  
 –    doj cia i dojazdy w miar  mo liwo ci utwardza  drobnowymiarowymi elementami 
zapewniaj cymi infiltracj  wód opadowych w g b gleby. 
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓ CZESNEJ:

04

–    na terenach nie wyst puj  obszary lub obiekty podlegaj ce ochronie konserwatorsko-
archeologicznej. 
WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
–    zasady umieszczania obiektów ma ej
architektury 

–    nie ustala si ,

–    zasady umieszczania no ników 
reklamowych 

–    dopuszcza si  lokalizowanie reklam wolno 
stoj cych przy cianie budynku, stanowi cych 
kompozycj  z jego elewacj  pod warunkiem, e
ich powierzchnia nie jest wi ksza ni  4m2,

–    zasady umieszczania tymczasowych 
obiektów us ugowo-handlowych 

–    nie ustala si ,

05

–    zasady umieszczania urz dze
technicznych 

–    nie ustala si ,
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–    zasady umieszczania zieleni – w miar  mo liwo ci technicznych od stron 
terenów dróg tworzy  nasadzenia zieleni niskiej 
i wysokiej, 

–    okre lenie nakazów, zakazów, 
dopuszcze  i ogranicze
w zagospodarowaniu terenów 

–    nie ustala si .

PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU:
–    linia zabudowy –    nie ustala si ,
–    wielko ci powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni dzia ki lub terenu 

–    ustala si  maksymalnie 30% w stosunku do 
powierzchni terenu, 

–    powierzchnia biologicznie czynna –    ustala si  min. 20%, 
–    gabaryty projektowanej zabudowy –    nie ustala si ,
–    wysoko ci projektowanej zabudowy –    do pi ciu kondygnacji nadziemnych,  

 –    dopuszcza si  modernizacj , remonty, 
dobudow  i odbudow  budynków do obecnej 
ich wysoko ci, 

06

–    geometria dachu –    nie ustala si .
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE, A TAK E NARA ONYCH NA NIEBEZPIECZE STWO POWODZI ORAZ 
ZAGRO ONYCH OSUWANIEM SI  MAS ZIEMNYCH 

07

–    nie ustala si .
SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI OBJ TYCH
PLANEM MIEJSCOWYM 
–    dopuszcza si  scalenia dzia ek, zakazuje podzia ów,
–    minimalna/maksymalna szeroko
frontów dzia ek

–    nie ustala si ,

–    minimalna/maksymalna powierzchnia 
dzia ek

–    nie ustala si ,

08

–    k t po o enia granic dzia ek w stosunku 
do pasa drogowego 

–    nie ustala si .

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 

09

–    nie ustala si .
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
–    uk ad komunikacyjny i sieci infrastruktury 
technicznej, parametry, klasyfikacja ulic 
i innych szlaków komunikacyjnych 

–    obowi zuj  zapisy §14, 

–    warunki powi za  uk adu
komunikacyjnego i sieci infrastruktury 
technicznej z uk adem zewn trznym 

–    obowi zuj  zapisy §14, 

10

–    wska niki w zakresie komunikacji i sieci 
infrastruktury technicznej 

–    obowi zuj  zapisy §14. 

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA 
I U YTKOWANIA TERENÓW 

11

–    nie ustala si .

karta terenu numer: 02 

PRZEZNACZENIE: 01
9.U, 10.U, 11.U, 12.U, 13.U, 14.U, 15.U, 16.U, 17.U, 
18.U, 19.U, 20.U, 21.U, 22.U, 23.U, 24.U, 
25.U,26.U,27.U,28.U, 29,U 

tereny us ug 
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 POWIERZCHNIA: 9.U=0,049ha, 10.U=0,204ha, 
11.U=0,453ha, 12.U=0,265ha, 13.U=0,0900ha, 
14.U=0,190ha, 15.U=0,044ha, 16.U=1,142ha, 
17.U=0,757ha, 18.U=1,708ha, 19.U=0,072ha, 
20.U=0,186ha, 21.U=0,137ha, 22.U=0,111ha, 
23.U=0,118ha, 24.U=0,084ha, 25.U=0,232ha, 
26.U=0,031ha, 27.U=0,136ha, 28.U=0,046ha, 
29.U=0,450ha. 
ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
–    elementy zagospodarowania przestrzennego, 
które wymagaj  ochrony 

–    nie ustala si ,

–    cechy elementów zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagaj  ukszta towania lub 
rewaloryzacji 

–    nie ustala si ,

02

–    okre lenie nakazów, zakazów, dopuszcze
i ogranicze  w zagospodarowaniu terenów 

–    mo liwie grupowa  miejsca 
parkowania z placykami 
gospodarczymi izoluj c je od 
pozosta ego zagospodarowania 
zieleni  wysok  i nisk ,
 –    zakazuje si  lokalizacji nowej 
zabudowy gospodarczej, 
 –    dopuszcza si  lokalizacj  wy cznie 
us ug nieuci liwych w tym równie
us ug o wiaty ( szko y, przedszkola, 

obki),
 –    dla terenów 9.U,25.U,27.U,30.U 
dopuszcza si  zabudow  na granicy 
dzia ki, 
 –    dla terenów 16.U, 17.U, zakazuje 
si  zmniejszania liczby istniej cych
miejsc parkingowych,  
 –    na terenach 18.U, 24.U, 25.U 
zachowa  zwyczajowe ci gi piesze. 
 –    na terenie 18.U pomi dzy
istniej cym ciep oci giem a hal
targow  dopuszcza si  budow  gara u
wielopoziomowego równie  jako 
przeznaczenie alternatywne, 
 –    na terenie 26.U dopuszcza si
przekszta cenie obiektu us ugowego na 
mieszkalny. 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 03
–    zachowa  i piel gnowa  warto ciowe elementy rodowiska naturalnego,  
 –    doj cia i dojazdy w miar  mo liwo ci utwardza  drobnowymiarowymi elementami 
zapewniaj cymi infiltracj  wód opadowych w g b gleby. 
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓ CZESNEJ:

04

–    na terenach nie wyst puj  obszary lub obiekty podlegaj ce ochronie konserwatorsko-
archeologicznej. 
WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
–    zasady umieszczania obiektów ma ej architektury –    nie ustala si ,

05

–    zasady umieszczania no ników reklamowych –    dopuszcza si  lokalizowanie reklam 
wolno stoj cych przy cianie budynku, 
stanowi cych kompozycj  z jego 
elewacj  pod warunkiem, e ich 
powierzchnia nie jest wi ksza ni  4m2(
ograniczenie to nie dotyczy terenu 
18.U)
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–    zasady umieszczania tymczasowych obiektów 
us ugowo-handlowych 

–    nie ustala si ,

–    zasady umieszczania urz dze  technicznych –    nie ustala si ,
–    zasady umieszczania zieleni –    nie ustala si ,
–    okre lenie nakazów, zakazów, dopuszcze
i ogranicze  w zagospodarowaniu terenów 

–    nie ustala si .

PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU:
–    linia zabudowy –    ustala si  wg rysunku planu, 
–    wielko ci powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni dzia ki lub terenu 

–    ustala si  maksymalnie 50% 
w stosunku do powierzchni terenu,  
 –    dla terenów 9.U,18U, 24.U, 26.U, 
27.U, ustala si  maksymalnie 80% 
w stosunku do powierzchni terenu, 

–    powierzchnia biologicznie czynna –    ustala si  min. 5%, 
–    gabaryty projektowanej zabudowy –    nie ustala si ,
–    wysoko ci projektowanej zabudowy –    nie mniej ni  2 kondygnacje 

nadziemne przy za o eniu, e pow. 
u ytkowa drugiej kondygnacji stanowi 
60% powierzchni kondygnacji 
pierwszej,  
 –    nie wi cej ni  cztery kondygnacje 
nadziemne, z wyj tkiem terenu 18.U , 
dla którego przy ustalaniu wysoko ci 
obiektów uwzgl dni  wp yw
istniej cych anten na istniej cej wie y
przy ul. Banacha, 

06

–    geometria dachu –    nie ustala si ,
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE, A TAK E NARA ONYCH NA NIEBEZPIECZE STWO POWODZI ORAZ 
ZAGRO ONYCH OSUWANIEM SI  MAS ZIEMNYCH 

07

–    nie ustala si .
SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI OBJ TYCH
PLANEM MIEJSCOWYM 
–    dopuszcza si  scalenia dzia ek
–    minimalna/maksymalna szeroko  frontów 
dzia ek

–    nie ustala si ,

–    minimalna/maksymalna powierzchnia dzia ek –    nie ustala si ,

08

–    k t po o enia granic dzia ek w stosunku do pasa 
drogowego

–    nie ustala si .

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 

09

–    nie ustala si .
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
–    uk ad komunikacyjny i sieci infrastruktury 
technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych 
szlaków komunikacyjnych 

–    obowi zuj  zapisy §14, 

–    warunki powi za  uk adu komunikacyjnego i sieci 
infrastruktury technicznej z uk adem zewn trznym 

–    obowi zuj  zapisy §14, 

10

–    wska niki w zakresie komunikacji i sieci 
infrastruktury technicznej 

–    dla terenów 9.U,12.U, 15.U, 19.U, 
20.U, 21.U, 26.U dopuszcza si
bilansowanie miejsc parkingowych na 
terenach s siednich,
 –    dla pozosta ych terenów 
obowi zuj  zapisy §14. 
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SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA 
I U YTKOWANIA TERENÓW 

11

–    nie ustala si .

karta terenu numer: 03 

PRZEZNACZENIE: 

30.U,MN

01

POWIERZCHNIA: 30.U,MN=0,120ha 

teren us ug z funkcj  mieszkaniow

ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
–    elementy zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagaj  ochrony 

–    nie ustala si ,

–    cechy elementów zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagaj
ukszta towania lub rewaloryzacji 

–    nie ustala si ,

02

–    okre lenie nakazów, zakazów, 
dopuszcze  i ogranicze
w zagospodarowaniu terenów 

–    dopuszcza si  lokalizacj  wy cznie us ug
nieuci liwych w tym równie  o wiaty,
 –    mo liwie grupowa  miejsca parkowania 
z placykami gospodarczymi , 
 –    zakazuje si  lokalizacji nowej zabudowy 
gospodarczej, 
 –    zakazuje si  zmniejszenia liczby istniej cych
miejsc parkingowych. 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 03
–    zachowa  i piel gnowa  warto ciowe elementy rodowiska naturalnego,  
 –    doj cia i dojazdy w miar  mo liwo ci utwardza  drobnowymiarowymi elementami 
zapewniaj cymi infiltracj  wód opadowych w g b gleby. 
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓ CZESNEJ:

04

–    na terenie nie wyst puj  obszary lub obiekty podlegaj ce ochronie konserwatorsko-
archeologicznej. 
WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
–    zasady umieszczania obiektów ma ej
architektury 

–    nie ustala si ,

–    zasady umieszczania no ników 
reklamowych 

–    dopuszcza si  lokalizowanie reklam wolno 
stoj cych przy cianie budynku, stanowi cych 
kompozycj  z jego elewacj  pod warunkiem, e
ich powierzchnia nie jest wi ksza ni  4m2,

–    zasady umieszczania tymczasowych 
obiektów us ugowo-handlowych 

–    zakazuje si ,

–    zasady umieszczania urz dze
technicznych 

–    nie ustala si ,

–    zasady umieszczania zieleni –    nie ustala si ,

05

–    okre lenie nakazów, zakazów, 
dopuszcze  i ogranicze
w zagospodarowaniu terenów 

–    nie ustala si .

PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU:
–    linia zabudowy –    nie ustala si ,
–    wielko ci powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni dzia ki lub 
terenu

–    ustala si  maksymalnie 50% w stosunku do 
powierzchni terenu, 

–    powierzchnia biologicznie czynna –    ustala si  min. 5%, 

06

–    gabaryty projektowanej zabudowy –    nie ustala si ,
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–    wysoko ci projektowanej zabudowy –    nie wi cej ni  trzy kondygnacje nadziemne,  
 –    poziom posadowienia posadzki parteru 
maksymalnie 1,5m powy ej poziomu przyleg ego
terenu,

–    geometria dachu –    nie ustala si .
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE, A TAK E NARA ONYCH NA NIEBEZPIECZE STWO POWODZI ORAZ 
ZAGRO ONYCH OSUWANIEM SI  MAS ZIEMNYCH 

07

–    nie ustala si .
SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI OBJ TYCH
PLANEM MIEJSCOWYM 
–    dopuszcza si  scalenia dzia ek
–    minimalna/maksymalna szeroko
frontów dzia ek

–    nie ustala si ,

–    minimalna/maksymalna powierzchnia 
dzia ek

–    nie ustala si ,

08

–    k t po o enia granic dzia ek w stosunku 
do pasa drogowego 

–    nie ustala si .

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 

09

–    nie ustala si .
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
–    uk ad komunikacyjny i sieci 
infrastruktury technicznej, parametry, 
klasyfikacja ulic i innych szlaków 
komunikacyjnych 

–    obowi zuj  zapisy §14, 

–    warunki powi za  uk adu
komunikacyjnego i sieci infrastruktury 
technicznej z uk adem zewn trznym 

–    obowi zuj  zapisy §14, 

10

–    wska niki w zakresie komunikacji i sieci 
infrastruktury technicznej 

–    dopuszcza si  bilansowanie miejsc 
parkingowych na terenach s siednich. 

