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UCHWAŁA Nr XIX/393/2008 

Rady Miejskiej w Elbl �gu 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego obszaru �ródmie �cie - Północ w Elbl �gu. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 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; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974 i Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111) w zwi�zku z uchwał� Nr XXVIII/696/2006 Rady 
Miejskiej w Elbl�gu z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru �ródmie�cie-
Północ w Elbl�gu, stwierdzaj�c, �e plan jest zgodny z 
ustaleniami Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy-miasta Elbl�g 
przyj�tym uchwał� Nr XXXIII/825/2006 Rady Miejskiej w 
Elbl�gu z dnia 26 pa�dziernika 2006 r. - uchwala si�, co 
nast�puje: 
 

PRZEPISY OGÓLNE 
 

§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru �ródmie�cie - Północ w Elbl�gu, 
którego granice wyznaczaj�: od północy - ul. Teatralna 
(wł�cznie), od wschodu - zabudowa przy ul. Kosynierów 
Gdy�skich (wł�cznie) i odcinek ul. Romualda Traugutta, 
od południa - ul Generała Grota Roweckiego (wł�cznie) i 
Aleja Armii Krajowej (wł�cznie), od zachodu odcinki ulic: 
Stoczniowej (wł�cznie), Królewieckiej i Robotniczej. 
 
  1) Granice planu, o których mowa w ust. 1, wskazano na 

rysunku planu sporz�dzonym na mapie w skali 1:1000, 
stanowi�cym zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
2. Rozstrzygni�cie w sprawie uwag wniesionych do 

projektu planu na etapie jego wyło�enia do publicznego 
wgl�du zawiera zał�cznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
3. Rozstrzygni�cie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nale�� do zada� własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania zawiera zał�cznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejsz� uchwał� 

zastosowanie maj� przepisy szczególne odnosz�ce si� do 
obszaru obj�tego ustaleniami planu. 

 
§ 2. 1. Cele do osi�gni�cia poprzez regulacje 

planistyczne zawarte w niniejszej uchwale: 
 

  1) społeczne: przywrócenie rangi �ródmie�cia w 
kategoriach socjalno-społecznych - stworzenie 
atrakcyjnych miejsc sp�dzania czasu: edukacja, 
kultura, rozrywka, sport, wypoczynek; zogniskowanie 
�ycia mieszka�ców i przyjezdnych; 

 
  2) urbanistyczne: kompleksowa integracja rozwi�za�, 

kreuj�ca przestrze� publiczn�, b�d�c� wizytówk� i 
znakiem rozpoznawczym Elbl�ga; 

 
  3) architektoniczne: ochrona, zachowanie, rewitalizacja 

cennej zabudowy �ródmie�cia Elbl�ga, wskazanie 
potencjału inwestycyjnego, gdzie i w jakiej skali mo�na 
budowa�, zag�szczenie tkanki urbanistycznej 
zabudow� o odpowiedniej skali i jako�ci; 

 
  4) funkcjonalne: stworzenie warunków dla 

ekonomicznego i zgodnego z interesem publicznym 
wykorzystania istniej�cych rezerw terenowych; 
stworzenie warunków dla poprawy standardów 
u�ytkowych obiektów historycznych oraz układów 
urbanistycznych przy zachowaniu ich wysokich 
warto�ci kulturowych; koncentracja, powi�zanie i 
zró�nicowanie funkcji; wzmocnienie znaczenia zieleni 
w �ródmie�ciu; 

 
  5) komunikacyjne: realizacja fragmentu Zintegrowanego 

Systemu Transportu Publicznego; wskazanie miejsc 
parkingowych (parkingi w ramach inwestycji 
komercyjnych i publicznych). 

 
§ 3. 1. Integraln� cz��ci� uchwały jest zał�cznik 

graficzny nr 1, tj. rysunek planu w skali 1:1000. 
 
2. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne w rysunku planu 

s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu: 
 
  1) granica planu; 
 
  2) linia rozgraniczaj�ca tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 
  3) symbole literowo - cyfrowe przyporz�dkowane 

poszczególnym terenom planu; 
 
  4) ustalona linia zabudowy; 
 
  5) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
 
  6) strefa ochrony konserwatorskiej „B”; 
 
  7) obiekt chroniony, nale��cy do strefy ochrony 

konserwatorskiej „B” lub obj�ty ochron� ze wzgl�du na 
walory architektoniczno-urbanistyczne; 

 
  8) granica konserwatorskiej strefy obserwacji 

archeologicznej; 
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  9) strefa lokalizacji parkingu podziemnego; 
 
  10) zjazd publiczny; 
 
  11) ci�g pieszy poza terenami komunikacji; 
 
  12) orientacyjny przebieg pieszego pasa�u handlowego; 
 
  13) ci�g pieszy w podcieniu zabudowy; 
 
  14) lokalizacja szczególnie wyeksponowana; 
 
  15) o� kompozycyjna; 
 
  16) strefa ekspozycji widokowej; 
 
  17) zgrupowanie starodrzewu podlegaj�ce ochronie; 
 
  18) granica strefy ochronnej pomnika przyrody; 
 
  19) cenne okazy drzew podlegaj�ce ochronie; 
 
  20) lokalizacja nasadze� szpaleru drzew; 
 
  21) ziele� izolacyjna. 
 

3. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne w rysunku planu 
s� informacjami: 
 
  1) granica terenu zamkni�tego; 
 
  2) obiekt i granica terenu wpisanego do rejestru 

zabytków; 
 
  3) drzewo stanowi�ce pomnik przyrody; 
 
  4) pomniki pami�ci, rze�by i artystyczne formy 

przestrzenne; 
 
  5) proponowana lokalizacja wjazdu. 
 

§ 4. 1. Ustala si� podział obszaru obj�tego planem na 
tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 
zabudowy i zagospodarowania, wydzielone na rysunku 
planu liniami rozgraniczaj�cymi i oznaczone symbolami 
literowo - cyfrowymi. Zasady zabudowy i 
zagospodarowania dla poszczególnych terenów zawarte 
s� w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały. 

 
2. Linie rozgraniczaj�ce, o których mowa w ust. 1, 

poprowadzono po funkcjonuj�cych liniach podziałów 
geodezyjnych lub nale�y wyznaczy� je geodezyjnie w 
projektach podziału gruntów, zgodnie z rysunkiem i 
zapisami planu. 
 

§ 5. W planie okre�la si�: 
 
1. Przeznaczenie terenów w sposób nast�puj�cy: 

 
  1) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku 

planu symbolami U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8; 
 
  2) tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej 

wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 
symbolami UMW1,UMW2,UMW3,UMW4,UMW5, 
UMW6, UMW7; 

 
  3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 

usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami 
MWU1 i MWU2; 

 
  4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z 

dopuszczeniem funkcji usługowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolami MWu1, MWu2, MWu3, 
MWu4, MWu5, MWu6, MWu7, MWu8, MWu9 i 
MWu10; 

 
  5) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

oznaczony na rysunku planu symbolem MW; 
 
  6) tereny zieleni publicznej urz�dzonej, oznaczone na 

rysunku planu symbolem ZP1, ZP2 i ZP3; 
 
  7) tereny komunikacji publicznej i obsługi komunikacji 

publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem KD 
oraz teren parkingu, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 30KP; 

 
  8) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na 

rysunku planu symbolami ITE1, ITE2, ITE3 i ITE4. 
 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, zawarte w przepisach szczegółowych 
uchwały oraz w § 7 niniejszej uchwały, ustalaj�cym 
zestaw generalnych zasad do uwzgl�dnienia przy 
projektowaniu architektury w obszarze planu. 

 
3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, zawarte w przepisach szczegółowych 
uchwały. 

 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej, zawarte w przepisach 
szczegółowych uchwały i po�rednio w § 7 niniejszej 
uchwały. 

 
5. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych, zawarte w przepisach 
szczegółowych uchwały i po�rednio w § 7 niniejszej 
uchwały. 

 
6. Wska�niki zagospodarowania terenów i parametry 

kształtowania zabudowy, zawarte w przepisach 
szczegółowych uchwały. 

 
7. Zasady i warunki podziału nieruchomo�ci zawarte w 

przepisach szczegółowych uchwały. 
 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy oraz 

zasady funkcjonowania systemów komunikacji, zawarte w 
przepisach szczegółowych uchwały i § 9 niniejszej 
uchwały. 

 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy oraz 

zasady funkcjonowania systemów infrastruktury 
technicznej, zawarte w § 8 uchwały. 
 

10. Stawki procentowe na podstawie, których ustala 
si� opłat�, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 
wysoko�ci okre�lonej dla poszczególnych terenów w 
przepisach szczegółowych uchwały. 
 

§ 6. W planie nie okre�la si�: 
 
1. Granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj�cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów szczególnych, w tym terenów 
górniczych, a tak�e nara�onych na niebezpiecze�stwo 
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powodzi oraz zagro�onych osuwaniem si� mas ziemnych, 
gdy� nie wyst�puj� na obszarze planu. 

 
2. Zasad i warunków scalania nieruchomo�ci. 
 
3. Sposobu i terminu tymczasowego 

zagospodarowania, urz�dzania i u�ytkowania terenów. 
 

§ 7. 1. Ustala si� nast�puj�cy zestaw generalnych 
zasad kształtowania zabudowy pierzejowej na obszarze 
planu: 
 
  1) ci�gi zabudowy winny składa� si� z segmentów 

(kamienic) dost�pnych od ulicy poprzez jedn� klatk� 
schodow� oraz nawi�zywa� swoimi proporcjami 
(wysoko�� i szeroko�� segmentów) do charakteru i 
sylwety ci�gów zabudowy historycznej; 

 
  2) poszczególne segmenty (kamienice) zabudowy winny 

posiada� cechy architektury �ródmiejskiej i 
nawi�zywa� do dobrych przykładów kamienicy 
elbl�skiej umo�liwiaj�c poprzez zró�nicowanie detalu i 
dobór materiałów odr�bn� ich percepcj� od strony 
przestrzeni publicznej; 

 
  3) kamienice realizowane w formie plomb 

urbanistycznych b�d� rozbudowy i modernizacji 
istniej�cych kamienic winny posiada� wysokie walory 
architektoniczno-kompozycyjne wyra�aj�ce si�: 

 
a) prawidłowymi proporcjami bryły podziałów elewacji, 

kształtu dachu, rozmieszczeniem i kształtem 
otworów okiennych i drzwiowych, 

 
b) zastosowaniem szlachetnych materiałów 

elewacyjnych (szczególnie dotyczy to dolnych 
kondygnacji elewacji frontowej), 

 
c) zastosowaniem indywidualnego w formie detalu 

architektonicznego-eksponuj�cego podziały 
elewacji, zwie�czenie budynku, wej�cie, wybrane 
naro�niki w tym akcenty architektoniczne; 

 
  4) wej�cia do budynków od strony przestrzeni publicznej 

projektowa� na poziomie chodnika; 
 
  5) wyklucza si� od strony przestrzeni publicznej 

lokalizacji zewn�trznych wiatrołapów, ganków, 
schodów itp. form wychodz�cych poza lico budynku; 

 
  6) w budynkach usługowo-mieszkalnych nale�y 

kompozycyjnie wyró�nia� parter, poprzez takie 
elementy jak: wysoko��, bogatszy detal 
architektoniczny, kształt otworów okiennych (witryn) i 
wej�ciowych; 

 
  7) w budynkach o funkcji wył�cznie mieszkaniowej 

nale�y kompozycyjnie wyró�nia� pierwsze pi�tro lub 
pierwsze i drugie poprzez takie elementy jak: optyczne 
podkre�lenie wysoko�ci, bogatszy detal 
architektoniczny, kształt otworów okiennych; 

 
  8) nale�y doło�y� szczególnej staranno�ci przy 

projektowaniu takich elementów architektonicznych 
jak: balkony, loggie, werandy a szczególnie w elewacji 
frontowej przy zapewnieniu maksymalnej izolacji 
mi�dzy przestrzeni� prywatn� i przestrzeni� publiczn�; 

 
  9) nale�y kompozycyjnie podkre�la� naro�niki zabudowy 

poprzez stosowne kształtowanie bryły budynku, a w 

przypadku lokalizacji na zamkni�ciu osi widokowej 
podkre�lenie poprzez odpowiednie zwie�czenie 
budynku b�d� zastosowanie akcentu o wi�kszej 
wysoko�ci; 

 
  10) dachy spadziste wspiera� na gzymsie wie�cz�cym 

�ciany budynku, wyklucza si� form� okapu; 
 
  11) wyklucza si� stosowanie takich materiałów jak: 

blachodachówka, papodachówka, siding z paneli z 
tworzyw sztucznych i podobnych materiałów, 
imituj�cych materiały oryginalne. 

 
§ 8. 1. Ustala si� nast�puj�ce zasady kształtowania i 

obsługi infrastruktury technicznej: 
 
  1) sieci infrastruktury technicznej nale�y generalnie 

prowadzi� w liniach rozgraniczaj�cych przestrzeni 
publicznych, a w przypadku braku takich mo�liwo�ci 
wzdłu� granic nieruchomo�ci; 

 
  2) adaptacj�, modernizacj� i rozbudow� istniej�cych sieci 

infrastruktury technicznej nale�y realizowa� z 
zastosowaniem nowych technologii i form 
usprawniaj�cych przesył, zgodnie z pkt 1); 

 
  3) niezb�dne kubaturowe obiekty infrastruktury 

technicznej, m.in. stacje transformatorowe, nale�y 
lokalizowa� na wydzielonych działkach, na zasadach 
okre�lonych w przepisach szczególnych lub jako 
wbudowane w nowoprojektowan� zabudow�, 
przestrzegaj�c zasady nie sytuowania ich w miejscach 
wyeksponowanych w przestrzeni urbanistycznej; 

 
  4) zaopatrzenie w wod�, energi� elektryczn�, gaz, sieci 

telekomunikacji oraz odprowadzenie �cieków i wód 
opadowych oraz wywóz odpadów stałych nale�y 
realizowa� wył�cznie w ramach systemów 
obsługuj�cych miasto; 

 
  5) preferowane jest zasilanie w ciepło z sieci miejskiej, 

ewentualnie dopuszcza si� stosowanie urz�dze� 
grzewczych niepowoduj�cych przekrocze� 
standardów jako�ci �rodowiska, okre�lonych w 
przepisach szczególnych; 

 
  6) wyklucza si� w zakresie: zaopatrzenia w wod�, 

energi� elektryczn�, gaz, ogrzewania pomieszcze�, 
odprowadzenia �cieków sanitarnych i wód opadowych, 
wywozu odpadów stałych - stosowania rozwi�za� 
tymczasowych i przej�ciowych, niezgodnych z 
ustaleniami §8 niniejszej uchwały i przepisami 
szczególnymi. 

 
2. Szczegółowe działania w zakresie infrastruktury 

technicznej powinny by� okre�lone na podstawie 
projektów budowlanych dla poszczególnych 
przedsi�wzi�� inwestycyjnych na obszarze planu, z 
uwzgl�dnieniem ustale� § 8 niniejszej uchwały. 

 
§ 9. 1. Ustala si� nast�puj�ce standardy parkowania 

na obszarze planu, wynikaj�ce z istniej�cych 
uwarunkowa�, planowanej intensywno�ci zabudowy, 
historycznego układu urbanistycznego (nie 
dostosowanego do obecnych potrzeb obsługi 
komunikacyjnej), tj. czynników ograniczaj�cych 
mo�liwo�ci pełnego zaspokojenia potrzeb gara�owo-
parkingowych: 
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  1) przy zało�eniu, �e zostan� w pełni zrealizowane 
wszystkie wskazane w planie parkingi podziemne, 
wielokondygnacyjne i naziemne, uwzgl�dniaj�c 
szczegółowe ustalenia dla poszczególnych terenów 
planu, nale�y przyj��, �e wyj�ciowy standard - 1 
miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny i 1 
miejsce parkingowe na 100 m2 powierzchni u�ytkowej 
lokalu usługowego - musi by� spełniony: 

 
a) dla nowopowstaj�cej zabudowy w 80 %; 
 
b) dla zabudowy istniej�cej w 60 %. 