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA 
I U YTKOWANIA TERENÓW 

11

–    nie ustala si .

karta terenu numer:04 

PRZEZNACZENIE: 

31.UO, 32.UO, 33.UO, 34.UO, 
35.UO, 36.UO, 37.UO, 

01

POWIERZCHNIA: 31UO=0,529ha, 
32.UO=0,878ha, 33.UO=0,375ha, 
34.UO=1,383ha, 35.UO=0,497ha, 
36.UO=0,462ha, 37.UO=1,340ha. 

tereny us ug o wiaty(szko y, przedszkola, obki)

ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO:  
 –tereny zagospodarowane, 
–    elementy zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagaj
ochrony 

–    nie ustala si ,

02

–    cechy elementów 
zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagaj
ukszta towania lub rewaloryzacji 

–    nie ustala si ,
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 –    okre lenie nakazów, zakazów, 
dopuszcze  i ogranicze
w zagospodarowaniu terenów 

–    dopuszcza si  funkcj  us ug zdrowia, sportu, kultury 
jako funkcje uzupe niaj ce dla funkcji podstawowej,  
 –    na terenie 34.UO dopuszcza si  us ugi gastronomii, 
 –    mo liwie grupowa  miejsca parkowania z placykami 
gospodarczymi izoluj c je od pozosta ego
zagospodarowania zieleni  wysok  i nisk .

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 03
–    zachowa  i piel gnowa  warto ciowe elementy rodowiska naturalnego,  
 –    doj cia i dojazdy w miar  mo liwo ci utwardza  drobnowymiarowymi elementami 
zapewniaj cymi infiltracj  wód opadowych wg b gleby. 
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓ CZESNEJ:

04

–    na terenach nie wyst puj  obszary lub obiekty podlegaj ce ochronie konserwatorsko-
archeologicznej. 
WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
–    zasady umieszczania 
obiektów ma ej architektury 

–    nie ustala si ,

–    zasady umieszczania 
no ników reklamowych 

–    dopuszcza si  lokalizowanie reklam wolno stoj cych 
przy cianie budynku, stanowi cych kompozycj  z jego 
elewacj  pod warunkiem, e ich powierzchnia nie jest 
wi ksza ni  4m2,

–    zasady umieszczania 
tymczasowych obiektów 
us ugowo-handlowych 

–    nie dopuszcza si ,

–    zasady umieszczania urz dze
technicznych 

–    nie ustala si ,

–    zasady umieszczania zieleni – w miar  mo liwo ci technicznych od stron terenów dróg 
tworzy  nasadzenia zieleni ozdobnej niskiej i wysokiej, 

05

–    okre lenie nakazów, zakazów, 
dopuszcze  i ogranicze
w zagospodarowaniu terenów 

–    nie ustala si .

PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU:
–    linia zabudowy –    nie ustala si ,
–    wielko ci powierzchni 
zabudowy w stosunku do 
powierzchni dzia ki lub terenu 

–    ustala si  maksymalnie 30% w stosunku do powierzchni 
terenu,

–    powierzchnia biologicznie 
czynna 

–    ustala si  min. 25%, 

–    gabaryty projektowanej 
zabudowy 

–    nie ustala si ,

–    wysoko ci projektowanej 
zabudowy 

–    nie wi cej ni  cztery kondygnacje nadziemne, 

06

–    geometria dachu –    nie ustala si  . 
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE, A TAK E NARA ONYCH NA NIEBEZPIECZE STWO POWODZI ORAZ 
ZAGRO ONYCH OSUWANIEM SI  MAS ZIEMNYCH 

07

–    nie ustala si .
SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI OBJ TYCH
PLANEM MIEJSCOWYM 
–    dopuszcza si  scalenia dzia ek
–    minimalna/maksymalna 
szeroko  frontów dzia ek 

–    nie ustala si ,

08

–    minimalna/maksymalna 
powierzchnia dzia ek

–    nie ustala si ,
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 –    k t po o enia granic dzia ek
w stosunku do pasa drogowego 

–    nie ustala si .

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 

09

–    nie ustala si .
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
–    uk ad komunikacyjny i sieci 
infrastruktury technicznej, 
parametry, klasyfikacja ulic 
i innych szlaków 
komunikacyjnych 

–    obowi zuj  zapisy §14, 

–    warunki powi za  uk adu
komunikacyjnego i sieci 
infrastruktury technicznej 
z uk adem zewn trznym 

–    obowi zuj  zapisy §14, 

10

–    wska niki w zakresie 
komunikacji i sieci infrastruktury 
technicznej 

–    dla terenów 
31.UO,32.UO,33.UO,34.UO,35.UO,36.UO,37.UO dopuszcza 
si  bilansowanie miejsc parkingowych na terenach 
s siednich,
 –    dla pozosta ych terenów obowi zuj  zapisy §14. 

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA 
I U YTKOWANIA TERENÓW 

11

–    nie ustala si .

karta terenu numer: 05 

PRZEZNACZENIE: 

38.KS, 39.KS, 40.KS, 
41.KS, 42.KS, 43. KS 

01

POWIERZCHNIA: 38.KS=0,341ha, 39.KS=0,013ha, 
40.KS=0,126ha, 41.KS=0,055ha, 42.KS=0,013ha, 
43.KS=0,042ha. 

tereny urz dze  komunikacyjnych – 
parkingi

ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO 
–    elementy zagospodarowania przestrzennego, które 
wymagaj  ochrony 

–    nie ustala si ,

–    cechy elementów zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagaj  ukszta towania lub 
rewaloryzacji 

–    nie ustala si ,

02

–    okre lenie nakazów, zakazów, dopuszcze
i ogranicze  w zagospodarowaniu terenów 

–    dopuszcza si  zabudow
gara ow ,
 –    na terenie 38.KS dopuszcza si
budow  gara u wielopoziomowego, 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 03
–    zachowa  i piel gnowa  warto ciowe elementy rodowiska naturalnego,  
 –    doj cia i dojazdy w miar  mo liwo ci utwardza  drobnowymiarowymi elementami 
zapewniaj cymi infiltracj  wód opadowych w g b gleby. 
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓ CZESNEJ:

04

–    naterenach nie wyst puj  obszary lub obiekty podlegaj ce ochronie konserwatorsko-
archeologicznej. 
WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
–    zasady umieszczania obiektów ma ej architektury –    nie ustala si ,
–    zasady umieszczania no ników reklamowych –    nie ustala si ,
–    zasady umieszczania tymczasowych obiektów 
us ugowo-handlowych 

–    nie dopuszcza si ,

05

–    zasady umieszczania urz dze  technicznych –    nie ustala si ,
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–    zasady umieszczania zieleni –    nie ustala si ,
–    okre lenie nakazów, zakazów, dopuszcze
i ogranicze  w zagospodarowaniu terenów 

–    dopuszcza si  lokalizowanie 
reklam, w tym wielkogabarytowych. 

PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU:
–    linia zabudowy –    nie ustala si ,
–    wielko ci powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni dzia ki lub terenu 

–    nie ustala si ,

–    powierzchnia biologicznie czynna –    ustala si  min. 5%, 
–    gabaryty projektowanej zabudowy –    nie ustala si ,
–    wysoko ci projektowanej zabudowy –    dla zabudowy gara owej jedna 

kondygnacja nadziemna, 

06

–    geometria dachu –    nie ustala si .
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE, A TAK E NARA ONYCH NA NIEBEZPIECZE STWO POWODZI ORAZ 
ZAGRO ONYCH OSUWANIEM SI  MAS ZIEMNYCH 

07

–    nie ustala si .
SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI OBJ TYCH
PLANEM MIEJSCOWYM 
–    dopuszcza si  scalenia dzia ek.
–    minimalna/maksymalna szeroko  frontów dzia ek –    nie ustala si ,
–    minimalna/maksymalna powierzchnia dzia ek –    nie ustala si ,

08

–    k t po o enia granic dzia ek w stosunku do pasa 
drogowego

–    nie ustala si .

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 

09

–    nie ustala si .
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
–    uk ad komunikacyjny i sieci infrastruktury 
technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych 
szlaków komunikacyjnych 

–    obowi zuj  zapisy §14, 

–    warunki powi za  uk adu komunikacyjnego i sieci 
infrastruktury technicznej z uk adem zewn trznym 

–    obowi zuj  zapisy §14, 

10

–    wska niki w zakresie komunikacji i sieci 
infrastruktury technicznej 

–    obowi zuj  zapisy §14. 

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA 
I U YTKOWANIA TERENÓW 

11

–    nie ustala si .

karta terenu numer: 06 

PRZEZNACZENIE: 

44.ZP/US, 45.ZP/US, 
46.ZP/US, 47.ZP/US, 
48.ZP/US

01

POWIERZCHNIA: 44.ZP/US=0,694ha, 45.ZP/US=0,208ha, 
46.ZP/US=0,308ha, 47.ZP/US=0,102ha, 48.ZP/US=1,289ha. 

tereny zieleni urz dzonej, sportui 
rekreacji 

ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO:  
 –tereny niezagospodarowane, 
–    elementy zagospodarowania przestrzennego, które 
wymagaj  ochrony 

–    nie ustala si ,

–    cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, 
które wymagaj  ukszta towania lub rewaloryzacji 

–    nie ustala si ,

02

–    okre lenie nakazów, zakazów, dopuszcze  i ogranicze
w zagospodarowaniu terenów 

–    nie ustala si .
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ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 03
–    istniej cy drzewostan – do zachowania i piel gnacji,  
 –    nasadzenia ro lin wprowadza  w oparciu o projekt zieleni. 
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓ CZESNEJ:

04

–    na terenach nie wyst puj  obszary lub obiekty podlegaj ce ochronie konserwatorsko-
archeologicznej. 
WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
–    zasady umieszczania obiektów ma ej architektury –    nie ustala si ,
–    zasady umieszczania no ników reklamowych –    nie ustala si ,
–    zasady umieszczania tymczasowych obiektów 
us ugowo-handlowych 

–    zakazuje si ,

–    zasady umieszczania urz dze  technicznych –    nie ustala si ,
–    zasady umieszczania zieleni –    nie ustala si ,

05

–    okre lenie nakazów, zakazów, dopuszcze  i ogranicze
w zagospodarowaniu terenów 

–    dopuszcza si  lokalizacj
obiektów ma ej architektury,  
 –    dopuszcza si  lokalizacj
urz dze  sportowo – 
rekreacyjnych, 
 –    zakazuje si  umieszczania 
reklam. 

PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU:
–    linia zabudowy –    nie ustala si ,
–    wielko ci powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni dzia ki lub terenu 

–    nie ustala si ,

–    powierzchnia biologicznie czynna –    nie ustala si ,
–    gabaryty projektowanej zabudowy –    nie ustala si ,
–    wysoko ci projektowanej zabudowy –    nie ustala si ,

06

–    geometria dachu –    nie ustala si .
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE, A TAK E NARA ONYCH NA NIEBEZPIECZE STWO POWODZI ORAZ 
ZAGRO ONYCH OSUWANIEM SI  MAS ZIEMNYCH 

07

–    nie ustala si .
SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI OBJ TYCH
PLANEM MIEJSCOWYM 
–    dopuszcza si  scalenia dzia ek.
–    minimalna/maksymalna szeroko  frontów dzia ek –    nie ustala si ,
–    minimalna/maksymalna powierzchnia dzia ek –    nie ustala si ,

08

–    k t po o enia granic dzia ek w stosunku do pasa 
drogowego

–    nie ustala si .

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 

09

–    nie ustala si .
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
–    uk ad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, 
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków 
komunikacyjnych 

–    teren wyposa y  w niezb dn
infrastruktur  techniczn ,

–    warunki powi za  uk adu komunikacyjnego i sieci 
infrastruktury technicznej z uk adem zewn trznym 

–    obowi zuj  zapisy §14, 

10

–    wska niki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury 
technicznej 

–    obowi zuj  zapisy §14. 

11 SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA 
I U YTKOWANIA TERENÓW 
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 –    nie ustala si .

karta terenu numer: 07 

PRZEZNACZENIE: 

49.ZI

01

POWIERZCHNIA: 49.ZI=0,054ha 

tereny zieleni izolacyjnej, 

ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO:  
 – teren zagospodarowany, 
–    elementy zagospodarowania przestrzennego, które 
wymagaj  ochrony 

–    nie ustala si ,

–    cechy elementów zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagaj  ukszta towania lub 
rewaloryzacji 

–    nie ustala si ,

02

–    okre lenie nakazów, zakazów, dopuszcze
i ogranicze  w zagospodarowaniu terenów 

–    zakazuje si  lokalizacji 
tymczasowych obiektów us ugowo
– handlowych. 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 03
–    nie ustala si .
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓ CZESNEJ:

04

–    na terenie nie wyst puj  obszary lub obiekty podlegaj ce ochronie konserwatorsko-
archeologicznej. 
WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
–    zasady umieszczania obiektów ma ej architektury –    nie ustala si ,
–    zasady umieszczania no ników reklamowych –    nie ustala si ,
–    zasady umieszczania tymczasowych obiektów 
us ugowo-handlowych 

–    zakazuje si ,

–    zasady umieszczania urz dze  technicznych –    nie ustala si ,
–    zasady umieszczania zieleni –    nie ustala si ,

05

–    okre lenie nakazów, zakazów, dopuszcze
i ogranicze  w zagospodarowaniu terenów 

–    zakazuje si umieszczania reklam. 

PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU:
–    linia zabudowy –    nie ustala si ,
–    wielko ci powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni dzia ki lub terenu 

–    nie ustala si ,

–    powierzchnia biologicznie czynna –    ustala si  minimum 90%, 
–    gabaryty projektowanej zabudowy –    nie ustala si ,
–    wysoko ci projektowanej zabudowy –    nie ustala si ,

06

–    geometria dachu –    nie ustala si .
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE, A TAK E NARA ONYCH NA NIEBEZPIECZE STWO POWODZI ORAZ 
ZAGRO ONYCH OSUWANIEM SI  MAS ZIEMNYCH 

07

–    nie ustala si .
SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI OBJ TYCH
PLANEM MIEJSCOWYM 
–    dopuszcza si  scalenia dzia ek.
–    minimalna/maksymalna szeroko  frontów dzia ek –    nie ustala si ,
–    minimalna/maksymalna powierzchnia dzia ek –    nie ustala si ,

08

–    k t po o enia granic dzia ek w stosunku do pasa 
drogowego

–    nie ustala si .