 
2. Ustala si�, �e brakuj�ce zapotrzebowanie na 

miejsca parkingowe nale�y realizowa� w liniach 
rozgraniczaj�cych ulic, zwłaszcza w zakresie obsługi 
usług, a dla funkcji mieszkaniowej tak�e na 
ogólnodost�pnych parkingach poza granicami planu. 

 
§ 10. 1. Ilekro� w przepisach niniejszej uchwały jest 

mowa o: 
 
  1) planie - oznacza to niniejszy miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego obszaru 
�ródmie�cie-Północ w Elbl�gu; 

 
  2) uchwale - oznacza to niniejsz� uchwał� Rady Miasta 

Elbl�ga w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
�ródmie�cie-Północ w Elbl�gu; 

 
  3) obszarze planu - oznacza to teren wewn�trz granic 

opracowania, oznaczonych na rysunku planu, dla 
którego obowi�zuj�ce s� ustalenia planu, z 
wykluczeniem terenu zamkni�tego; 

 
  4) przepisach szczególnych - oznacza to inne przepisy 

ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz nakazy, 
zakazy i ograniczenia w dysponowaniu terenem, 
wynikaj�ce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

 
  5) rysunku planu - oznacza to zał�cznik graficzny nr 1 do 

uchwały na mapie sytuacyjno wysoko�ciowej w skali 
1:1000; 

 
  6) ustalonej linii zabudowy - oznacza to lini�, na której 

maj� by� sytuowane frontowe �ciany budynków wraz z 
balkonami, w przyziemiu �aden element budynku nie 
mo�e wychodzi� poza jego lico a wej�cia od strony 
przestrzeni publicznych nale�y sytuowa� bezpo�rednio 
z poziomu chodnika; 

 
  7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - oznacza to lini� 

ograniczaj�c� teren, na którym mog� by� sytuowane 
budynki; 

 
  8) terenie zabudowanym - oznacza to teren zabudowany 

trwałymi obiektami kubaturowymi, bez boksów 
gara�owych i komórek gospodarczych; 

 
  9) terenie biologicznie czynnym - oznacza to 

nieutwardzon� i nie zabudowan� powierzchni�, 
pokryt� trwale zwi�zan� z gruntem ro�linno�ci� oraz 
zdolne do samooczyszczenia si� wody; 

 
  10) nieuci��liwych usługach - oznacza to działalno�� 

usługow�, która nie powoduje przekrocze� 
standardów jako�ci �rodowiska, okre�lonych w 
przepisach szczególnych, ani pogorszenia warunków 

�ycia mieszka�ców i przestrzeni urbanistyczno- 
architektonicznej; 

 
  11) lokalizacji szczególnie wyeksponowana - oznacza to 

miejsce, w którym powinna si� znale�� architektura i 
zagospodarowanie o najwy�szych walorach, 
wyró�niaj�ce t� przestrze� w całym układzie 
urbanistycznym, w miejscu tym dopuszcza si� 
odst�pstwo od ustalonej linii zabudowy, wynikaj�ce z 
oryginalnego kształtowania bryły budynku i lica 
elewacji od strony przestrzeni publicznej; 

 
  12) strefie ekspozycji widokowej - oznacza to przestrze� 

wymagaj�c� kompozycji architektoniczno-
urbanistycznej, zapewniaj�cej wgl�d widokowy, 
eksponuj�cy fasad� zabytkowego budynku s�du; 

 
  13) zje�dzie publicznym - oznacza do przejazd 

umo�liwiaj�cy dost�pno�� komunikacyjn� do 
zapleczy zabudowy lub wn�trz kwartałów dla 
wszystkich u�ytkowników oraz zapewniaj�cy 
ochron� przeciwpo�arow� bez ogranicze� 
technicznych i własno�ciowych; 

 
  14) gabinet - oznacza to pomieszczenie do pracy 

umysłowej lub specjalnej pracy zawodowej,(np. 
lekarskiej, prawniczej, kosmetycznej, itp.) i 
nieuci��liwej dla s�siedztwa; 

 
  15) przestrzeni publicznej - oznacza to tereny 

komunikacji: ulice, chodniki, ci�gi piesze i place 
ogólnodost�pne oraz tereny zieleni publicznej. 

 
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

 
§ 11. Powierzchnia terenu: 13588,5 m2. 

 
1. Ustala si� teren zabudowy usługowej, oznaczony na 

rysunku planu symbolem U1. 
 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to usługi centrotwórcze, o znaczeniu 
ogólnomiejskim i regionalnym w zakresie: edukacji, nauki i 
kultury, administracji, opieki zdrowotnej i funkcji 
pokrewnych im towarzysz�cym. Wn�trze kompleksu 
zabudowy przeznaczone w wi�kszo�ci na ziele� 
ogrodowo-parkow�. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2 to: 
 
  1) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych dróg 

dojazdowych, ci�gów pieszych oraz parkingów 
naziemnych i podziemnych; 

 
  2) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. W odniesieniu do zabytków: budynku mieszkalnego 

przy ul. Stoczniowej wraz z przylegaj�cym budynkiem 
mieszkalnym - oficyn�, otaczaj�cym ogrodem i ceglanym 
murem ogrodzenia w granicach działek nr 24/1, 24/2 i 
25/1 - patrz rysunek planu, wpisanych do rejestru 
zabytków o nr A-321/94 z dnia 17.02.1994 r., zmiana z 
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dnia 22.09.2003 r., obowi�zuj� przepisy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami oraz nast�puj�ce 
ustalenia: 
 
  1) przeznaczenie zabudowy i działek pod funkcje 

okre�lone w ust. 1, 2 i 3; 
 
  2) zasady zagospodarowania zgodnie z ust. 9. 
 

6. W odniesieniu do zabytkowego budynku przy ul. 
Pocztowej, wpisanego do rejestru zabytków o nr 163/90 z 
dnia 18.07.1990 r., który znalazł si� cz��ciowo w liniach 
rozgraniczaj�cych modernizowanej ul. Pocztowej - patrz 
rysunek planu, obowi�zuj� przepisy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami oraz nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) obiekt nale�y przenie�� w inne miejsce w uzgodnieniu 

z urz�dem konserwatorskim. 
 

7. W odniesieniu do kompleksu budynków nale��cych 
do Zespołu Szkół Ogólnokształc�cych przy ul. Pocztowej 
2, wraz z działk� nr 23 - patrz rysunek planu, wpisanych 
do rejestru zabytków o nr A-4450, nr decyzji 6/07 z dnia 
23.01.2007 r., obowi�zuj� przepisy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami oraz nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) przeznaczenie zabudowy i działki pod funkcje 

okre�lone w ust. 1, 2 i 3; 
 
  2) zasady zagospodarowania zgodnie z ust. 9. 
 

8. Na całym terenie U1 ustala si� stref� obserwacji 
archeologicznej - co oznacza, �e mog� mie� 
zastosowanie przepisy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 

 
9. Zasady zagospodarowania terenu U1: 

 
  1) wn�trze kompleksu zabudowy z otwarciem na 

kompleks terenów zielonych o charakterze ogrodowo-
parkowym i rekreacyjnym od strony południowo-
zachodniej zagospodarowywa� kompleksowo, w 
formie dziedzi�ców, skwerów, w celu wytworzenia 
atrakcyjnej przestrzeni skupiaj�cej u�ytkowników 
usług; 

 
  2) we wn�trzu kompleksu zabudowy lokalizowa� parkingi 

naziemne i podziemne z maksymalnym zachowaniem 
istniej�cej zieleni; 

 
  3) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych; 
 
  4) wewn�trz kompleksu zabudowy zapewni� słu�ebno�� 

przejazdu od ul. Stoczniowej dla zabudowy 
pozbawionej mo�liwo�ci obsługi komunikacyjnej od 
strony ulic Pocztowej i Królewieckiej; 

 
  5) na cz��ci terenu wyst�puje grupa starodrzewu 

obj�tego ochron� - patrz rysunek planu; 
 
  6) wyklucza si� zabudow� i zagospodarowanie 

zagra�aj�ce prawidłowej wegetacji drzewa - pomnika 
przyrody w strefie ochrony pomnika przyrody - zgodnie 
z rysunkiem planu; 

 
  7) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym; 
 

  8) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 
zwi�zanej z wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzie�y zgodnie z przepisami szczególnymi; 

 
  9) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
30 %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 

25 %. 
 

10. Zasady kształtowania zabudowy terenu U1: 
 
  1) ustalone linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) ustala si� lokalizacj� wyeksponowan� kompozycyjnie, 

wymagaj�c� szczególnego podkre�lenia 
architektonicznego w układzie urbanistycznym - patrz 
rysunek planu i § 10 pkt 11); 

 
  3) wysoko�� nowej zabudowy - 4 kondygnacje z 

dopuszczeniem 5 niepełnej kondygnacji wie�cz�cej. 
 

11. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji. 

 
12. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu U1 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 12. Powierzchnia terenu: 11271,7 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy usługowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem U2. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1, to zabudowa usługowa w zakresie edukacji i 
funkcji pokrewnych. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2 to: 
 
  1) sport i rekreacja; 
 
  2) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych dróg 

dojazdowych, ci�gów pieszych oraz miejsc 
postojowych stosownie do potrzeb funkcji 
podstawowej; 

 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu U2: 

 
  1) teren zagospodarowywa� kompleksowo, zgodnie z 

przeznaczeniem i du�ym udziałem zieleni urz�dzonej, 
przede wszystkim chroni�c starodrzew; 

 
  2) na cz��ci terenu wyst�puje grupa starodrzewu 

obj�tego ochron� - patrz rysunek planu; 
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  3) nale�y zadba� o prawidłow� ekspozycj� rze�by 

Kazimierza Jagiello�czyka, której obecn� lokalizacj� 
wskazano w rysunku planu; 

 
  4) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych; 
 
  5) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym; 
 
  6) nowy obiekt nale�y lokalizowa� na osi kompozycyjnej 

wskazanej w rysunku planu; 
 
  7) obsługa komunikacyjna terenu od strony ulicy Zacisze 

- zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  8) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

zwi�zanej z wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzie�y zgodnie z przepisami szczególnymi; 

 
  9) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
20 %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 

35 %. 
 

6. Zasady kształtowania zabudowy terenu U2: 
 
  1) ustalona linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) wobec obiektu chronionego, nale��cego do strefy 

ochrony konserwatorskiej „B” i chronionego ze 
wzgl�du na walory architektoniczno-urbanistyczne - 
patrz rysunek planu, ustala si� nast�puj�ce zasady 
ochrony: przy pracach remontowych i 
modernizacyjnych nale�y zachowa� ustalone linie 
regulacyjne po obrysie budynku, sylwet� zabudowy, 
form� i pokrycie dachu, rodzaj u�ytkowania, tradycyjne 
materiały budowlane, istniej�c� artykulacj� elewacji, 
ukształtowan� przez detal architektoniczny, gzymsy i 
inne elementy oraz kształt otworów okiennych i 
wej�ciowych oraz podziały stolarki okiennej i 
drzwiowej; 

 
  3) wysoko�� nowej zabudowy - od 9 m do 15 m. 
 

7. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji. 

 
8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu U2 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 13. Powierzchnia terenu: 4250,5 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy usługowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem U3. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1, to zabudowa usługowa w zakresie edukacji, 
kultury, ochrony zdrowia oraz innych usług o charakterze 
u�yteczno�ci publicznej. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2 to: 

 
  1) place zabaw i ziele� urz�dzona zwi�zana z rekreacj�; 
 
  2) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych dróg 

dojazdowych, ci�gów pieszych oraz miejsc 
postojowych stosownie do potrzeb funkcji 
podstawowej; 

 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu U3: 

 
  1) teren zagospodarowywa� kompleksowo, zgodnie z 

przeznaczeniem i du�ym udziałem zieleni urz�dzonej; 
 
  2) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych; 
 
  3) nale�y przeprowadzi� rewitalizacj� zagospodarowania 

terenu, a w szczególno�ci: 
 

a) akcentowa� w sposób jednoznaczny granice z 
terenami o innym przeznaczeniu, a zwłaszcza z 
pasem ulicznym, 

 
b) otoczy� ochron� istniej�ce zadrzewienie, 
 
c) zorganizowa� ziele� nisk�, wyposa�y� w mał� 

architektur� i urz�dzi� place zabaw; 
 
  4) wyklucza si� wprowadzanie nowej zabudowy, równie� 

tymczasowej; 
 
  5) obsługa komunikacyjna z drogi wewn�trznej 

przebiegaj�cej wewn�trz terenu MWu5-lokalizacja 
zjazdu zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  6) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

zwi�zanej z wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzie�y zgodnie z przepisami szczególnymi; 

 
  7) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
10 %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 

60 %. 
 

6. Zasady kształtowania zabudowy terenu U3: 
 
  1) dopuszcza si� wymian� istniej�cej zabudowy pod 

nast�puj�cymi warunkami: 
 

a) ma si� ona zawiera� w obrysie obecnej zabudowy, 
 
b) wysoko�� - 2 kondygnacje lub w przypadku dachu 

spadzistego 3 kondygnacje w tym liczone 
poddasze u�ytkowe, 

 
c) w przypadku dachu spadzistego nale�y 

zastosowa� pokrycie dachówk� ceramiczn�, 
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d) charakter zabudowy ma odpowiada� kameralnemu 
obiektowi u�yteczno�ci publicznej, 

 
e) w podziemie nowej zabudowy na le�y lokalizowa� 

parking. 
 

7. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zakazuje si� dokonywania nowych wydziele� 

geodezyjnych na działki budowlane. 
 

8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 
ustala si� dla terenu U3 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 14. Powierzchnia terenu: 2642,8 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy usługowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem U4. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1, to zabudowa kultu religijnego wraz z zabudow� 
towarzysz�c� funkcji podstawowej. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2 to: 
 
  1) funkcje usługowe i mieszkalne, zwi�zane z obsług� 

przeznaczenia podstawowego; 
 
  2) ziele� urz�dzona; 
 
  3) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych dróg 

dojazdowych, ci�gów pieszych oraz miejsc 
postojowych stosownie do potrzeb funkcji 
podstawowej; 

 
  4) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu U4: 

 
  1) teren zagospodarowywa� kompleksowo, zgodnie z 

przeznaczeniem i du�ym udziałem zieleni urz�dzonej; 
 
  2) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych; 
 
  3) nale�y przeprowadzi� rewitalizacj� zagospodarowania 

terenu, a w szczególno�ci: 
 

a) akcentowa� kompozycj� zieleni o� widokow� na 
główn� fasad� ko�cioła od ul. Kosynierów 
Gdy�skich oraz w sposób jednoznaczny granice z 
terenami o innym przeznaczeniu; 

 
b) otoczy� ochron� istniej�ce zadrzewienie, 
 
c) zorganizowa� ziele� nisk� i wyposa�y� w mała 

architektur�; 
 
  4) wyklucza si� wprowadzanie nowej zabudowy, równie� 

tymczasowej; 
 
  5) dla funkcji mieszkaniowej ustala si� wymóg ochrony 

akustycznej zgodnie z przepisami szczególnymi, 

 
  6) wska�niki zagospodarowania terenu zgodne z 

obecnym stanem tj.: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
29 %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 

40 %. 
 

6. Zasady kształtowania zabudowy terenu U4: 
 
  1) wobec obiektu obj�tego ochron� ze wzgl�du na walory 

architektoniczno-urbanistyczne - patrz rysunek planu, 
ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony: przy pracach 
remontowych i modernizacyjnych nale�y zachowa� 
ustalone linie regulacyjne po obrysie budynku, sylwet� 
zabudowy, tradycyjne materiały budowlane, d��y� do 
przywrócenia oryginalnych ceglanych elewacji, 
utrzyma� istniej�c� artykulacj� elewacji, ukształtowan� 
przez gzymsy, obramienia okienne i inne detale 
architektoniczne, form� i pokrycie dachu, kształt 
otworów okiennych i wej�ciowych, podziały stolarki 
okiennej. 

 
7. Zasady i warunki podziału terenu: 

 
  1) zakazuje si� dokonywania nowych wydziele� 

geodezyjnych na działki budowlane. 
 

8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 
ustala si� dla terenu U4 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 15. Powierzchnia terenu: 3114,7 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy usługowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem U5. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1, to zabudowa usługowa w zakresie edukacji, 
kultury, ochrony zdrowia oraz innych usług o charakterze 
u�yteczno�ci publicznej. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2 to: 
 
  1) place zabaw i ziele� urz�dzona zwi�zana z rekreacj�; 
 
  2) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych dróg 

dojazdowych, ci�gów pieszych oraz miejsc 
postojowych stosownie do potrzeb funkcji 
podstawowej; 

 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu U5: 

 
  1) teren zagospodarowywa� kompleksowo, zgodnie z 

przeznaczeniem i du�ym udziałem zieleni urz�dzonej; 
 
  2) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych; 
 



@������ �A��,F����
0�+��#F�&�E�0E���>� �15E���� ���������.�� � ;����7�	�
�

1�-	��1

  3) nale�y przeprowadzi� rewitalizacj� zagospodarowania 
terenu, a w szczególno�ci: 

 
a) akcentowa� w sposób jednoznaczny granice z 

terenami o innym przeznaczeniu, a zwłaszcza z 
pasem ulicznym i zapleczem, 

 
b) otoczy� ochron� istniej�ce zadrzewienie, 
 
c) zorganizowa� ziele� nisk�, wyposa�y� w mała 

architektur� i urz�dzi� place zabaw; 
 
  4) wyklucza si� wprowadzanie nowej zabudowy, równie� 

tymczasowej; 
 
  5) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

zwi�zanej z wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzie�y zgodnie z przepisami szczególnymi; 

 
  6) wska�niki zagospodarowania terenu zgodne z 

obecnym stanem tj.: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 7 %; 
 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 

80 %. 
 

6. Zasady kształtowania zabudowy terenu U5: 
 
  1) wobec obiektu obj�tego ochron� ze wzgl�du na walory 

architektoniczno-urbanistyczne - patrz rysunek planu, 
ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony: przy pracach 
remontowych i modernizacyjnych nale�y zachowa� 
ustalone linie regulacyjne po obrysie budynku, sylwet� 
zabudowy, tradycyjne materiały budowlane, istniej�c� 
artykulacj� elewacji, ukształtowan� przez gzymsy, 
obramienia okienne i inne detale architektoniczne, 
form� i pokrycie dachu, kształt otworów okiennych i 
wej�ciowych, podziały stolarki okiennej. 

 
7. Zasady i warunki podziału terenu: 

 
  1) zakazuje si� dokonywania nowych wydziele� 

geodezyjnych na działki budowlane. 
 

8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 
ustala si� dla terenu U5 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 16. Powierzchnia terenu: 2298,4 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy usługowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem U6. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1, to zabudowa usługowa w zakresie edukacji, 
kultury, ochrony zdrowia oraz innych usług o charakterze 
u�yteczno�ci publicznej. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2 to: 
 
  1) place zabaw i ziele� urz�dzona zwi�zana z rekreacj�; 
 
  2) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych dróg 

dojazdowych, ci�gów pieszych oraz miejsc 
postojowych stosownie do potrzeb funkcji 
podstawowej; 

 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu U6: 

 
  1) teren zagospodarowywa� kompleksowo, zgodnie z 

przeznaczeniem i du�ym udziałem zieleni urz�dzonej; 
 
  2) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych; 
 
  3) nale�y przeprowadzi� rewitalizacj� zagospodarowania 

terenu, a w szczególno�ci: 
 

a) akcentowa� w sposób jednoznaczny granice z 
terenami o innym przeznaczeniu, a zwłaszcza z 
pasem ulicznym i zapleczem, 

 
b) otoczy� ochron� istniej�ce zadrzewienie a 

szczególnie cenne okazy drzew wskazane w 
rysunku planu, 

 
c) zorganizowa� ziele� nisk�, wyposa�y� w mała 

architektur� i urz�dzi� place zabaw; 
 
  4) wyklucza si� wprowadzanie nowej zabudowy, równie� 

tymczasowej; 
 
  5) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

zwi�zanej z wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzie�y zgodnie z przepisami szczególnymi; 

 
  6) wska�niki zagospodarowania terenu zgodne z 

obecnym stanem tj.: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
13 %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 

70 %. 
 

6. Zasady kształtowania zabudowy terenu U6: 
 
  1) wobec obiektu obj�tego ochron� ze wzgl�du na walory 

architektoniczno-urbanistyczne - patrz rysunek planu, 
ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony: przy pracach 
remontowych i modernizacyjnych nale�y zachowa� 
ustalone linie regulacyjnego po obrysie budynku, 
sylwet� zabudowy, tradycyjne materiały budowlane, 
bezwzgl�dnie zachowa� elewacj� ceglan�, istniej�c� 
artykulacj� elewacji, ukształtowan� przez gzymsy, 
obramienia okienne i inne detale architektoniczne, 
form� i pokrycie dachu, kształt otworów okiennych i 
wej�ciowych, podziały stolarki okiennej. 

 
7. Zasady i warunki podziału terenu: 

 
  1) zakazuje si� dokonywania nowych wydziele� 

geodezyjnych na działki budowlane. 
 

8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 
ustala si� dla terenu U6 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 17. Powierzchnia terenu: 9742,1 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy usługowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem U7. 
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2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to usługi centrotwórcze, o znaczeniu 
ogólnomiejskim i regionalnym w zakresie: administracji i 
funkcji pokrewnych im towarzysz�cym. Plac wewn�trzny 
przeznaczony na zagospodarowanie charakterze 
przestrzeni publicznej. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2 to: 
 
  1) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych 

dojazdów, ci�gów pieszych, miejsc postojowych oraz 
parkingu podziemnego; 

 
  2) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. W odniesieniu do zabytkowego budynku dawnego 

gimnazjum, obecnej siedziby Urz�du Miejskiego przy ul. 
Ł�czno�ci 1, wpisanego do rejestru zabytków o nr 147/90 
z dnia 23.05.1990 r. - patrz rysunek planu, obowi�zuj� 
przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 
nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) obiekt przeznaczony pod funkcji usługowe, o 

charakterze okre�lonym w ust. 2. 
 

6. Zasady zagospodarowania terenu U7: 
 
  1) ustala si� pierzejowy charakter zabudowy - zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  2) wn�trze kwartału zagospodarowywa� kompleksowo, w 

formie dziedzi�ców, skwerów, w celu wytworzenia 
atrakcyjnej przestrzeni skupiaj�cej u�ytkowników 
usług; 

 
  3) we wn�trzu kwartału lokalizowa� parkingi naziemne i 

podziemne dbaj�c o zachowanie i wprowadzanie 
zieleni urz�dzonej; 

 
  4) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych; 
 
  5) główna obsługa komunikacyjna od ulicy Kosynierów 

Gdy�skich - zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  6) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym; 
 
  7) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
33 %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego -

5 %. 
 

7. Zasady kształtowania zabudowy terenu U7: 
 
  1) ustalone i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  2) wysoko�� nowej zabudowy - od 3 do 5 kondygnacji; 

 
  3) ustala si� dachy spadziste, o spadku ok. 45o (tj. 

mo�liwo�� odchylenia do 5o) i pokryte dachówk� 
ceramiczn�; 

 
  4) w podziemiu nowej zabudowy nale�y lokalizowa� 

parkingi. 
 

8. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji. 

 
9. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu U7 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 18. Powierzchnia terenu: 10042,2 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy usługowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem U8. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1, to zabudowa usługowa w zakresie edukacji i 
kultury, o charakterze ogólnomiejskim i regionalnym oraz 
administracji, biur, sal konferencyjnych i funkcji im 
towarzysz�cym. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2 to: 
 
  1) sport i rekreacja; 
 
  2) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych dróg 

dojazdowych, ci�gów pieszych oraz parkingów 
podziemnych i naziemnych, stosownie do potrzeb 
funkcji podstawowej; 

 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu U8: 

 
  1) teren zagospodarowywa� kompleksowo, zgodnie z 

przeznaczeniem tj. urz�dzi� boisko szkolne i miejsca 
rekreacji, skupiaj�ce u�ytkowników usług w�ród zieleni 
urz�dzonej; 

 
  2) obsługa komunikacyjna poprzez zjazd publiczny od 

ulicy Kosynierów Gdy�skich - zgodnie z rysunkiem 
planu; 

 
  3) parkingi podziemne nale�y lokalizowa� w skarpach, 

wykorzystuj�c naturalne ukształtowanie terenu; 
 
  4) nale�y stosownie zagospodarowa� stref� ekspozycji 

widokowej na zabytkowy budynek s�du - zgodnie z 
rysunkiem planu i § 10 pkt 12); 

 
  5) nowe zagospodarowanie i zabudowa musz� by� 

zintegrowane przestrzennie i funkcjonalnie z 
istniej�cym zagospodarowaniem i zabudow�; 
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  6) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych oraz 
pojedynczych, parterowych obiektów handlowych i 
usługowych; 

 
  7) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym; 
 
  8) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

zwi�zanej z wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzie�y zgodnie z przepisami szczególnymi; 

 
  9) wska�niki zagospodarowania terenu powinny 

odpowiada� wskazaniom wynikaj�cym z przepisów 
szczególnych i wynika� z kompleksowej 
architektoniczno-urbanistycznej koncepcji 
zagospodarowania terenu.. 

 
6. Zasady kształtowania zabudowy terenu U8: 

 
  1) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  2) wobec obiektu chronionego, nale��cego do strefy 

ochrony konserwatorskiej „B” - patrz rysunek, ustala 
si� nast�puj�ce zasady ochrony: 

 
a) przy pracach remontowych i modernizacyjnych 

nale�y zachowa� ustalone linie regulacyjne po 
obrysie budynku, sylwet� zabudowy, oryginaln� 
form� i pokrycie dachów, tradycyjne materiały 
budowlane, istniej�ce elewacje ceglane, istniej�c� 
artykulacj� elewacji, ukształtowan� przez detal 
architektoniczny, gzymsy, obramienia okienne i 
drzwiowe, kształt otworów okiennych i wej�ciowych 
oraz oryginalne podziały stolarki okiennej i 
drzwiowej; 

 
  3) wysoko�� nowej zabudowy - od 3 do 5 kondygnacji, 

przy czym dla obiektów dobudowywanych ustala si�, 
�e wysoko�� nowej zabudowy nie mo�e by� ni�sza od 
najwy�szej kraw�dzi �ciany szczytowej budynku 
s�siedniego; 

 
  4) nie ustala si� kształtu dachów, natomiast przy 

dachach spadzistych nale�y pokrywa� je dachówk� 
ceramiczn�; 

 
  5) w podziemiu nowej zabudowy oraz pod placem 

szkolnym nale�y zlokalizowa� parkingi; 
 
  6) nowa zabudowa powinna sw� form� i gabarytami 

wkomponowywa� si� w istniej�cy budynek szkoły 
muzycznej i zabudow� s�siedni�; 

 
  7) wobec zabudowy istniej�cej nale�y d��y� do poprawy 

warunków technicznych i estetyzacji w zakresie 
kolorystyki i detalu architektonicznego. 

 
7. Zasady i warunki podziału terenu: 

 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji. 

 
8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu U8 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 19. Powierzchnia terenu: 7132,7 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy usługowej i 
mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem UMW1. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to usługi centrotwórcze, o znaczeniu 
ogólnomiejskim i regionalnym w zakresie: administracji, 
kultury, rozrywki, wystawiennictwa, gastronomii, 
hotelarstwa, biur, gabinetów, handlu detalicznego i 
mieszka� o wysokim standardzie oraz placu 
organizuj�cego przestrze�, integruj�c� u�ytkowników 
usług i mieszka�ców. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2 to: 
 
  1) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej; 
 
  2) parking podziemny i/lub wielokondygnacyjny. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. W odniesieniu do zabytkowej dawnej willi A. 

Neufelda przy ul. Zacisze 2/3, wpisanej do rejestru 
zabytków o nr 25/78 z dnia 4.01.1978 r. - patrz rysunek 
planu, obowi�zuj� przepisy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami oraz nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) obiekt przeznaczony pod funkcji usługowe, o 

charakterze okre�lonym w ust. 2. 
 

6. Na całym terenie UMW1 ustala si� stref� obserwacji 
archeologicznej - co oznacza, �e mog� mie� na tym 
terenie zastosowanie przepisy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami. 

 
7. Zasady zagospodarowania terenu UMW1: 

 
  1) pierzejowy charakter zabudowy z przej�ciem pieszym 

od ulicy Pocztowej do ulicy Pestalozziego - zgodnie z 
rysunkiem planu; 

 
  2) wn�trze kwartału nale�y zagospodarowywa� 

kompleksowo, aby stworzy� atrakcyjnie 
zakomponowan� przestrze� skupiaj�c� u�ytkowników 
usług i mieszka�ców; 

 
  3) przy modernizacji posadzki wn�trza kwartału 

wykorzysta� istniej�c� kostk� brukow�; 
 
  4) we wn�trzu kwartału lokalizowa� wył�cznie parkingi 

podziemne; 
 
  5) zakazuje si� lokalizowania parkingów naziemnych 

otwartych i budowy gara�y wolnostoj�cych; 
 
  6) obsługa komunikacyjna kwartału od ulic: Zacisze i 

Pestalozziego - zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  7) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym; 
 
  8) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

mieszkaniowej zgodnie z przepisami szczególnymi; 
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  9) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
53 %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 

5 %. 
 

8. Zasady kształtowania zabudowy terenu UMW1: 
 
  1) ustalone linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) wobec obiektów chronionych, nale��cych do strefy 

ochrony konserwatorskiej „B” - patrz rysunek planu, 
ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony: przy pracach 
remontowych i modernizacyjnych nale�y zachowa� 
ustalone linie zabudowy, sylwet� zabudowy, 
tradycyjne materiały budowlane, ceglan� elewacj� 
wraz z jej istniej�c� artykulacj�, ukształtowan� przez 
gzymsy, pilastry i inne detale architektoniczne, form� i 
pokrycie dachów, kształt otworów okiennych i 
wej�ciowych, podziały stolarki okiennej, nale�y d��y� 
do przywrócenia oryginalnych elewacji ceglanych; 

 
  3) wysoko�� nowej zabudowy - od 4 do 5 kondygnacji; 
 
  4) nie ustala si� geometrii dachów, jednak przy dachach 

spadzistych nale�y stosowa� dachówk� ceramiczn�; 
 
  5) w przyziemiu nowej zabudowy nale�y lokalizowa� 

parkingi. 
 

9. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji. 

 
10. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu UMW1 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 20. Powierzchnia terenu: 16315,2 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy usługowej i 
mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem UMW2. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to usługi centrotwórcze, o znaczeniu 
ogólnomiejskim i regionalnym w zakresie: administracji, 
kultury, rozrywki, wystawiennictwa, gastronomii, 
hotelarstwa, biur, gabinetów, handlu detalicznego i 
mieszka� o wysokim standardzie oraz placu 
organizuj�cego przestrze�, integruj�c� u�ytkowników 
usług i mieszka�ców. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2 to: 
 
  1) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej; 
 
  2) parking podziemny i/lub wielokondygnacyjny. 
 
  3) dopuszcza si� drobne funkcje usługowo-produkcyjne o 

charakterze nieuci��liwym w stosunku do funkcji 
mieszkaniowej co oznacza, �e wszelkie uci��liwo�ci 
b�d� zamkni�te w kubaturze obiektu usługowo-
produkcyjnego. 

 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. W odniesieniu do zabytkowej dawnej fabryki cygar 

zlokalizowanej przy naro�niku ulic Królewiecka - 
Odzie�owa, wpisanej do rejestru zabytków o nr 232/92 z 
dnia 12.10.1992 r. - patrz rysunek planu, obowi�zuj� 
przepisy szczególne i nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) obiekt nale�y przeznaczy� pod funkcje okre�lone w 

ust. 2. 
 