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 

09

–    nie ustala si .
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ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
–    uk ad komunikacyjny i sieci infrastruktury 
technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków 
komunikacyjnych 

–    teren wyposa y  w niezb dn
infrastruktur  techniczn ,

–    warunki powi za  uk adu komunikacyjnego i sieci 
infrastruktury technicznej z uk adem zewn trznym 

–    obowi zuj  zapisy §14, 

10

–    wska niki w zakresie komunikacji i sieci 
infrastruktury technicznej 

–    obowi zuj  zapisy §14. 

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA 
I U YTKOWANIA TERENÓW 

11

–    nie ustala si .

karta terenu numer: 08 

PRZEZNACZENIE: 

50.KDG, 51.KDG, 

01

POWIERZCHNIA: 50.KDG=1,525ha, 
51.KDG=5,902ha 

tereny dróg publicznych g ównych

ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO:  
 – teren zagospodarowany 
–    elementy zagospodarowania przestrzennego, 
które wymagaj  ochrony 

–    nie ustala si ,

–    cechy elementów zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagaj  ukszta towania 
lub rewaloryzacji 

–    nie ustala si ,

02

–    okre lenie nakazów, zakazów, dopuszcze
i ogranicze  w zagospodarowaniu terenów 

–    nie ustala si .

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 03
–    przy przebudowie, rozbudowie ulic maksymalnie chroni  istniej cy, zdrowy drzewostan,  
 –    odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. 
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓ CZESNEJ:

04

–    na terenach nie wyst puj  obszary lub obiekty podlegaj ce ochronie konserwatorsko-
archeologicznej. 
WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
–    zasady umieszczania obiektów ma ej
architektury 

–    obiekty ma ej architektury zwi zane
z ruchem ko owym, pieszym i rowerowym, 

–    zasady umieszczania no ników reklamowych –    dopuszcza si  lokalizowanie no ników
reklamowych na zasadach okre lonych
przez zarz dc  drogi, 

–    zasady umieszczania tymczasowych obiektów 
us ugowo-handlowych 

–    nie ustala si ,

–    zasady umieszczania urz dze  technicznych –    nie ustala si ,
–    zasady umieszczania zieleni –    nie ustala si ,

05

–    okre lenie nakazów, zakazów, dopuszcze
i ogranicze  w zagospodarowaniu terenów 

–    dopuszcza si  lokalizacj  obiektów 
ma ej architektury. 

PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU:
–    linia zabudowy –    nie ustala si ,
–    wielko ci powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni dzia ki lub terenu 

–    nie ustala si ,

–    powierzchnia biologicznie czynna –    nie ustala si ,
–    gabaryty projektowanej zabudowy –    nie ustala si ,
–    wysoko ci projektowanej zabudowy –    nie ustala si ,

06

–    geometria dachu –    nie ustala si .
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GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE, A TAK E NARA ONYCH NA NIEBEZPIECZE STWO POWODZI ORAZ 
ZAGRO ONYCH OSUWANIEM SI  MAS ZIEMNYCH 

07

–    nie ustala si .
SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI OBJ TYCH
PLANEM MIEJSCOWYM 

–    minimalna/maksymalna szeroko  frontów 
dzia ek

–    nie ustala si ,

–    minimalna/maksymalna powierzchnia dzia ek –    nie ustala si ,

08

–    k t po o enia granic dzia ek w stosunku do 
pasa drogowego 

–    nie ustala si .

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 

09

–    nie ustala si .
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
–    uk ad komunikacyjny i sieci infrastruktury 
technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych 
szlaków komunikacyjnych 

–    pasy drogowe wyposa y  – uzupe ni
w niezb dn  infrastruktur  techniczn ,
 –    dopuszcza si  przebudow  sieci 
uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacj
nowych sieci za zgod  zarz dcy drogi, 

–    warunki powi za  uk adu komunikacyjnego 
i sieci infrastruktury technicznej z uk adem 
zewn trznym 

–    warunki powi za  uk adu
komunikacyjnego z uk adem zewn trznym 
– zgodnie z rysunkiem planu, 

10

–    wska niki w zakresie komunikacji i sieci 
infrastruktury technicznej 

–    wymagania parkingowe – ustala 
zarz dca drogi. 

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA 
I U YTKOWANIA TERENÓW 

11

–    dopuszcza si  mo liwo  tymczasowego zagospodarowania terenu, decyzj  w tym 
wzgl dzie podejmuje zarz dca drogi. 

karta terenu numer: 09 

PRZEZNACZENIE: 

52.KDZ, 53.KDZ, 54.KDZ, 

01

POWIERZCHNIA: 52.KDZ=1,212ha, 
53.KDZ=0,791ha, 54.KDZ=0,655ha 

tereny dróg publicznych zbiorczych 

ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO: 
–    elementy zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagaj  ochrony 

–    nie ustala si ,

–    cechy elementów zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagaj
ukszta towania lub rewaloryzacji 

–    nie ustala si ,

02

–    okre lenie nakazów, zakazów, dopuszcze
i ogranicze  w zagospodarowaniu terenów 

–    nie ustala si .

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 03
–    przy przebudowie, rozbudowie ulic maksymalnie chroni  istniej cy, zdrowy drzewostan,  
 –    odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. 
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓ CZESNEJ:

04

–    na terenach nie wyst puj  obszary lub obiekty podlegaj ce ochronie konserwatorsko-
archeologicznej. 
WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 05
–    zasady umieszczania obiektów ma ej
architektury 

–    obiekty ma ej architektury zwi zane
z ruchem ko owym, pieszym i rowerowym, 
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–    zasady umieszczania no ników 
reklamowych 

–    dopuszcza si  lokalizowanie no ników
reklamowych na zasadach okre lonych przez 
zarz dc  drogi, 

–    zasady umieszczania tymczasowych 
obiektów us ugowo-handlowych 

–    nie ustala si ,

–    zasady umieszczania urz dze
technicznych 

–    nie ustala si ,

–    zasady umieszczania zieleni –    nie ustala si ,
–    okre lenie nakazów, zakazów, dopuszcze
i ogranicze  w zagospodarowaniu terenów 

–    dopuszcza si  lokalizacj  obiektów ma ej
architektury,  
 –    dopuszcza si  lokalizacj  tymczasowych 
obiektów us ugowo – handlowych jedynie 
w powi zaniu z przystankami komunikacji 
publicznej.

PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU:
–    linia zabudowy –    nie ustala si ,
–    wielko ci powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni dzia ki lub terenu 

–    nie ustala si ,

–    powierzchnia biologicznie czynna –    nie ustala si ,
–    gabaryty projektowanej zabudowy –    nie ustala si ,
–    wysoko ci projektowanej zabudowy –    nie ustala si ,

06

–    geometria dachu –    nie ustala si .
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE, A TAK E NARA ONYCH NA NIEBEZPIECZE STWO POWODZI ORAZ 
ZAGRO ONYCH OSUWANIEM SI  MAS ZIEMNYCH 

07

–    nie ustala si .
SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI OBJ TYCH
PLANEM MIEJSCOWYM 

–    minimalna/maksymalna szeroko  frontów 
dzia ek

–    nie ustala si ,

–    minimalna/maksymalna powierzchnia 
dzia ek

–    nie ustala si ,

08

–    k t po o enia granic dzia ek w stosunku do 
pasa drogowego 

–    nie ustala si .

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 

09

–    nie ustala si .
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
–    uk ad komunikacyjny i sieci infrastruktury 
technicznej, parametry, klasyfikacja ulic 
i innych szlaków komunikacyjnych 

–    pasy drogowe wyposa y  – uzupe ni
w niezb dn  infrastruktur  techniczn ,
 –    dopuszcza si  przebudow  sieci 
uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacj
nowych sieci za zgod  zarz dcy drogi, 

–    warunki powi za  uk adu
komunikacyjnego i sieci infrastruktury 
technicznej z uk adem zewn trznym 

–    warunki powi za  uk adu
komunikacyjnego z uk adem zewn trznym – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

10

–    wska niki w zakresie komunikacji i sieci 
infrastruktury technicznej 

–    wymagania parkingowe – ustala zarz dca 
drogi.

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA 
I U YTKOWANIA TERENÓW 

11

–    nie ustala si .

karta terenu numer: 10 
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PRZEZNACZENIE: 

55.KDL

01

POWIERZCHNIA: 55.KDL=0,751ha 

tereny dróg publicznych lokalnych 

ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO: 
–    elementy zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagaj  ochrony 

–    nie ustala si ,

–    cechy elementów zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagaj
ukszta towania lub rewaloryzacji 

–    nie ustala si ,

02

–    okre lenie nakazów, zakazów, dopuszcze
i ogranicze  w zagospodarowaniu terenów 

–    nie ustala si .

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 03
–    przy przebudowie, rozbudowie ulic maksymalnie chroni  istniej cy, zdrowy drzewostan,  
 –    odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. 
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓ CZESNEJ:

04

–    na terenach nie wyst puj  obszary lub obiekty podlegaj ce ochronie konserwatorsko-
archeologicznej. 
WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
–    zasady umieszczania obiektów ma ej
architektury 

–    obiekty ma ej architektury zwi zane
z ruchem ko owym, pieszym i rowerowym, 

–    zasady umieszczania no ników 
reklamowych 

–    dopuszcza si  lokalizowanie no ników
reklamowych na zasadach okre lonych przez 
zarz dc  drogi, 

–    zasady umieszczania tymczasowych 
obiektów us ugowo-handlowych 

–    nie ustala si ,

–    zasady umieszczania urz dze
technicznych 

–    nie ustala si ,

–    zasady umieszczania zieleni –    nie ustala si ,

05

–    okre lenie nakazów, zakazów, dopuszcze
i ogranicze  w zagospodarowaniu terenów 

–    dopuszcza si  lokalizacj  obiektów ma ej
architektury,  
 –    dopuszcza si  lokalizacj  tymczasowych 
obiektów us ugowo – handlowych jedynie 
w powi zaniu z przystankami komunikacji 
publicznej.

PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU:
–    linia zabudowy –    nie ustala si ,
–    wielko ci powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni dzia ki lub terenu 

–    nie ustala si ,

–    powierzchnia biologicznie czynna –    nie ustala si ,
–    gabaryty projektowanej zabudowy –    nie ustala si ,
–    wysoko ci projektowanej zabudowy –    nie ustala si ,

06

–    geometria dachu –    nie ustala si .
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE, A TAK E NARA ONYCH NA NIEBEZPIECZE STWO POWODZI ORAZ 
ZAGRO ONYCH OSUWANIEM SI  MAS ZIEMNYCH 

07

–    nie ustala si .
SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI OBJ TYCH
PLANEM MIEJSCOWYM 

–    minimalna/maksymalna szeroko  frontów 
dzia ek

–    nie ustala si ,

08

–    minimalna/maksymalna powierzchnia 
dzia ek

–    nie ustala si ,
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 –    k t po o enia granic dzia ek w stosunku do 
pasa drogowego 

–    nie ustala si .

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 

09

–    nie ustala si .
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
–    uk ad komunikacyjny i sieci infrastruktury 
technicznej, parametry, klasyfikacja ulic 
i innych szlaków komunikacyjnych 

–    pasy drogowe wyposa y  – uzupe ni
w niezb dn  infrastruktur  techniczn ,
 –    dopuszcza si  przebudow  sieci 
uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacj
nowych sieci za zgod  zarz dcy drogi, 

–    warunki powi za  uk adu
komunikacyjnego i sieci infrastruktury 
technicznej z uk adem zewn trznym 

–    warunki powi za  uk adu
komunikacyjnego z uk adem zewn trznym – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

10

–    wska niki w zakresie komunikacji i sieci 
infrastruktury technicznej 

–    wymagania parkingowe – ustala zarz dca 
drogi.

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA 
I U YTKOWANIA TERENÓW 

11

–    nie ustala si .

karta terenu numer: 11 

PRZEZNACZENIE: 

57.KDD, 58.KDD,59.KDD, 60.KDD, 
61.KDD

01

POWIERZCHNIA: 57.KDD=0,067ha, 
58.KDD=0,098ha, 59.KDD=0,141ha, 
60.KDD=0,435ha, 61.KDD=0,321ha 

tereny dróg publicznychdojazdowych 

ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO: 
–    elementy zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagaj  ochrony 

–    nie ustala si ,

–    cechy elementów zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagaj
ukszta towania lub rewaloryzacji 

–    nie ustala si ,

02

–    okre lenie nakazów, zakazów, dopuszcze
i ogranicze  w zagospodarowaniu terenów 

–    nie ustala si .

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 03
–    przy przebudowie, rozbudowie ulic maksymalnie chroni  istniej cy, zdrowy drzewostan,  
 –    odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. 
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓ CZESNEJ:

04

–    na terenach nie wyst puj  obszary lub obiekty podlegaj ce ochronie konserwatorsko-
archeologicznej. 
WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
–    zasady umieszczania obiektów ma ej
architektury 

–    obiekty ma ej architektury zwi zane
z ruchem ko owym, pieszym i rowerowym, 

–    zasady umieszczania no ników 
reklamowych 

–    dopuszcza si  lokalizowanie no ników
reklamowych na zasadach okre lonych przez 
zarz dc  drogi, 

–    zasady umieszczania tymczasowych 
obiektów us ugowo-handlowych 

–    nie ustala si ,

–    zasady umieszczania urz dze
technicznych 

–    nie ustala si ,

05

–    zasady umieszczania zieleni –    nie ustala si ,
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 –    okre lenie nakazów, zakazów, dopuszcze
i ogranicze  w zagospodarowaniu terenów 

–    dopuszcza si  lokalizacj  obiektów ma ej
architektury,  
 –    zakazuje si  umieszczania reklam 
wielkogabarytowych. 

PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU:
–    linia zabudowy –    nie ustala si ,
–    wielko ci powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni dzia ki lub terenu 

–    nie ustala si ,

–    powierzchnia biologicznie czynna –    nie ustala si ,
–    gabaryty projektowanej zabudowy –    nie ustala si ,
–    wysoko ci projektowanej zabudowy –    nie ustala si ,

06

–    geometria dachu –    nie ustala si .
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE, A TAK E NARA ONYCH NA NIEBEZPIECZE STWO POWODZI ORAZ 
ZAGRO ONYCH OSUWANIEM SI  MAS ZIEMNYCH 

07

–    nie ustala si .
SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI OBJ TYCH
PLANEM MIEJSCOWYM 

–    minimalna/maksymalna szeroko  frontów 
dzia ek

–    nie ustala si ,

–    minimalna/maksymalna powierzchnia 
dzia ek

–    nie ustala si ,

08

–    k t po o enia granic dzia ek w stosunku do 
pasa drogowego 

–    nie ustala si .

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 

09

–    nie ustala si .
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
–    uk ad komunikacyjny i sieci infrastruktury 
technicznej, parametry, klasyfikacja ulic 
i innych szlaków komunikacyjnych 

–    pasy drogowe wyposa y  – uzupe ni
w niezb dn  infrastruktur  techniczn ,
 –    ustala si :
 –   szeroko  pasa drogowego zgodnie 
z rysunkiem planu,  
 –   dopuszcza si  przebudow  sieci uzbrojenia 
podziemnego oraz lokalizacj  nowych sieci za 
zgod  zarz dcy drogi, 

–    warunki powi za  uk adu
komunikacyjnego i sieci infrastruktury 
technicznej z uk adem zewn trznym 

–    warunki powi za  uk adu
komunikacyjnego z uk adem zewn trznym – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

10

–    wska niki w zakresie komunikacji i sieci 
infrastruktury technicznej 

–    wymagania parkingowe – ustala zarz dca 
drogi.

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA 
I U YTKOWANIA TERENÓW 

11

–    nie ustala si .

karta terenu numer: 12 

PRZEZNACZENIE: 

62.KDD-SZ,63.KDD-SZ,
64.KDD-SZ,

01

POWIERZCHNIA: 62.KDD-SZ=0,275ha, 63.KDD-
SZ=0,398ha, 64.KDD-SZ=0,089ha. 

tereny dróg publicznych dojazdowych -
strefa zamieszkania 

02 ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO: 
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–    elementy zagospodarowania przestrzennego, 
które wymagaj  ochrony 

–    nie ustala si ,

–    cechy elementów zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagaj  ukszta towania 
lub rewaloryzacji 

–    nie ustala si ,

–    okre lenie nakazów, zakazów, dopuszcze
i ogranicze  w zagospodarowaniu terenów 

–    nie ustala si .

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 03
–    przy przebudowie, rozbudowie ulic maksymalnie chroni  istniej cy, zdrowy drzewostan,  
 –    odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. 
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓ CZESNEJ:

04

–    na terenach nie wyst puj  obszary lub obiekty podlegaj ce ochronie konserwatorsko-
archeologicznej. 
WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
–    zasady umieszczania obiektów ma ej
architektury 

–    obiekty ma ej architektury zwi zane
z ruchem ko owym, pieszym i rowerowym, 

–    zasady umieszczania no ników reklamowych –    dopuszcza si  lokalizowanie no ników
reklam (s upów) z wykluczeniem reklam 
wielkogabarytowych, 

–    zasady umieszczania tymczasowych obiektów 
us ugowo-handlowych 

–    nie ustala si ,

–    zasady umieszczania urz dze  technicznych –    nie ustala si ,
–    zasady umieszczania zieleni –    nie ustala si ,

05

–    okre lenie nakazów, zakazów, dopuszcze
i ogranicze  w zagospodarowaniu terenów 

–    dopuszcza si  lokalizacj  obiektów 
ma ej architektury,  
 –    zakazuje si  umieszczania reklam 
wielkogabarytowych. 

PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU:
–    linia zabudowy –    nie ustala si ,
–    wielko ci powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni dzia ki lub terenu 

–    nie ustala si ,

–    powierzchnia biologicznie czynna –    nie ustala si ,
–    gabaryty projektowanej zabudowy –    nie ustala si ,
–    wysoko ci projektowanej zabudowy –    nie ustala si ,

06

–    geometria dachu –    nie ustala si .
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE, A TAK E NARA ONYCH NA NIEBEZPIECZE STWO POWODZI ORAZ 
ZAGRO ONYCH OSUWANIEM SI  MAS ZIEMNYCH 

07

–    nie ustala si .
SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI OBJ TYCH
PLANEM MIEJSCOWYM 

–    minimalna/maksymalna szeroko  frontów 
dzia ek

–    nie ustala si ,

–    minimalna/maksymalna powierzchnia dzia ek –    nie ustala si ,

08

–    k t po o enia granic dzia ek w stosunku do 
pasa drogowego 

–    nie ustala si .

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 

09

–    nie ustala si .
10 ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
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–    uk ad komunikacyjny i sieci infrastruktury 
technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych 
szlaków komunikacyjnych 

–    pasy drogowe wyposa y  – uzupe ni
w niezb dn  infrastruktur  techniczn ,
 –    ustala si :
 –   szeroko  pasa drogowego zgodnie 
z rysunkiem planu, 

–    warunki powi za  uk adu komunikacyjnego 
i sieci infrastruktury technicznej z uk adem 
zewn trznym 

–    warunki powi za  uk adu
komunikacyjnego z uk adem zewn trznym 
– zgodnie z rysunkiem planu, 

–    wska niki w zakresie komunikacji i sieci 
infrastruktury technicznej 

–    wymagania parkingowe – ustala 
zarz dca drogi. 

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA 
I U YTKOWANIA TERENÓW 

11

–    nie ustala si .

karta terenu numer: 13 

PRZEZNACZENIE: 

65.CP, 66.CP, 67.CP 

01

POWIERZCHNIA: 65.CP=0,189ha, 66.CP=0,051ha, 
67.CP=0,012ha. 

tereny ci gów pieszych, 

ZASADY OCHRONY I KSZTA TOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO:  
 – teren niezagospodarowany, 
–    elementy zagospodarowania przestrzennego, 
które wymagaj  ochrony 

–    nie ustala si ,

–    cechy elementów zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagaj  ukszta towania 
lub rewaloryzacji 

–    nie ustala si ,

02

–    okre lenie nakazów, zakazów, dopuszcze
i ogranicze  w zagospodarowaniu terenów 

–    na terenie 01.7.MW, 02.18.U, 02.24.U, 
02.25.U, zachowa  przebieg zwyczajowych 
ci gów pieszych. 

ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 03
–    odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego. 
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓ CZESNEJ:

04

–    na terenach nie wyst puj  obszary lub obiekty podlegaj ce ochronie konserwatorsko-
archeologicznej. 
WYMAGANIA WYNIKAJ CE Z POTRZEB KSZTA TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
–    zasady umieszczania obiektów ma ej
architektury 

–    obiekty ma ej architektury zwi zane
z ruchem z ruchem pieszym, 

–    zasady umieszczania no ników reklamowych –    dopuszcza si  umieszczanie no ników 
reklam (s upów) z wykluczeniem reklam 
wielkogabarytowych, 

–    zasady umieszczania tymczasowych obiektów 
us ugowo-handlowych 

–    nie ustala si ,

–    zasady umieszczania urz dze  technicznych –    nie ustala si ,
–    zasady umieszczania zieleni –    nie ustala si ,

05

–    okre lenie nakazów, zakazów, dopuszcze
i ogranicze  w zagospodarowaniu terenów 

–    dopuszcza si  lokalizacj  obiektów 
ma ej architektury,  
 –    dopuszcza si  przebudow  i budow
sieci uzbrojenia podziemnego, 
 –    zakazuje si  lokalizacji tymczasowych 
obiektów us ugowo – handlowych. 

PARAMETRY I WSKA NIKI KSZTA TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU:
–    linia zabudowy –    nie ustala si ,

06

–    wielko ci powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni dzia ki lub terenu 

–    nie ustala si ,
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–    powierzchnia biologicznie czynna –    nie ustala si ,
–    gabaryty projektowanej zabudowy –    nie ustala si ,
–    wysoko ci projektowanej zabudowy –    nie ustala si ,
–    geometria dachu –    nie ustala si .
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ CYCH
OCHRONIE, A TAK E NARA ONYCH NA NIEBEZPIECZE STWO POWODZI ORAZ 
ZAGRO ONYCH OSUWANIEM SI  MAS ZIEMNYCH 

07

–    nie ustala si .
SZCZEGÓ OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA U NIERUCHOMO CI OBJ TYCH
PLANEM MIEJSCOWYM 

–    minimalna/maksymalna szeroko  frontów 
dzia ek

–    nie ustala si ,

–    minimalna/maksymalna powierzchnia dzia ek –    nie ustala si ,

08

–    k t po o enia granic dzia ek w stosunku do 
pasa drogowego 

–    nie ustala si .

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
U YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 

09

–    nie ustala si .
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
–    uk ad komunikacyjny i sieci infrastruktury 
technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych 
szlaków komunikacyjnych 

–    ci gi piesze wyposa y  – uzupe ni
w niezb dn  infrastruktur  techniczn ,
 –    ustala si :
 – szeroko  ci gu pieszego wydzielonego 
zgodnie z rysunkiem planu, minimum 3m, 

–    warunki powi za  uk adu komunikacyjnego 
i sieci infrastruktury technicznej z uk adem 
zewn trznym 

–    powi zanie ci gów pieszych z uk adem 
zewn trznym zgodnie z rysunkiem planu, 

10

–    wska niki w zakresie komunikacji i sieci 
infrastruktury technicznej 

–    wymagania parkingowe – zakaz 
parkowania. 

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ DZANIA 
I U YTKOWANIA TERENÓW 

11

–    nie ustala si .

Rozdział 4
Ustalenia końcowe

§ 19

  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Słupska.

§ 20

  Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Słupsku  
Nr XLII/458/97 z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Banacha” w Słupsku.

§ 21

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku

Zdzisław Sołowin
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L.P. SYMBOL 
TERENU

OPIS INWESTYCJI 

01 05.40.KS Budowa parkingu ogólnodost pnego ( 0,126ha) wraz z infrastruktur
techniczn : o wietlenie, kanalizacja deszczowa, 

02 11.61.KDD Poszerzenie pasa drogowego oraz zwi kszenie ilo cimiejsc postojowych (0,321 
ha),mo liwo przebudowy infrastruktury technicznej: o wietlenie,
elektroenergetyczna, wodoci gowa, gazowa oraz kanalizacja deszczowa 
i sanitarna, 

03 12.62.KDD-
SZ

Budowa dojazdowej drogi publicznej w strefie zamieszkania (0,275 ha) wraz 
z sieciami: elektroenergetyczn , wodoci gow  , gazow  oraz kanalizacj
deszczow  i sanitarn

Załącznik nr 2
do uchwały nr LVIII/889/10
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 września 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISA-

NYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUK-

TURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁAS-

NYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

§ 1

  Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zaliczone 
do zadań własnych gminy, zapisane w niniejszym planie 
obejmują:

§ 2

  Zadania wymienione w § 1 będą inansowane z budżetu 
Gminy Miejskiej Słupsk z zachowaniem przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o inansach publicznych (Dz. U. z 

2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami). Istnieją 
możliwości ubiegania się o doinansowanie inwestycji ze 
środków NFOSiGW, WFOSiGW oraz funduszy struktural-
nych UE.

30

 UCHWAŁA Nr LX/922/10
Rady Miejskiej w Słupsku

 z dnia 27 października 2010 r.

 w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody  
w granicach administracyjnych miasta Słupska.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz 
art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220 ze zmianami: M.P. z 2009 r. Nr 69, poz. 894, Dz. 
U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 
804, Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Słupsku uchwala, 
co następuje:

§ 1

  Ze względu na utratę wartości przyrodniczej, po uzgod-
nieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, 
znosi się ochronę prawną z pomnika przyrody:

1) drzewa - z gatunku topola późna zlokalizowanego 
w Słupsku, przy ul. Młyńskiej, nad rzeką Słupią, na 
terenie młyna (dz. 419/4, obręb 13); ustanowionego 
pomnikiem przyrody orzeczeniem Nr 31/217 Pre-

zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Koszalin 
z dnia 20 października 1971 roku (numer rejestru 
wojewódzkiego 67, zamieszczoneg w załączniku do 
ogłoszenia Wojewody Słupskiego z dnia 4 grudnia 
1978 roku),

2) drzewa - z gatunku buk zwyczajny zlokalizowanego w 
Słupsku, w północno - wschodniej części cmentarza 
komunalnego, przy ul. Rabina dr Maxa Josepha, 
wchodzącego w skład jednostronnej alei składającej 
się z 10 szt. drzew z rodzaju buk (działka 5/14, obręb 
14) ; ustanowionego pomnikiem przyrody uchwałą 
Rady Miejskiej w Słupsku Nr V/44/03 z dnia 29 stycz-
nia 2003 roku (pozycja nr 38 w miejskim rejestrze; 
obwód pnia 223 cm).

§ 2

  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Słupska.

§ 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku

Zdzisław Sołowin