6. Zasady zagospodarowania terenu UMW2: 
 
  1) ustala si� pierzejowy charakter zabudowy - zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  2) wn�trze kwartału nale�y zagospodarowywa� 

kompleksowo, aby stworzy� atrakcyjnie 
zakomponowan� przestrze� skupiaj�c� u�ytkowników 
usług i mieszka�ców; 

 
  3) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych oraz 

obiektów handlowo-usługowych poza pierzejami 
zabudowy; 

 
  4) we wn�trzu kwartału lokalizowa� wył�cznie parkingi 

podziemne; 
 
  5) nale�y zapewni� dojazd do wszystkich budynków od 

wn�trza kwartału; 
 
  6) obsługa komunikacyjna kwartału głównie od ulic: 

Osi�skiego i Królewieckiej; 
 
  7) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym; 
 
  8) nale�y nasadzi� szpaler drzew - zgodnie z rysunkiem 

planu; 
 
  9) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

mieszkaniowej zgodnie z przepisami szczególnymi; 
 
  10) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
60  %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 

5 %. 
 

7. Zasady kształtowania zabudowy terenu UMW2: 
 
  1) ustalone linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) wysoko�� nowej zabudowy - od 3 do 5 kondygnacji; 
 
  3) zasady zabudowy pierzejowej zgodnie z § 7; 
 
  4) w podziemiu nowej zabudowy nale�y zlokalizowa� 

parkingi. 
 

8. Zasady i warunki podziału terenu: 
 



@������ �A��,F����
0�+��#F�&�E�0E���>� �15E���� ���������.�� � ;����7�	�
�

1�-	.�1

  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 
odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji. 

 
9. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10.- 

ustala si� dla terenu UMW2 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 21. Powierzchnia terenu: 2725,8 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy usługowej i 
mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem UMW3. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to usługi centrotwórcze, o znaczeniu 
ogólnomiejskim i regionalnym w zakresie: administracji, 
kultury, rozrywki, wystawiennictwa, gastronomii, 
hotelarstwa, biur, gabinetów oraz mieszka� a tak�e 
skwerów organizuj�cych przestrze�, integruj�c� 
u�ytkowników usług i mieszka�ców. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2 to: 
 
  1) ci�gi piesze i miejsca postojowe; 
 
  2) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. W odniesieniu do obiektu obj�tego ochron� ze 

wzgl�du na walory urbanistyczno-architektoniczne, który 
znalazł si� w przewa�aj�cej cz��ci w liniach 
rozgraniczaj�cych ulicy 03KDG 2/2+T, nale�y przed jego 
rozbiórk� wykona� konserwatorsk� dokumentacj� 
ewidencyjn�, zgodnie z przepisami szczególnymi - patrz 
rysunek planu; 

 
6. Zasady zagospodarowania terenu UMW3: 

 
  1) ustala si�, �e zabudowa ma mie� charakter 

wolnostoj�cych budynków typu willowego- zgodnie z 
rysunkiem planu; 

 
  2) otoczenie budynków nale�y zagospodarowywa� 

kompleksowo, aby stworzy� atrakcyjnie 
zakomponowan� przestrze� skupiaj�c� u�ytkowników 
usług i mieszka�ców, z du�a ilo�ci� zieleni urz�dzonej 
i wyposa�on� w mał� architektur�; 

 
  3) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych; 
 
  4) obsługa komunikacyjna zabudowy od ulic Ratuszowej; 
 
  5) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym; 
 
  6) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

mieszkaniowej - zgodnie z przepisami szczególnymi; 
 
  7) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
25 %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego -

25 %. 
 

7. Zasady kształtowania zabudowy terenu UMW3: 
 
  1) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  2) nowa zabudowa powinna zachowa� willowy charakter 

zabudowy s�siedniej; 
 
  3) maksymalna wysoko�� nowej zabudowy - 

3 kondygnacje w tym liczone poddasze u�ytkowe; 
 
  4) ustala si� dachy spadziste, o spadku ok. 450 (tj. 

mo�liwo�� odchylenia do 50) i pokryte dachówk� 
ceramiczn�; 

 
  5) w podziemiu nowej zabudowy nale�y lokalizowa� 

parking; 
 
  6) wobec obiektów chronionych, nale��cych do strefy 

ochrony konserwatorskiej „B”- patrz rysunek planu, 
ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony: przy pracach 
remontowych i modernizacyjnych nale�y zachowa� 
ustalone linie regulacyjne po obrysie budynku, sylwet� 
zabudowy, oryginaln� form� dachów i ich pokrycie 
dachówk� ceramiczn�, tradycyjne materiały 
budowlane, istniej�ce artykulacje elewacji, 
ukształtowane przez detal architektoniczny, gzymsy, 
ornamenty i inne elementy oraz kształt otworów 
okiennych i wej�ciowych oraz podziały stolarki 
okiennej i drzwiowej. 

 
8. Zasady i warunki podziału terenu: 

 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji. 

 
9. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu UMW3 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 22. Powierzchnia terenu: 6773 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy usługowej i 
mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem UMW4. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to usługi centrotwórcze, o znaczeniu 
ogólnomiejskim i regionalnym mi�dzy innymi w zakresie: 
administracji, bankowo�ci, kultury, rozrywki, 
wystawiennictwa, gastronomii, hotelarstwa, biur, 
gabinetów i innym w zakresie u�yteczno�ci publicznej 
oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2 to: 
 
  1) ziele� urz�dzona towarzysz�ca zabudowie; 
 
  2) obsługa komunikacyjna w zakresie dróg dojazdowych, 

ci�gów pieszych, miejsc postojowych i podziemnych 
parkingów; 

 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
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4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 

w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. W odniesieniu do zabytkowej dawnej willi wraz z 

działk� przy ul. Zacisze 16, wpisanych do rejestru 
zabytków o nr 262/93 z dnia 16.04.1993 r. - patrz rysunek 
planu, obowi�zuj� przepisy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami oraz nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) obiekt przeznaczony pod funkcji usługowe, o 

charakterze okre�lonym w ust. 2. 
 

6. W odniesieniu do zabytkowego budynku przy ul. 
Zacisze 18, wpisanego do rejestru zabytków o nr 121/89 z 
dnia 24.07.1989 r. - patrz rysunek planu, obowi�zuj� 
przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 
nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) obiekt przeznaczony pod funkcji usługowe, o 

charakterze okre�lonym w ust.2. 
 

7. Zasady zagospodarowania terenu UMW4: 
 
  1) nale�y utrzyma� i kontynuowa� pierzejowy charakter 

zabudowy w zachodniej cz��ci terenu i zachowa� 
wolnostoj�cy we wschodniej cz��ci - zgodnie z 
rysunkiem planu; 

 
  2) dziedzi�ce, zaplecza i otoczenia budynków nale�y 

zagospodarowywa� kompleksowo, aby stworzy� 
atrakcyjnie zakomponowan� przestrze� skupiaj�c� 
u�ytkowników usług i mieszka�ców; 

 
  3) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych i 

dobudowy do istniej�cych boksów gara�owych; 
 
  4) zakazuje si� budowy pojedynczych, parterowych 

obiektów handlowo-usługowych; 
 
  5) wskazuje si� stref� lokalizacji parkingu podziemnego , 

przekrytego na wysoko�ci pasa ulicznego warstw� 
gleby i zieleni�; 

 
  6) obsługa komunikacyjna kwartału od ulic: Zacisze i 

Winnej - zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  7) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym; 
 
  8) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

mieszkaniowej i zamieszkania zbiorowego zgodnie z 
przepisami szczególnymi; 

 
  9) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
33 %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 

20 %. 
 

9. Zasady kształtowania zabudowy terenu UMW4: 
 
  1) ustalone linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 
 

  2) wobec obiektu chronionego, nale��cego do strefy 
ochrony konserwatorskiej „B” - patrz rysunek planu, 
ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony przy pracach 
remontowych i modernizacyjnych nale�y zachowa� 
ustalone linie regulacyjne po obrysie budynku, sylwet� 
zabudowy, tradycyjne materiały budowlane, elewacj� 
wraz z jej istniej�c� artykulacj�, ukształtowan� przez 
gzymsy pilastry i inne detale architektoniczne, form� i 
pokrycie dachów, kształt otworów okiennych i 
wej�ciowych, podziały stolarki okiennej; 

 
  3) wysoko�� nowej zabudowy - od 3 do 5 kondygnacji; 
 
  4) ustala si� dachy spadziste, geometri� nawi�zuj�ce do 

zabudowy s�siedniej, pokryte dachówk� ceramiczn�; 
 
  5) zasady zabudowy pierzejowej zgodnie z § 7; 
 
  6) w przyziemiu nowej zabudowy nale�y lokalizowa� 

parkingi. 
 

9. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji. 

 
10. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu UMW4 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 23. Powierzchnia terenu: 2968,2 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy usługowej i 
mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem UMW5. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to usługi centrotwórcze, o znaczeniu 
ogólnomiejskim i regionalnym w zakresie: handlu 
detalicznego, administracji, bankowo�ci, kultury, rozrywki, 
wystawiennictwa, gastronomii, hotelarstwa, biur, 
gabinetów i innym w zakresie u�yteczno�ci publicznej 
oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz 
wielokondygnacyjnych parkingów podziemnych i/lub 
naziemnych. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2 to: 
 
  1) ziele� urz�dzona towarzysz�ca zabudowie; 
 
  2) obsługa komunikacyjna w zakresie dróg dojazdowych, 

ci�gów pieszych, miejsc postojowych i podziemnych 
hal parkingowych; 

 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Zasady zagospodarowania terenu UMW5: 
 
  1) ustala si� pierzejowy charakter zabudowy- zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  2) dziedzi�ce, zaplecza i otoczenia budynków nale�y 

zagospodarowywa� kompleksowo, aby stworzy� 
atrakcyjnie zakomponowan� przestrze� skupiaj�c� 
u�ytkowników usług i mieszka�ców; 
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  3) zaleca si� lokalizacj�, w przyziemnych kondygnacjach 
zabudowy, dwu pieszych pasa�y handlowych - 
zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  4) nale�y nasadzi� szpaler drzew - zgodnie z rysunkiem 

planu; 
 
  5) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych oraz 

pojedynczych, parterowych obiektów handlowo-
usługowych; 

 
  6) obsługa komunikacyjna kwartału od ulicy 

Królewieckiej; 
 
  7) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym; 
 
  8) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

mieszkaniowej - zgodnie z przepisami szczególnymi; 
 
  9) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
84 %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 

5 %. 
 

5. Zasady kształtowania zabudowy terenu UMW5: 
 
  1) ustalone linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) wobec obiektów chronionych, nale��cych do strefy 

ochrony konserwatorskiej „B” - patrz rysunek planu, 
ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony: przy pracach 
remontowych i modernizacyjnych nale�y zachowa� 
ustalone linie regulacyjne po obrysie budynku, sylwet� 
zabudowy, tradycyjne materiały budowlane, elewacj� 
wraz z jej istniej�c� artykulacj�, ukształtowan� przez 
gzymsy, pilastry i inne detale architektoniczne, form� i 
pokrycie dachów, kształt otworów okiennych i 
wej�ciowych, podziały stolarki okiennej; 

 
  3) ustala si� dwie lokalizacje wyeksponowane 

kompozycyjnie, wymagaj�ce szczególnego 
podkre�lenia architektonicznego w układzie 
urbanistycznym - patrz rysunek planu i § 10 pkt 11; 

 
  4) minimalna wysoko�� nowej zabudowy - 5 kondygnacji; 
 
  5) nie ustala si� kształtu dachów, jednak dachy spadziste 

nale�y pokrywa� dachówk� ceramiczn�; 
 
  6) zasady zabudowy pierzejowej zgodnie z § 7; 
 
  7) w podziemiu nowej zabudowy nale�y lokalizowa� 

parkingi. 
 

6. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji. 

 
7. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu UMW5 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 24. Powierzchnia terenu: 4618,6 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy usługowej i 
mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem UMW6. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to usługi centrotwórcze, o znaczeniu 
ogólnomiejskim i regionalnym w zakresie: handlu 
detalicznego, gastronomii, rozrywki, kultury, administracji, 
bankowo�ci, biur, gabinetów, hotelarstwa i innych 
zwi�zanych z u�yteczno�ci� publiczn� oraz zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz wielokondygnacyjnych 
parkingów podziemnych i/lub naziemnych. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2 to: 
 
  1) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych dróg 

dojazdowych, ci�gów pieszych oraz podziemnych hal 
parkingowych; 

 
  2) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu UMW6: 

 
  1) ustala si� pierzejowy charakter zabudowy - zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  2) zaplecze pierzei nale�y zagospodarowywa� 

kompleksowo, zapewniaj�c dost�p do zaplecza 
zabudowy oraz wjazdy do podziemnych hal 
parkingowych; 

 
  3) na cz��ci terenu wyst�puje grupa starodrzewu 

obj�tego ochron� - patrz rysunek planu; 
 
  4) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych; 
 
  5) obsługa komunikacyjna terenu od ulicy Zacisze i ulicy 

Królewieckiej; 
 
  6) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym; 
 
  7) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

mieszkaniowej - zgodnie z przepisami szczególnymi; 
 
  8) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
64 %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego -

5 %. 
 

6. Zasady kształtowania zabudowy terenu UMW6: 
 
  1) ustalone linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) ustala si� lokalizacj� wyeksponowan� kompozycyjnie, 

wymagaj�c� szczególnego podkre�lenia 
architektonicznego w układzie urbanistycznym- patrz 
rysunek planu i § 10 pkt 11; 
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  3) minimalna wysoko�� nowej zabudowy - 5 kondygnacji; 
 
  4) nie ustala si� kształtu dachów, jednak dachy spadziste 

nale�y pokrywa� dachówk� ceramiczn�; 
 
  5) w podziemiu nowej zabudowy nale�y lokalizowa� 

parkingi. 
 

7. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji. 

 
8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu UMW6 w wysoko�ci 30 %.  
 

§ 25. Powierzchnia terenu: 3095,9 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy usługowej i 
mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem UMW7. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to usługi centrotwórcze, o znaczeniu 
ogólnomiejskim i regionalnym w zakresie: handlu 
detalicznego, gastronomii, rozrywki, kultury, administracji, 
bankowo�ci, biur, gabinetów, hotelarstwa i innych 
zwi�zanych z u�yteczno�ci� publiczn� oraz zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz wielokondygnacyjnych 
parkingów podziemnych i/lub naziemnych.. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2 to: 
 
  1) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych dróg 

dojazdowych, ci�gów pieszych oraz podziemnych 
parkingów i naziemnych miejsc parkingowych; 

 
  2) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu UMW7: 

 
  1) ustala si� pierzejowy charakter zabudowy - zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  2) ustala si� lokalizacj� ci�gu pieszego w podcieniu 

zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  3) zaplecze pierzei nale�y zagospodarowywa� 

kompleksowo, zapewniaj�c dost�p do zaplecza 
zabudowy oraz wjazdy do podziemnych parkingów; 

 
  4) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych; 
 
  5) obsługa komunikacyjna terenu od ulicy Winnej; 
 
  6) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym; 
 
  7) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

mieszkaniowej - zgodnie z przepisami szczególnymi; 

 
  8) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
72 %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego -

5 %. 
 

6. Zasady kształtowania zabudowy terenu UMW7: 
 
  1) ustalone linie zabudowy wyznacza lico drugiej 

kondygnacji - zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) lico pierwszej kondygnacji nale�y cofn�� w stosunku 

do ustalonej linii zabudowy, w celu lokalizacji ci�gu 
pieszego w podcieniu - zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  3) ustala si� lokalizacj� wyeksponowan� kompozycyjnie, 

wymagaj�c� szczególnego podkre�lenia 
architektonicznego w układzie urbanistycznym - patrz 
rysunek planu i § 10 pkt 11; 

 
  4) minimalna wysoko�� zabudowy - 8 kondygnacji; 
 
  5) nie ustala si� kształtu dachów, jednak dachy spadziste 

nale�y pokrywa� dachówk� ceramiczn� lub innymi 
materiałami z wykluczeniem imituj�cych tradycyjne 
pokrycia dachowe; 

 
  6) w podziemiu nowej zabudowy lokalizowa� parkingi; 
 

7. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji. 

 
8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu UMW7 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 26. Powierzchnia terenu: 8226,2 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usługowej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem MWU1. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz 
nieuci��liwe usługi centrotwórcze, o znaczeniu 
ogólnomiejskim i regionalnym w zakresie: administracji, 
bankowo�ci, biur, gabinetów, kultury, rozrywki, 
gastronomii i handlu detalicznego. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2 to: 
 
  1) ziele� wewn�trz kwartału, towarzysz�ca zabudowie; 
 
  2) obsługa komunikacyjna w zakresie dróg 

wewn�trznych, ci�gów spacerowych i miejsc 
postojowych; 

 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
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  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 
przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. Na całym terenie MWU1 ustala si� stref� obserwacji 

archeologicznej - co oznacza, �e mog� mie� na tym 
terenie zastosowanie przepisy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami. 

 
6. Zasady zagospodarowania terenu MWU1: 

 
  1) ustala si� pierzejowy charakter zabudowy; 
 
  2) zaplecza pierzei, tworz�ce wn�trze kwartału nale�y 

zagospodarowywa� kompleksowo, aby stworzy� 
atrakcyjnie zakomponowan� przestrze� z mo�liwie 
du�� ilo�ci� zieleni urz�dzonej dla mieszka�ców; 

 
  3) we wn�trzu kwartału lokalizowa� parkingi podziemne 

i/lub otwarte lub zadaszone zgrupowania miejsc 
postojowych; 

 
  4) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych i 

dobudowy do istniej�cego zespołu gara�owego; 
 
  5) zakazuje si� budowy pojedynczych, parterowych 

obiektów handlowo-usługowych; 
 
  6) obsługa komunikacyjna kwartału od ulicy Osi�skiego; 
 
  7) nale�y zapewni� dojazd do wszystkich budynków od 

wn�trza kwartału; 
 
  8) nale�y nasadzi� szpaler drzew - zgodnie z rysunkiem 

planu; 
 
  9) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym; 
 
  10) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

mieszkaniowej zgodnie z przepisami szczególnymi; 
 
  11) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
50 %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 

10 %. 
 

7. Zasady kształtowania zabudowy terenu MWU1: 
 
  1) ustalone i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  2) wobec obiektów chronionych, nale��cych do strefy 

ochrony konserwatorskiej „B” - patrz rysunek planu, 
ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony: 

 
a) przy pracach remontowych i modernizacyjnych 

nale�y zachowa� ustalone linie regulacyjne po 
obrysie budynku, sylwet� zabudowy, oryginaln� 
form� i pokrycie dachów, tradycyjne materiały 
budowlane, istniej�c� artykulacj� elewacji, 
ukształtowan� przez detal architektoniczny, 
gzymsy, ornamenty i inne elementy oraz kształt 
otworów okiennych i wej�ciowych oraz podziały 
stolarki okiennej i drzwiowej; 

 

b) obejmuje si� równie� ochron� dekoracyjnie kute 
ogrodzenie od strony ulicy działki przy ul. 
Robotniczej 26, 

 
  3) wysoko�� nowej zabudowy - od 3 do 5 kondygnacji, 

przy czym dla obiektów dobudowywanych ustala si�, 
�e wysoko�� nowej zabudowy nie mo�e by� ni�sza od 
najwy�szej kraw�dzi �ciany szczytowej budynku 
s�siedniego; 

 
  4) zasady zabudowy pierzejowej zgodnie z § 7; 
 
  5) w podziemiu nowej zabudowy nale�y zlokalizowa� 

parkingi. 
 

8. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji. 

 
9. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu MWU1 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 27. Powierzchnia terenu: 6821,9 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usługowej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem MWU2. Oznacza to, �e na terenie tym mo�na 
realizowa�: budynki mieszkalne, budynki usługowe, 
mieszkalno-usługowe. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz 
nieuci��liwe usługi centrotwórcze, o znaczeniu 
ogólnomiejskim i regionalnym w zakresie: administracji, 
bankowo�ci, biur, gabinetów i handlu detalicznego. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2 to: 
 
  1) ziele� wewn�trz kwartału, towarzysz�ca zabudowie; 
 
  2) obsługa komunikacyjna w zakresie dróg 

wewn�trznych, ci�gów spacerowych, miejsc 
postojowych oraz parkingu podziemnego; 

 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu MWU2: 

 
  1) nale�y zachowa� pierzejowy charakter zabudowy; 
 
  2) zaplecza pierzei, tworz�ce wn�trze kwartału nale�y 

zagospodarowywa� kompleksowo, aby stworzy� 
atrakcyjnie zakomponowan� przestrze� z du�� ilo�ci 
zieleni urz�dzonej dla mieszka�ców; 

 
  3) we wn�trzu kwartału nale�y lokalizowa� parking 

podziemny - zgodnie z rysunkiem planu i/lub otwarte 
lub zadaszone zgrupowania miejsc postojowych; 
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  4) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych oraz 
parterowych obiektów handlowo-usługowych poza 
pierzejami; 

 
  5) obsługa komunikacyjna kwartału od ulicy Zielonej; 
 
  6) nale�y zapewni� dost�p do wszystkich budynków od 

wn�trza kwartału; 
 
  7) nakazuje si� zachowanie istniej�cych ci�gów pieszych 

- zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  8) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym; 
 
  9) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

mieszkaniowej zgodnie z przepisami szczególnymi; 
 
  10) wska�niki zagospodarowania terenu zgodne z 

obecnym stanem tj.: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
40  %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 

15 %. 
 

6. Zasady kształtowania zabudowy terenu MWU2: 
 
  1) ustalone linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) wobec obiektów chronionych, nale��cych do strefy 

ochrony konserwatorskiej „B” - patrz rysunek planu, 
ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony: przy pracach 
remontowych i modernizacyjnych nale�y zachowa� 
ustalone linie regulacyjne po obrysie budynku, sylwet� 
zabudowy, loggie, werandy, oryginaln� form� dachów i 
ich pokrycie dachówk� ceramiczn�, tradycyjne 
materiały budowlane, istniej�ce artykulacj� elewacji, 
ukształtowan� przez detal architektoniczny, gzymsy, 
ornamenty i inne elementy oraz kształt otworów 
okiennych i wej�ciowych oraz podziały stolarki 
okiennej i drzwiowej. 

 
  3) zasady zabudowy pierzejowej zgodnie z § 7; 
 

7. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji. 

 
8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu MWU2 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 28. Powierzchnia terenu: 2922,8 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z dopuszczeniem nieuci��liwych funkcji 
usługowych, oznaczony na rysunku planu symbolem 
MWu1. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z 
nieuci��liwymi usługami o charakterze lokalnym w 
zakresie: handlu detalicznego, administracji, biur i 
gabinetów. 

 

3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 
mowa w ust. 1 i 2: 
 
  1) ziele� towarzysz�ca zabudowie mieszkaniowej; 
 
  2) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. Na całym terenie MWu1 ustala si� stref� obserwacji 

archeologicznej - co oznacza, �e mog� mie� na tym 
terenie zastosowanie przepisy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami. 

 
6. Zasady zagospodarowania terenu MWu1: 

 
  1) zachowuje si� pierzejowy charakter zabudowy od ulicy 

Królewieckiej; 
 
  2) zaplecze pierzei nale�y zagospodarowywa� 

kompleksowo, aby stworzy� atrakcyjnie 
zakomponowan� przestrze� z du�� ilo�ci� zieleni 
urz�dzonej dla mieszka�ców; 

 
  3) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych oraz 

pojedynczych parterowych obiektów handlowo-
usługowych; 

 
  4) obsługa komunikacyjna terenu od ulicy Zacisze; 
 
  5) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym; 
 
  6) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

mieszkaniowej – zgodnie z przepisami szczególnymi; 
 
  7) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
50 %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 

15 %. 
 

7. Zasady kształtowania zabudowy terenu MWu1: 
 
  1) ustalone i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  2) wobec obiektów chronionych, nale��cych do strefy 

ochrony konserwatorskiej „B”- patrz rysunek planu, 
ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony: przy pracach 
remontowych i modernizacyjnych nale�y zachowa� 
ustalone linie regulacyjne po obrysie budynku, sylwet� 
zabudowy, oryginaln� form� i pokrycie dachów, 
tradycyjne materiały budowlane, istniej�c� artykulacj� 
elewacji oraz detal architektoniczny, kształt otworów 
okiennych i wej�ciowych oraz podziały stolarki 
okiennej i drzwiowej; 

 
  3) ustala si� lokalizacj� wyeksponowan� kompozycyjnie, 

wymagaj�c� szczególnego podkre�lenia 
architektonicznego w układzie urbanistycznym - patrz 
rysunek planu i § 10 pkt 11; 
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  4) minimalna wysoko�� nowej zabudowy nie mo�e by� 
ni�sza od najwy�szej kraw�dzi �ciany szczytowej 
budynku s�siedniego; 

 
  5) nie okre�la si� geometrii dachów, jednak przy dachach 

spadzistych jako pokrycie nale�y stosowa� dachówk� 
ceramiczn�, 

 
  6) zasady zabudowy pierzejowej zgodnie z § 7. 
 

8. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji. 

 
9. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu MWu1 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 29. Powierzchnia terenu: 4279,2 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z dopuszczeniem nieuci��liwych funkcji 
usługowych zlokalizowanych wył�cznie w dolnych 
kondygnacjach zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem MWu2. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z 
nieuci��liwymi usługami o charakterze lokalnym w 
zakresie: handlu detalicznego, administracji, biur i 
gabinetów. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2: 
 
  1) ziele� towarzysz�ca zabudowie mieszkaniowej; 
 
  2) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust.3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu MWu2: 

 
  1) ustala si� pierzejowy charakter zabudowy od ulicy 

Królewieckiej i od ulicy Zacisze; 
 
  2) zaplecze pierzei nale�y zagospodarowywa� 

kompleksowo, aby stworzy� atrakcyjnie 
zakomponowan� przestrze� z du�� ilo�ci� zieleni 
urz�dzonej dla mieszka�ców; 

 
  3) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych i 

dobudowy do istniej�cego kompleksu gara�y; 
 
  4) zakazuje si� budowy pojedynczych parterowych 

obiektów usługowych; 
 
  5) obsługa komunikacyjna terenu od ulic: Warszawskiej, 

Kr�gielnej, Zacisze; 
 
  6) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym; 
 

  7) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 
mieszkaniowej – zgodnie z przepisami szczególnymi; 

 
  8) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
60 %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 

10 %. 
 

6. Zasady kształtowania zabudowy terenu MWu2: 
 
  1) ustalone linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) wobec obiektów chronionych, nale��cych do strefy 

ochrony konserwatorskiej „B” - patrz rysunek planu, 
ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony: przy pracach 
remontowych i modernizacyjnych nale�y zachowa� 
ustalone linie regulacyjne po obrysie budynku, sylwet� 
zabudowy, oryginaln� form� i pokrycie dachów, 
tradycyjne materiały budowlane, istniej�c� artykulacj� 
elewacji oraz detal architektoniczny, kształt otworów 
okiennych i wej�ciowych oraz podziały stolarki 
okiennej i drzwiowej; 

 
  3) wysoko�� nowej zabudowy - od 3 kondygnacji do 

4 kondygnacji wył�cznie w naro�nikach zabudowy, 
liczone ł�cznie z ewentualnymi poddaszami; 

 
  4) nie okre�la si� geometrii dachów, jednak przy dachach 

spadzistych jako pokrycie nale�y stosowa� dachówk� 
ceramiczn�, 

 
  5) zasady zabudowy pierzejowej zgodnie z § 7, 
 
  6) w podziemiu nowej zabudowy nale�y zlokalizowa� 

parkingi. 
 

7. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji. 

 
8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu MWu2 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 30. Powierzchnia terenu: 5961 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z dopuszczeniem nieuci��liwych funkcji 
usługowych, oznaczony na rysunku planu symbolem 
MWu3. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z 
nieuci��liwymi usługami o charakterze lokalnym w 
zakresie: handlu detalicznego, administracji, biur i 
gabinetów. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2: 
 
  1) ziele� towarzysz�ca zabudowie mieszkaniowej; 
 
  2) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
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4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. W odniesieniu do zabytkowej dawnej kamienicy 

czynszowej przy ul. Kr�gielnej 1, wpisanej do rejestru 
zabytków o nr 143/90 z dnia 28.12.1990 r. - patrz rysunek 
planu, obowi�zuj� przepisy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami oraz stosowne ustalenia niniejszego 
paragrafu dotycz�ce przeznaczenia obiektu, ustalonych 
linii zabudowy i zagospodarowania zaplecza budynku. 

 
6. W odniesieniu do zabytkowej dawnej kamienicy 

czynszowej przy ul. Królewieckiej 34, wpisanej do rejestru 
zabytków o nr 437/95 dnia 2.03.1995 r. - patrz rysunek 
planu, obowi�zuj� przepisy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami oraz stosowne ustalenia niniejszego 
paragrafu dotycz�ce przeznaczenia obiektu, ustalonych 
linii zabudowy i zagospodarowania zaplecza budynku. 

 
7. W odniesieniu do zabytkowej dawnej kamienicy 

czynszowej przy ul. Królewieckiej 38, wpisanej do rejestru 
zabytków o nr 415/95 dnia 24.01.1995 r. - patrz rysunek 
planu, obowi�zuj� przepisy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami oraz stosowne ustalenia niniejszego 
paragrafu dotycz�ce przeznaczenia obiektu, ustalonych 
linii zabudowy i zagospodarowania zaplecza budynku. 

 
8. W odniesieniu do zabytkowej dawnej kamienicy 

czynszowej przy ul. Królewieckiej 40, wpisanej do rejestru 
zabytków o nr 400/94 dnia 30.09.1994 r. - patrz rysunek 
planu, obowi�zuj� przepisy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami oraz stosowne ustalenia niniejszego 
paragrafu dotycz�ce przeznaczenia obiektu, ustalonych 
linii zabudowy i zagospodarowania zaplecza budynku. 

 
9. Zasady zagospodarowania terenu MWu3: 

 
  1) zachowuje si� pierzejowy charakter zabudowy z 

niewielkim otwarciem kwartału od ul. Zacisze; 
 
  2) wn�trze kwartału nale�y zagospodarowywa� 

kompleksowo, aby stworzy� atrakcyjnie 
zakomponowan� przestrze� z mo�liwie du�� ilo�ci� 
zieleni urz�dzonej dla jego mieszka�ców; 

 
  3) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych i 

dobudowy do istniej�cych kompleksów boksów 
gara�owych; 

 
  4) zakazuje si� budowy pojedynczych parterowych 

obiektów usługowych; 
 
  5) obsługa komunikacyjna terenu od ulicy Zacisze; 
 
  6) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym; 
 
  7) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

mieszkaniowej - zgodnie z przepisami szczególnymi; 
 
  8) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
50 %; 

 

b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 
10 %. 

 
10. Zasady kształtowania zabudowy terenu MWu3: 

 
  1) ustalone i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  2) wobec obiektów chronionych, nale��cych do strefy 

ochrony konserwatorskiej „B”- patrz rysunek planu, 
ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony: przy pracach 
remontowych i modernizacyjnych nale�y zachowa� 
ustalone linie regulacyjne po obrysie budynku, sylwet� 
zabudowy, oryginaln� form� i pokrycie dachów, 
tradycyjne materiały budowlane, istniej�c� artykulacj� 
elewacji, ukształtowan� przez detal architektoniczny, 
gzymsy, ornamenty i inne elementy oraz kształt 
otworów okiennych i wej�ciowych oraz podziały 
stolarki okiennej i drzwiowej; 

 
  3) wysoko�� nowej zabudowy - od 4 do 5 kondygnacji; 
 
  4) nie okre�la si� geometrii dachów, jednak przy dachach 

spadzistych jako pokrycie nale�y stosowa� dachówk� 
ceramiczn�; 

 
  5) zasady zabudowy pierzejowej zgodnie z § 7, 
 
  6) w podziemiu nowej zabudowy nale�y lokalizowa� 

parkingi. 
 

11. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji. 

 
12. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu MWu3 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 31. powierzchnia terenu: 17101 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z dopuszczeniem nieuci��liwych funkcji 
usługowych, oznaczony na rysunku planu symbolem 
MWu4. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z 
nieuci��liwymi usługami o charakterze lokalnym w 
zakresie: handlu detalicznego, administracji, biur i 
gabinetów. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2: 
 
  1) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych dróg 

dojazdowych, ci�gów pieszych oraz podziemnych hal 
gara�owych i zgrupowanych miejsc postojowych 
stosownie do potrzeb funkcji podstawowej; 

 
  2) ziele� towarzysz�ca zabudowie mieszkaniowej; 
 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
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1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 
przeznaczenia podstawowego, s�siedztwa terenu 
zamkni�tego i innych uwarunkowa� wynikaj�cych z 
przepisów szczególnych. 

 
5. W odniesieniu do zabytkowej dawnej kamienicy 

czynszowej przy ul. Powsta�ców Warszawskich 9, 
wpisanej do rejestru zabytków o nr 547/97 z dnia 
19.09.1997 r. - patrz rysunek planu, obowi�zuj� przepisy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz stosowne 
ustalenia niniejszego paragrafu dotycz�ce przeznaczenia 
obiektu, ustalonych linii zabudowy i zagospodarowania 
zaplecza budynku. 

 
6. W odniesieniu do zabytkowej dawnej kamienicy 

czynszowej przy ul. Zacisze 10, wpisanej do rejestru 
zabytków o nr 509/96 z dnia 21.06.1996 r. - patrz rysunek 
planu, obowi�zuj� przepisy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami oraz stosowne ustalenia niniejszego 
paragrafu dotycz�ce przeznaczenia obiektu, ustalonych 
linii zabudowy i zagospodarowania zaplecza budynku. 

 
7. Zasady zagospodarowania terenu MWu4: 

 
  1) zachowuje si� i ustala pierzejowy charakter zabudowy 

z niewielkimi otwarciami kwartału od ulicy Powsta�ców 
Warszawskich i ul. Winnej - zgodnie z rysunkiem 
planu; 

 
  2) wn�trze kwartału nale�y zagospodarowywa� 

kompleksowo tworz�c zakomponowan� przestrze� z 
mo�liwie du�� ilo�ci� zieleni urz�dzonej ; 

 
  3) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych i 

dobudowy do istniej�cych kompleksów boksów 
gara�owych oraz pojedynczych parterowych obiektów 
usługowych; 

 
  4) obsługa komunikacyjna terenu od ulic: Powsta�ców 

Warszawskich i Winnej - patrz zjazdy zgodnie z 
rysunkiem planu; 

 
  5) nale�y zapewni� mo�liwo�� dojazdu do ka�dego 

budynku wewn�trz kwartału; 
 
  6) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym; 
 
  7) w bezpo�rednim s�siedztwie terenu zamkni�tego - 

patrz rysunek planu - nale�y sytuowa� wył�cznie ci�gi 
pieszo-jezdne lub ziele� izolacyjn�, wyklucza si� 
mo�liwo�� lokalizowania obiektów stykaj�cych si� z 
ogrodzeniem; 

 
  8) ustala si� stref� lokalizacji parkingu podziemnego- 

zgodnie z rysunkiem planu, nad nim na poziomie 
terenu nale�y sytuowa� parking naziemny do 
maksymalnie 45 miejsc postojowych w otoczeniu 
zieleni, tj. drzew sytuowanych, co kilka stanowisk oraz 
zieleni izolacyjnej, 

 
  9) wokół parkingu nale�y lokalizowa� ziele� izolacyjn� 

zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  10) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

mieszkaniowej – zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

 
  11) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
40 %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 

15 %. 
 

8. Zasady kształtowania zabudowy terenu MWu4: 
 
  1) ustalone i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  2) wobec obiektów chronionych, nale��cych do strefy 

ochrony konserwatorskiej „B” i obj�tych ochron� ze 
wzgl�du na walory architektoniczno-urbanistyczne - 
patrz rysunek planu, ustala si� nast�puj�ce zasady 
ochrony: przy pracach remontowych i 
modernizacyjnych nale�y zachowa� ustalone linie 
regulacyjne po obrysie budynku, sylwet� zabudowy, 
oryginaln� form� i pokrycie dachów, tradycyjne 
materiały budowlane, istniej�c� artykulacj� elewacji, 
ukształtowan� przez detal architektoniczny, gzymsy, 
ornamenty i inne elementy oraz kształt otworów 
okiennych i wej�ciowych oraz podziały stolarki 
okiennej i drzwiowej; 

 
  3) wysoko�� nowej zabudowy - od 4 do 5 kondygnacji; 
 
  4) nie okre�la si� geometrii dachów, jednak przy dachach 

spadzistych jako pokrycie nale�y stosowa� dachówk� 
ceramiczn�; 

 
  5) zasady zabudowy pierzejowej zgodnie z § 7; 
 
  6) w podziemiu nowej zabudowy nale�y zlokalizowa� 

parking. 
 

9. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji. 

 
10. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu MWu4 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 32. Powierzchnia terenu: 36402,6 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z dopuszczeniem nieuci��liwych funkcji 
usługowych, oznaczony na rysunku planu symbolem 
MWu5. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z 
nieuci��liwymi usługami o charakterze lokalnym w 
zakresie: handlu detalicznego, administracji, biur i 
gabinetów. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2: 
 
  1) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych dróg 

dojazdowych, ci�gów pieszych oraz podziemnych 
parkingów, podziemnych zespołów gara�owych i 
zgrupowanych naziemnych miejsc postojowych 
stosownie do potrzeb funkcji podstawowej; 

 
  2) ziele� towarzysz�ca zabudowie mieszkaniowej; 
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  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu MWu5: 

 
  1) nale�y zachowa� pierzejowy charakter zabudowy przy 

ul. Królewieckiej oraz naro�nikach ulic Odzie�owa-
Królewiecka i Odzie�owa-Teatralna - zgodnie z 
rysunkiem planu; 

 
  2) wn�trza osiedlowe nale�y zagospodarowywa� 

kompleksowo tworz�c zakomponowan� przestrze� z 
du�� ilo�ci� zieleni urz�dzonej; 

 
  3) nale�y zachowa� istniej�cy ci�g pieszy - zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  4) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych i 

dobudowy do istniej�cych zespołów gara�owych; 
 
  5) zakazuje si� budowy pojedynczych parterowych 

obiektów usługowych; 
 
  6) nale�y zapewni� mo�liwo�� dojazdu do zapleczy 

zabudowy pierzejowej; 
 
  7) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym; 
 
  8) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

mieszkaniowej – zgodnie z przepisami szczególnymi; 
 
  9) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
30 %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 

20 %. 
 

6. Zasady kształtowania zabudowy terenu MWu5: 
 
  1) ustalone i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  2) ustala si� lokalizacj� wyeksponowan� kompozycyjnie, 

wymagaj�c� szczególnego podkre�lenia 
architektonicznego w układzie urbanistycznym- patrz 
rysunek planu i § 10 pkt 11; 

 
  3) wobec obiektów chronionych, nale��cych do strefy 

ochrony konserwatorskiej „B” i obj�tego ochron� ze 
wzgl�du na walory architektoniczno-urbanistyczne - 
patrz rysunek planu, ustala si� nast�puj�ce zasady 
ochrony: przy pracach remontowych i 
modernizacyjnych nale�y zachowa� ustalone linie 
regulacyjne po obrysie budynku, sylwet� zabudowy, 
oryginaln� form� i pokrycie dachów, tradycyjne 
materiały budowlane, istniej�c� artykulacj� elewacji, 
ukształtowan� przez detal architektoniczny, gzymsy, 
ornamenty i inne elementy oraz kształt otworów 
okiennych i wej�ciowych oraz podziały stolarki 
okiennej i drzwiowej; 

 

  4) wysoko�� nowej zabudowy - od 4 do 5 kondygnacji; 
 
  5) nie okre�la si� geometrii dachów, jednak przy dachach 

spadzistych jako pokrycie nale�y stosowa� dachówk� 
ceramiczn�; 

 
  6) zasady zabudowy pierzejowej zgodnie z § 7; 
 
  7) w podziemiu nowej zabudowy nale�y zlokalizowa� 

parkingi. 
 

7. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji. 

 
8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu MWu5 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 33. Powierzchnia terenu: 2979,4 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z dopuszczeniem nieuci��liwych funkcji 
usługowych, oznaczony na rysunku planu symbolem 
MWu6. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z 
nieuci��liwymi usługami o charakterze lokalnym w 
zakresie: handlu detalicznego, administracji, biur i 
gabinetów. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2: 
 
  1) ziele� towarzysz�ca zabudowie mieszkaniowej; 
 
  2) wewn�trzna obsługa komunikacyjna w zakresie miejsc 

postojowych i parkingu podziemnego dla mieszka�ców 
kwartału; 

 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu MWu6: 

 
  1) nale�y utrzyma� pierzejowy charakter zabudowy; 
 
  2) wn�trze kwartału nale�y zagospodarowywa� 

kompleksowo, aby stworzy� atrakcyjnie 
zakomponowan� przestrze� z mo�liwie du�� ilo�ci� 
zieleni urz�dzonej dla jego mieszka�ców; 

 
  3) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych i 

dobudowy do istniej�cych; 
 
  4) zakazuje si� budowy pojedynczych parterowych 

obiektów usługowych: 
 
  5) obsługa komunikacyjna terenu poprzez publiczny 

zjazd bramowy od ulicy Kosynierów Gdy�skich - 
zgodnie z rysunkiem planu; 
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  6) nale�y zapewni� dost�pno�� komunikacyjn� we 

wn�trzu kwartału do wszystkich budynków; 
 
  7) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym; 
 
  8) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

mieszkaniowej – zgodnie z przepisami szczególnymi; 
 
  9) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
40%; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego -

10 %. 
 

6. Zasady kształtowania zabudowy terenu MWu6: 
 
  1) ustalone linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) wobec obiektów obj�tych ochron� ze wzgl�du na 

walory architektoniczno urbanistyczne - patrz rysunek 
planu, ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony: przy 
pracach remontowych i modernizacyjnych nale�y 
zachowa� ustalone linie regulacyjne po obrysie 
budynku, sylwet� zabudowy, oryginaln� form� i 
pokrycie dachów, tradycyjne materiały budowlane, 
istniej�c� artykulacj� elewacji oraz detal 
architektoniczny, kształt otworów okiennych i 
wej�ciowych oraz podziały stolarki okiennej i 
drzwiowej, 

 
  3) wysoko�� zabudowy od 2 do 3 kondygnacji, w tym 

liczone poddasze u�ytkowe;  
 
  4) dachy spadziste, pokryte dachówk� ceramiczn�. 
 

7. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji. 

 
8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu MWu6 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 34. Powierzchnia terenu: 11509,2 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z dopuszczeniem nieuci��liwych funkcji 
usługowych, oznaczony na rysunku planu symbolem 
MWu7. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z 
nieuci��liwymi usługami o charakterze lokalnym w 
zakresie: handlu detalicznego, administracji, biur i 
gabinetów. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2: 
 
  1) ziele� towarzysz�ca zabudowie mieszkaniowej; 
 
  2) wewn�trzna obsługa komunikacyjna w zakresie 

naziemnych miejsc postojowych i parkingu 
podziemnego dla mieszka�ców terenu; 

 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu MWu7: 

 
  1) nale�y utrzyma� pierzejowy charakter zabudowy; 
 
  2) zaplecza pierzei nale�y zagospodarowywa� 

kompleksowo, aby stworzy� atrakcyjnie 
zakomponowan� przestrze� z du�� ilo�ci� zieleni 
urz�dzonej dla mieszka�ców; 

 
  3) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych i 

dobudowy do istniej�cych zespołów gara�owych; 
 
  4) gara�owanie nale�y rozwi�zywa� wył�cznie poprzez 

budow� parkingu podziemnego - orientacyjna 
lokalizacja wskazana w rysunku planu; 

 
  5) obsługa komunikacyjna terenu poprzez publiczne 

zjazdy od ulicy Kosynierów Gdy�skich - zgodnie z 
rysunkiem planu; 

 
  6) nale�y zapewni� dost�pno�� komunikacyjn� od 

zapleczy pierzei do wszystkich budynków; 
 
  7) nale�y zachowa� piesze przej�cie bramowe - zgodnie 

z rysunkiem planu; 
 
  8) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym oraz budowy pojedynczych 
parterowych obiektów handlowych; 

 
  9) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

mieszkaniowej – zgodnie z przepisami szczególnymi; 
 
  10) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
35 %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego -

15 %. 
 

6. Zasady kształtowania zabudowy terenu MWu7: 
 
  1) ustalone linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) wobec obiektów obj�tych ochron� ze wzgl�du na 

walory architektoniczno urbanistyczne - patrz rysunek 
planu, ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony: przy 
pracach remontowych i modernizacyjnych nale�y 
zachowa� ustalone linie zabudowy po obrysie 
budynku, sylwet� zabudowy, oryginaln� form� i 
pokrycie dachów, tradycyjne materiały budowlane, 
istniej�c� artykulacj� elewacji oraz detal 
architektoniczny, kształt otworów okiennych i 
wej�ciowych oraz podziały stolarki okiennej i 
drzwiowej, nale�y d��y� do przywrócenia oryginalnych 
elewacji ceglanych budynku poło�onego na 
północnym kra�cu ul. Kosynierów Gdy�skich; 
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  3) w pierzei ul. Kosynierów Gdy�skich i ul. Słonecznej 
ustala si�: 

 
a) wysoko�� zabudowy od 3 do 4 kondygnacji, w tym 

liczone poddasze u�ytkowe,  
 
b) dachy spadziste i pokryte dachówk� ceramiczn�; 

 
  4) w pierzei ul.12 lutego ustala si�: 
 

a) minimaln� wysoko�� - 5 kondygnacji, 
 
b) nie okre�la si� formy dachów; 

 
  5) zasady zabudowy pierzejowej zgodnie z § 7. 
 

7. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji. 

 
8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu MWu7 w wysoko�ci 30 %. 
 
§ 35. Powierzchnia terenu: 9254,8 m2. 

 
1. Ustala si� teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z dopuszczeniem nieuci��liwych funkcji 
usługowych, oznaczony na rysunku planu symbolem 
MWu8. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z 
nieuci��liwymi usługami o charakterze lokalnym w 
zakresie: handlu detalicznego, administracji, biur i 
gabinetów. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2: 
 
  1) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych dróg 

dojazdowych, ci�gów pieszych oraz podziemnych hal 
gara�owych i zgrupowanych miejsc postojowych 
stosownie do potrzeb funkcji podstawowej; 

 
  2) ziele� towarzysz�ca zabudowie mieszkaniowej; 
 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. W odniesieniu do zabytkowej dawnej willi 

modernistycznej wraz z ogrodem przy ul. Trybunalskiej 
17, wpisanej do rejestru zabytków o nr 186/91 z dnia 
12.04.1991 r. - patrz rysunek planu, obowi�zuj� przepisy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z 
preferencj� wprowadzenia funkcji mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuci��liwych funkcji 
usługowych okre�lonych w ust.2 niniejszego paragrafu. 

 
6. Zasady zagospodarowania terenu MWu8: 

 

  1) nale�y zachowa� pierzejowy charakter zabudowy - 
zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  2) wn�trze kwartału nale�y zagospodarowywa� 

kompleksowo tworz�c zakomponowan� przestrze� z 
du�� ilo�ci� zieleni urz�dzonej; 

 
  3) zakaz budowy gara�y wolnostoj�cych i dobudowy 

nowych do istniej�cego zespołu boksów gara�owych 
oraz pojedynczych parterowych obiektów usługowych; 

 
  4) nale�y zapewni� obsług� komunikacyjn� terenu od 

ulicy Trybunalskiej poprzez zjazd publiczny - zgodnie z 
rysunkiem planu; 

 
  5) nale�y zapewni� mo�liwo�� dojazdu do ka�dego 

budynku wewn�trz kwartału; 
 
  6) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym; 
 
  7) ustala si� stref� lokalizacji parkingu podziemnego- 

zgodnie z rysunkiem planu, nad nim na poziomie 
terenu nale�y sytuowa� parking naziemny do 
maksymalnie 20 miejsc postojowych w otoczeniu 
zieleni, tj. drzew sytuowanych, co kilka stanowisk oraz 
zieleni izolacyjnej; 

 
  8) wokół parkingu nale�y lokalizowa� ziele� izolacyjn� 

zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  9) nale�y zachowa� szpaler drzew, którego lokalizacj� 

wskazuje rysunek planu; 
 
  10) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

mieszkaniowej - zgodnie z przepisami szczególnymi; 
 
  11) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
40 %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 

15 %. 
 

7. Zasady kształtowania zabudowy terenu MWu8: 
 
  1) ustalone linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) wobec obiektów chronionych, nale��cych do strefy 

ochrony konserwatorskiej „B”- patrz rysunek planu, 
ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony: przy pracach 
remontowych i modernizacyjnych nale�y zachowa� 
ustalone linie regulacyjne po obrysie budynku, sylwet� 
zabudowy, oryginaln� form� i pokrycie dachów, 
tradycyjne materiały budowlane, istniej�c� artykulacj� 
elewacji, ukształtowan� przez detal architektoniczny, 
gzymsy, obramienia okienne i drzwiowe, ornamenty i 
inne elementy oraz kształt otworów okiennych i 
wej�ciowych oraz podziały stolarki okiennej i 
drzwiowej; 

 
  3) wysoko�� nowej zabudowy - od 4 do 5 kondygnacji; 
 
  4) ustala si�, �e połacie dachów nowej zabudowy przy ul. 

Trybunalskiej maj� mie� to samo nachylenie jak 
s�siednia zabudowa istniej�ca oraz maj� by� pokryte 
dachówk� ceramiczn�; 
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  5) w podziemiu nowej zabudowy nale�y zlokalizowa� 
parking. 

 
8. Zasady i warunki podziału terenu: 

 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji; 

 
  2) nale�y wydzieli� działk� pod drog� publiczn�, w celu 

zapewnienia obsługi komunikacyjnej wewn�trz 
kwartału z ulicy Trybunalskiej zgodnie ze wskazaniem 
zjazdu publicznego w rysunku planu. 

 
9. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu MWu8 w wysoko�ci 30 %. 
 
§ 36. Powierzchnia terenu: 8092,1 m2. 

 
1. Ustala si� teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z dopuszczeniem nieuci��liwych funkcji 
usługowych, oznaczony na rysunku planu symbolem 
MWu9. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z 
nieuci��liwymi usługami o charakterze lokalnym w 
zakresie: handlu detalicznego, administracji, biur i 
gabinetów. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2: 
 
  1) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych dróg 

dojazdowych, ci�gów pieszych oraz podziemnych 
parkingów i naziemnych zgrupowanych miejsc 
postojowych stosownie do potrzeb funkcji 
podstawowej; 

 
  2) ziele� towarzysz�ca zabudowie mieszkaniowej; 
 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu MWu9: 
 

  1) nale�y zachowa� pierzejowy charakter zabudowy - 
zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  2) wn�trze kwartału nale�y zagospodarowywa� 

kompleksowo tworz�c zakomponowan� przestrze� z 
du�� ilo�ci� zieleni urz�dzonej; 

 
  3) zakaz budowy gara�y wolnostoj�cych i dobudowy 

nowych do istniej�cych boksów gara�owych; 
 
  4) zakaz budowy pojedynczych parterowych obiektów 

usługowych; 
 
  5) nale�y zapewni� obsług� komunikacyjn� terenu od 

ulicy Zielonej i ulicy Słonecznej poprzez zjazdy 
publiczne - zgodnie z rysunkiem planu; 

 

  6) nale�y zapewni� mo�liwo�� dojazdu do ka�dego 
budynku wewn�trz kwartału; 

 
  7) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym; ustala si� stref� lokalizacji 
parkingu podziemnego- zgodnie z rysunkiem planu, 
nad nim na poziomie terenu nale�y sytuowa� parking 
naziemny do maksymalnie 30 miejsc postojowych w 
otoczeniu zieleni, tj. drzew sytuowanych, co kilka 
stanowisk oraz zieleni izolacyjnej; 

 
  8) wokół parkingu nale�y lokalizowa� ziele� izolacyjn� 

zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  9) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

mieszkaniowej - zgodnie z przepisami szczególnymi; 
 
  10) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
41 %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 

10 %. 
 

6. Zasady kształtowania zabudowy terenu MWu9: 
 
  1) ustalone i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  2) wobec obiektów chronionych, nale��cych do strefy 

ochrony konserwatorskiej „B”- patrz rysunek planu, 
ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony: przy pracach 
remontowych i modernizacyjnych nale�y zachowa� 
ustalone linie regulacyjne po obrysie budynku, sylwet� 
zabudowy, oryginaln� form� i pokrycie dachów, 
tradycyjne materiały budowlane, istniej�c� artykulacj� 
elewacji, ukształtowan� przez detal architektoniczny, 
gzymsy, obramienia okienne i drzwiowe, ornamenty i 
inne elementy oraz kształt otworów okiennych i 
wej�ciowych oraz podziały stolarki okiennej i 
drzwiowej; 

 
  3) wysoko�� nowej zabudowy - od 4 do 5 kondygnacji w 

tym liczone poddasze u�ytkowe; 
 
  4) ustala si�, �e połacie dachów nowej zabudowy przy ul. 

Zielonej maj� mie� to samo nachylenie jak s�siednia 
zabudowa istniej�ca oraz maj� by� pokryte dachówk� 
ceramiczn�; 

 
  5) w podziemiu nowej zabudowy nale�y zlokalizowa� 

parking. 
 

7. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji; 

 
8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu MWu9 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 37. Powierzchnia terenu: 12170,9 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z dopuszczeniem nieuci��liwych funkcji 
usługowych, oznaczony na rysunku planu symbolem 
MWu10. 
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2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z 
nieuci��liwymi usługami o charakterze lokalnym w 
zakresie: handlu detalicznego, administracji, biur i 
gabinetów. 

 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2: 
 
  1) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych dróg 

dojazdowych, ci�gów pieszych oraz podziemnych 
parkingów i zgrupowanych miejsc postojowych 
stosownie do potrzeb funkcji podstawowej; 

 
  2) ziele� towarzysz�ca zabudowie mieszkaniowej; 
 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. W odniesieniu do zabytkowej dawnej kamienicy 

czynszowej przy ul. R. Traugutta 89, wpisanej do rejestru 
zabytków o nr 342/94 z dnia 18.03.1994 r. - patrz rysunek 
planu, obowi�zuj� przepisy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami oraz stosowne ustalenia niniejszego 
paragrafu dotycz�ce przeznaczenia obiektu i 
zagospodarowania zaplecza budynku. 

 
6. Zasady zagospodarowania terenu MWu10: 

 
  1) nale�y zachowa� pierzejowy charakter zabudowy - 

zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) zaplecze pierzei nale�y zagospodarowywa� 

kompleksowo tworz�c zakomponowan� przestrze� z 
du�a ilo�ci� zieleni urz�dzonej ; 

 
  3) zakaz budowy gara�y wolnostoj�cych i dobudowy do 

istniej�cych boksów gara�owych; 
 
  4) zakaz budowy pojedynczych parterowych obiektów 

usługowych, 
 
  5) gara�owanie nale�y rozwi�zywa� wył�cznie poprzez 

budow� podziemnych parkingów, lokalizowanych na 
zapleczach pierzei; 

 
  6) nale�y zapewni� obsług� komunikacyjn� terenu od 

ulicy Kosynierów Gdy�skich poprzez zjazdy publiczne 
- zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  7) nale�y zapewni� mo�liwo�� dojazdu do ka�dego 

budynku na zapleczu pierzei; 
 
  8) zakazuje si� zagospodarowania i zabudowy o 

charakterze tymczasowym; 
 
  9) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

mieszkaniowej - zgodnie z przepisami szczególnymi; 
 
  10) wska�niki zagospodarowania terenu: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
35 %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 

10 %. 
 

7. Zasady kształtowania zabudowy terenu MWu10: 
 
  1) ustalone i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  2) wobec obiektów chronionych, nale��cych do strefy 

ochrony konserwatorskiej „B” - patrz rysunek planu, 
ustala si� nast�puj�ce zasady ochrony: przy pracach 
remontowych i modernizacyjnych nale�y zachowa� 
ustalone linie regulacyjne po obrysie budynku, sylwet� 
zabudowy, oryginaln� form� i pokrycie dachów, 
tradycyjne materiały budowlane, istniej�c� artykulacj� 
elewacji, ukształtowan� przez detal architektoniczny, 
gzymsy, obramienia okienne i drzwiowe, ornamenty i 
inne elementy oraz kształt otworów okiennych i 
wej�ciowych oraz podziały stolarki okiennej i 
drzwiowej; 

 
  3) wysoko�� nowej zabudowy - od 3 do 5 kondygnacji, w 

tym liczone poddasze u�ytkowe; 
 
  4) nie ustala si� kształtu dachów, natomiast przy 

dachach spadzistych nale�y pokrywa� je dachówk� 
ceramiczn�; 

 
  5) zasady zabudowy pierzejowej zgodnie z § 7; 
 
  6) w podziemiu nowej zabudowy nale�y zlokalizowa� 

parkingi. 
 

8. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji; 

 
9. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu MWu10 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 38. Powierzchnia terenu: 4695,9 m2. 
 

1. Ustala si� teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej - zgodnie ze stanem istniej�cym, 
oznaczony na rysunku planu symbolem MW. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1, to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
 
3. Przeznaczenie uzupełniaj�ce na terenie, o którym 

mowa w ust. 2 to: 
 
  1) place zabaw i ziele� urz�dzona zwi�zana z rekreacj�; 
 
  2) obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych dróg 

dojazdowych, ci�gów pieszych oraz miejsc 
postojowych stosownie do potrzeb funkcji 
podstawowej; 

 
  3) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
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  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 
przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych. 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu MW: 

 
  1) teren zagospodarowywa� kompleksowo, zgodnie z 

przeznaczeniem i du�ym udziałem zieleni urz�dzonej; 
 
  2) zakazuje si� budowy gara�y wolnostoj�cych; 
 
  3) obsługa komunikacyjna od ulicy Winnej; 
 
  4) nale�y przeprowadzi� rewitalizacj� zagospodarowania 

terenu, a w szczególno�ci: 
 

a) akcentowa� w sposób jednoznaczny granice z 
terenami o innym przeznaczeniu, a zwłaszcza z 
pasem ulicznym i zapleczem, 

 
b) otoczy� ochron� istniej�ce zadrzewienie, 
 
c) zorganizowa� ziele� nisk�, wyposa�y� w mała 

architektur� i urz�dzi� place zabaw; 
 
  5) wyklucza si� wprowadzanie nowej zabudowy, równie� 

tymczasowej; 
 
  6) ustala si� wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

 
  7) wska�niki zagospodarowania terenu zgodne z 

obecnym stanem tj.: 
 

a) maksymalna wielko�� terenu zabudowanego - 
26 %; 

 
b) minimalna wielko�� terenu biologicznie czynnego - 

20 %. 
 

6. Zasady kształtowania zabudowy terenu MW: 
 
  1) ustala si�, i� nale�y zachowa� zabudow� w obecnych 

gabarytach i po istniej�cym obrysie budynków d���c 
do poprawy warunków technicznych i estetyzacji w 
zakresie kolorystyki i detalu architektonicznego. 

 
7. Zasady i warunki podziału terenu: 

 
  1) zasady i warunki podziału terenu musz� logicznie 

odpowiada� ustaleniom zawartym w niniejszym 
paragrafie uchwały i nie stanowi� bariery dla ich 
realizacji. 

 
8. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu MW w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 39. Powierzchnia terenu: 6548,5 m2. 
 

1. Ustala si� teren zieleni publicznej urz�dzonej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem ZP1. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to: urz�dzona ziele� parkowa o charakterze 
rekreacyjnym. 

 
3. Przeznaczenie dopuszczone na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 to: 
 

  1) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych oraz ustale� 
zawartych w niniejszym paragrafie. 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu ZP1: 

 
  1) na terenie wyst�puje grupa starodrzewu wymagaj�ca 

zachowania - zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) zakazuje si� wprowadzania zabudowy kubaturowej; 
 
  3) dotychczasowe zagospodarowanie zwi�zanie z 

funkcjami handlowymi nale�y traktowa� jako 
tymczasowe; 

 
  4) teren nale�y kompleksowo zrewitalizowa� poprzez 

zakomponowane nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej 
oraz wprowadzenie małej architektury; 

 
  5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 80 %. 
 

6. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zakaz dokonywania nowych wydziele� geodezyjnych; 
 
  2) dopuszcza si� wydzielenia pod niezb�dn� 

infrastruktur� techniczn�. 
 

7. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 
ustala si� dla terenu ZP w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 40. Powierzchnia terenu: 4733,4 m2. 
 

1. Ustala si� teren zieleni publicznej urz�dzonej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem ZP2. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to: urz�dzona ziele� parkowa o charakterze 
dekoracyjnym, izolacyjnym i rekreacyjnym. 

 
3. Przeznaczenie dopuszczone na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 to: 
 
  1) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych oraz ustale� 
zawartych w niniejszym paragrafie. 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu ZP2: 

 
  1) na terenie wyst�puje grupa starodrzewu wymagaj�ca 

zachowania - zgodnie z rysunkiem planu; 
 
  2) wskazuje si� lokalizacj� ci�gów pieszych - zgodnie z 

rysunkiem planu; 
 
  3) nale�y zadba� o prawidłow� ekspozycj� formy 

przestrzennej autorstwa Magdaleny Abakanowicz, 
rze�by Achillesa i pomnika pami�ci bohaterów Armii 
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Krajowej, których obecn� lokalizacje wskazano w 
rysunku planu; 

 
  4) zakazuje si� wprowadzania zabudowy kubaturowej; 
 
  5) teren nale�y kompleksowo zrewitalizowa� poprzez 

zakomponowane nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej 
oraz wprowadzenie małej architektury; 

 
  6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 80 %. 
 

6. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zakaz dokonywania nowych wydziele� geodezyjnych; 
 
  2) dopuszcza si� wydzielenia pod niezb�dn� 

infrastruktur� techniczn�. 
 

7. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 
ustala si� dla terenu ZP2 w wysoko�ci 30 %.  

 
 

§ 41. Powierzchnia terenu: 893 m2. 
 

1. Ustala si� teren zieleni publicznej urz�dzonej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem ZP3. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie terenu, o którym mowa 

w ust. 1 to: urz�dzona ziele� parkowa o charakterze 
dekoracyjnym, izolacyjnym i rekreacyjnym. 

 
3. Przeznaczenie dopuszczone na terenie, o którym 

mowa w ust. 1 to: 
 
  1) sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
 

4. Warunki dopuszczenia przeznaczenia okre�lonego 
w ust. 3: 
 
  1) dostosowanie przestrzenne i funkcjonalne do 

przeznaczenia podstawowego i uwarunkowa� 
wynikaj�cych z przepisów szczególnych oraz ustale� 
zawartych w niniejszym paragrafie. 

 
5. Zasady zagospodarowania terenu ZP3: 

 
  1) zakazuje si� wprowadzania zabudowy kubaturowej; 
 
  2) teren nale�y kompleksowo zrewitalizowa� poprzez 

zakomponowane nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej 
oraz wprowadzenie małej architektury; 

 
  3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 80 %. 
 

6. Zasady i warunki podziału terenu: 
 
  1) zakaz dokonywania nowych wydziele� geodezyjnych; 
 
  2) dopuszcza si� wydzielenia pod niezb�dn� 

infrastruktur� techniczn�. 
 

7. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 
ustala si� dla terenu ZP3 w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 42. 1. Ustala si� tereny komunikacji i obsługi 
komunikacji, w tym: 
 
  1) drogi publiczne, oznaczone na rysunku planu 

symbolem KD wraz z poprzedzaj�cym go numerem 
porz�dkowym i innymi symbolami dookre�laj�cymi 

typy komunikacji tj. klasy i parametry ulic w sposób 
nast�puj�cy : ulice: G - ulica główna, L - ulica lokalna, 
D - ulica dojazdowa, X - ci�g pieszo-jezdny lub 
wył�cznie pieszy, 
1/2 - pierwsza cyfra okre�la ilo�� jezdni, druga cyfra 
okre�la ilo�� pasów ruchu, 
T - tramwaj, P - parking. 

 
2. Ustala si� generalne zasady rozwi�za� systemu 

komunikacyjnego zgodnie z przebiegiem linii 
rozgraniczaj�cych - zgodnie z rysunkiem planu. 

 
3. Ustala si� nast�puj�ce zasady kształtowania i 

obsługi komunikacji: 
 
  1) ustala si� linie rozgraniczaj�ce modernizowanej ul. 

Generała Grota Roweckiego, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 01KDG2/2+T, nale�y zachowa� 
zgrupowanie starodrzewu - zgodnie z rysunkiem 
planu, nale�y wykształci� alej� drzew poprzez 
wprowadzenie nowych nasadze� i utrzymanie 
istniej�cych szpalerów i pojedynczych drzew; 

 
  2) ustala si� linie rozgraniczaj�ce modernizowanej Alei 

Armii Krajowej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 02KDG2/2+T, nale�y wykształci� alej� 
drzew poprzez wprowadzenie nowych nasadze� i 
utrzymanie istniej�cych szpalerów i pojedynczych 
drzew, nale�y zachowa� istniej�c� lokalizacj� 
artystycznej formy przestrzennej, dbaj�c o 
odpowiedni� jej ekspozycj� - zgodnie z rysunkiem 
planu, wskazuje si� jako zalecenie utrzymanie 
zachowanych fragmentów nawierzchni z oryginalnej 
kostki brukowej; 

 
  3) ustala si� linie rozgraniczaj�ce modernizowanej ulicy 

12 Lutego, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
03KDG2/2+T, zaleca si� wykształci� alej� drzew 
poprzez wprowadzenie nowych nasadze� i utrzymanie 
istniej�cych szpalerów i pojedynczych drzew, 
wskazuje si� lokalizacj� pieszego przej�cia 
podziemnego KXp - zgodnie z rysunkiem planu, 

 
a) w odniesieniu do zabytkowego budynku, 

wpisanego do rejestru zabytków o nr 413/95 z dnia 
24.01.1995r., który znalazł si� w liniach 
rozgraniczaj�cych ulicy - patrz rysunek planu, 
obowi�zuj� przepisy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami oraz nast�puj�ce ustalenia: 
- obiekt nale�y przenie�� w inne miejsce w 

uzgodnieniu z urz�dem konserwatorskim, 
 

b) w odniesieniu do obiektu obj�tego ochron� ze 
wzgl�du na walory architektoniczno-urbanistyczne, 
który znalazł si� w liniach rozgraniczaj�cych, 
nale�y przed jego rozbiórk� wykona� 
konserwatorsk� dokumentacj� ewidencyjn�, 
zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami i w uzgodnieniu z urz�dem 
konserwatorskim - patrz rysunek planu; 

 
c) na cz��ci terenu, patrz rysunek planu, ustala si� 

stref� obserwacji archeologicznej - co oznacza, �e 
mog� mie� tam zastosowanie przepisy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 

 
d) w odniesieniu do obj�tego ochron� pomnika 

przyrody nale�y zachowa� szczególn� ostro�no�� 
w zagospodarowywaniu jego otoczenia, aby nie 
stanowiło zagro�enia dla prawidłowej wegetacji 
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drzewa w strefie ochrony pomnika przyrody - 
zgodnie z rysunkiem planu; 

 
  4) ustala si� linie rozgraniczaj�ce fragmentu 

modernizowanej ulicy Pocztowej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 04KDG2/2+T, zaleca si� 
wykształci� alej� drzew, 

 
a) na całym w/w terenie ustala si� stref� obserwacji 

archeologicznej - co oznacza, �e mog� mie� 
zastosowanie przepisy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami; 

 
  5) ustala si� linie rozgraniczaj�ce modernizowanej ulicy 

Teatralnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
05KDG2/2+T, nale�y wykształci� alej� drzew; 

 
  6) ustala si� linie rozgraniczaj�ce fragmentu 

modernizowanej ulicy Królewieckiej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 06KDL1/2, po 
nasłonecznionej stronie ulicy zaleca si� wykształci� 
szpalery drzew, wskazuje si� jako zalecenie 
przywrócenie po modernizacji nawierzchni jezdni z 
oryginalnej kostki brukowej, 

 
a) w zachodniej cz��ci ulicy - zgodnie z rysunkiem 

planu ustala si� stref� obserwacji archeologicznej - 
co oznacza, �e mog� mie� zastosowanie przepisy 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami; 

 
  7) ustala si� linie rozgraniczaj�ce modernizowanej ulicy 

Powsta�ców Warszawskich, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 07KDL1/2, ochronie podlega grupa 
starodrzewu - zgodnie z rysunkiem planu, nale�y 
zachowa� po modernizacji nawierzchni� z oryginalnej, 
istniej�cej obecnie kostki brukowej; 

 
  8) ustala si� linie rozgraniczaj�ce fragmentu 

modernizowanej ulicy Stoczniowej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 08KDL1/2, 

 
a) dla przedmiotowego fragmentu ulicy - zgodnie z 

rysunkiem planu ustala si� stref� obserwacji 
archeologicznej - co oznacza, �e mog� mie� 
zastosowanie przepisy ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami; 

 
  9) ustala si� linie rozgraniczaj�ce modernizowanej ulicy 

Trybunalskiej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
09KDL1/2, nale�y wykształci� alej� drzew; 

 
  10) ustala si� linie rozgraniczaj�ce fragmentu 

modernizowanej ulicy Kosynierów Gdy�skich, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 10KDL1/2, 

 
a) w odniesieniu do obiektu obj�tego ochron� 

konserwatorsk�, który znalazł si� w liniach 
rozgraniczaj�cych modernizowanej ulicy, nale�y 
przed jego rozbiórk� wykona� konserwatorsk� 
dokumentacj� ewidencyjn�, zgodnie z przepisami 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i w 
uzgodnieniu z urz�dem konserwatorskim - patrz 
rysunek planu; 

 
  11) ustala si� linie rozgraniczaj�ce fragmentu 

modernizowanej ulicy Słonecznej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 11KDL1/2; 

 

  12) ustala si� linie rozgraniczaj�ce modernizowanej ulicy 
Zielonej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
12KDL1/2, po nasłonecznionej stronie ulicy nale�y 
wykształci� szpaler drzew; 

 
  13) ustala si� linie rozgraniczaj�ce fragmentu 

modernizowanej ulicy Zacisze, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 13KDL1/2, po 
nasłonecznionej stronie ulicy zaleca si� wykształci� 
szpaler drzew, wskazuje si� jako zalecenie 
przywrócenie po modernizacji nawierzchni jezdni z 
oryginalnej kostki brukowej; 

 
  14) ustala si� linie rozgraniczaj�ce modernizowanej ulicy 

Winnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
14KDL1/2, nale�y zachowa� istniej�ce zadrzewienie 
i poprzez nowe nasadzenia wykształci� alej� drzew; 

 
  15) ustala si� linie rozgraniczaj�ce zachodniego 

fragmentu modernizowanej ulicy Zacisze, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 
15KDD1/2, po nasłonecznionej stronie ulicy zaleca 
si� nasadzi� szpaler drzew, wskazuje si� jako 
zalecenie przywrócenie po modernizacji nawierzchni 
z oryginalnej kostki brukowej, dla przedmiotowego 
fragmentu ulicy - zgodnie z rysunkiem planu ustala 
si� stref� obserwacji archeologicznej - co oznacza, 
�e mog� mie� zastosowanie przepisy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami; 

 
  16) ustala si� linie rozgraniczaj�ce wschodniego 

fragmentu modernizowanej ulicy Zacisze, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 
16KDD1/2, po nasłonecznionej stronie ulicy zaleca 
si� nasadzi� szpaler drzew, wskazuje si� jako 
zalecenie przywrócenie po modernizacji nawierzchni 
z oryginalnej kostki brukowej; 

 
  17) ustala si� linie rozgraniczaj�ce modernizowanej ulicy 

Ratuszowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
17KDD1/2; 

 
  18) ustala si� linie rozgraniczaj�ce modernizowanej ulicy 

Ł�czno�ci, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
18KDD1/2, nale�y zachowa� istniej�c� nawierzchni� 
jezdni z oryginalnej kostki brukowej, nale�y 
zachowa� i uzupełnia� przez nowe nasadzenia 
istniej�c� alej�; 

 
  19) ustala si� linie rozgraniczaj�ce północnego 

fragmentu modernizowanej ulicy Kosynierów 
Gdy�skich, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 19KDD1/2; 

 
  20) ustala si� linie rozgraniczaj�ce modernizowanej ulicy 

Odzie�owej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
20KDD1/2, nale�y wykształci� w północno-
zachodnim fragmencie szpaler drzew, wskazuje si� 
jako zalecenie przywrócenie po modernizacji 
nawierzchni jezdni z oryginalnej kostki brukowej; 

 
  21) ustala si� linie rozgraniczaj�ce modernizowanej ulicy 

Osi�skiego, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
21KDD1/2, dla zachodniej cz��ci ulicy - zgodnie z 
rysunkiem planu ustala si� stref� obserwacji 
archeologicznej - co oznacza, �e mog� mie� 
zastosowanie przepisy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami; 
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  22) ustala si� linie rozgraniczaj�ce północnego 
fragmentu modernizowanej ulicy Królewieckiej, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 
22KDD1/2, po nasłonecznionej stronie ulicy zaleca 
si� wykształci� szpalery drzew, wskazuje si� jako 
zalecenie przywrócenie po modernizacji nawierzchni 
jezdni z oryginalnej kostki brukowej, 

 
  23) ustala si� linie rozgraniczaj�ce modernizowanej ulicy 

Pestalozziego, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 23KDD1/2, nale�y wykształci� alej� 
drzew, wskazuje si� jako zalecenie przywrócenie po 
modernizacji nawierzchni jezdni z oryginalnej kostki 
brukowej, 
a) dla terenu ulicy - zgodnie z rysunkiem planu 

ustala si� stref� obserwacji archeologicznej - co 
oznacza, �e mog� mie� zastosowanie przepisy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

 
  24) ustala si� linie rozgraniczaj�ce modernizowanej ulicy 

Kr�gielnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
24KDD1/2; wskazuje si� jako zalecenie 
przywrócenie po modernizacji nawierzchni jezdni z 
oryginalnej kostki brukowej; 

 
  25) ustala si� linie rozgraniczaj�ce modernizowanego 

fragmentu ulicy Teatralnej, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 25 KDD1/2; 

 
  26) ustala si� linie rozgraniczaj�ce ulicy dojazdowej wraz 

z miejscami parkingowymi, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 26 KDD1/2; 

 
  27) ustala si� linie rozgraniczaj�ce ci�gu pieszego z 

dopuszczeniem sporadycznej niezb�dnej obsługi 
samochodowej, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 27KDX; 

 
  28) ustala si� linie rozgraniczaj�ce ci�gu pieszego z 

dopuszczeniem sporadycznej niezb�dnej obsługi 
samochodowej, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 28KDX; 

 
  29) ustala si� linie rozgraniczaj�ce pieszego przej�cia 

podziemnego, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 29KXp; 

 
  30) ustala si� linie rozgraniczaj�ce pieszego przej�cia 

podziemnego, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 30KXp; 

 
  31) ustala si� linie rozgraniczaj�ce parkingu, 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 31KP, o 
powierzchni 2164,6 m2; 

a) przeznaczenie preferowane to: ogólnodost�pny 
parking wielokondygnacyjny z dopuszczeniem 
wbudowanego ci�gu usług; liczba kondygnacji 
naziemnych - minimum 3; obiekt powinien 
charakteryzowa� si� architektur� o najwy�szym 
standardzie - zarówno pod wzgl�dem formy, jak i 
materiałów wyko�czeniowych; 

b) na cz��ci terenu ustala si� stref� obserwacji 
archeologicznej - co oznacza, �e mog� mie� na 
tym terenie zastosowanie przepisy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 

 
4. Zasady zagospodarowania terenów komunikacji 

publicznej: 
 

  1) w liniach rozgraniczaj�cych ulic zakazuje si� realizacji 
obiektów budowlanych, technicznych wyj�tkiem: 
urz�dze� technicznych ulic oraz zwi�zanych z 
utrzymaniem i obsług� ruchu oraz sieci i urz�dze� 
infrastruktury technicznej, niezwi�zanych z potrzebami 
zarz�dzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego; 

 
  2) w liniach rozgraniczaj�cych wszystkich 

projektowanych i modernizowanych ulic nale�y 
realizowa� obustronne chodniki; 

 
  3) we wszystkich liniach rozgraniczaj�cych komunikacji w 

maksymalnie mo�liwym stopniu zachowywa� i 
wprowadza� ziele�, zgodnie z przepisami 
szczególnymi i szczegółowymi niniejszej uchwały; 

 
  4) zakazuje si� sytuowania wolnostoj�cych no�ników 

reklamowych, natomiast nale�y je sytuowa� tylko w 
poł�czeniu z innymi elementami zagospodarowania 
przestrzeni jednak z wykluczeniem obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków, obiektów obj�tych 
niniejszym planem ochron� konserwatorsk� i zieleni; 
wszelkie no�niki reklamowe powinny stanowi� form� 
drugoplanow� w zagospodarowaniu terenu, a ich rola 
powinna ogranicza� si� do podrz�dnej funkcji 
uzupełniaj�cej; 

 
5. Projekty budowlane modernizacji istniej�cych i 

budowy nowych ulic i parkingów powinny zawiera� 
rozwi�zania techniczne zapobiegaj�ce rozprzestrzenianiu 
hałasu komunikacyjnego poza ich granice ponad 
dopuszczalny poziom okre�lony dla terenów z nimi 
s�siaduj�cymi. 

 
6. Zasady podziału nieruchomo�ci: 

 
  1) dopuszcza si� realizacj� nowych wydziele� 

geodezyjnych bez okre�lania ich warunków, z 
zachowaniem przepisów szczególnych; 

  2) dopuszcza si� wydzielenia pod konieczn� 
infrastruktur� techniczn�. 

 
7. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu KD w wysoko�ci 30 %. 
 

§ 43. 1. Ustala si� tereny orientacyjnej lokalizacji 
infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami ITE1, ITE2 , ITE3 
i ITE4. 

 
2. Zasady obsługi i kształtowania urz�dze� 

infrastruktury technicznej - zgodnie z § 9 niniejszej 
uchwały. 

 
3. Stawk� procentow�, o której mowa w § 5 ust. 10 - 

ustala si� dla terenu IT w wysoko�ci 30 %. 
 

PRZEPISY KO�COWE 
 

§ 44. Wykonanie niniejszej uchwały powierza si� 
Prezydentowi Miasta Elbl�g. 
 

§ 45. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej w Elbl�gu 
Janusz Nowak 

 



@������ �A��,F����
0�+��#F�&�E�0E���>� �15E���� ���������.�� � ;����7�	�
�

1�-A7�1

 
 

 

 
 
 



@������ �A��,F����
0�+��#F�&�E�0E���>� �15E���� ���������.�� � ;����7�	�
�

1�-AA�1

 
 



@������ �A��,F����
0�+��#F�&�E�0E���>� �15E���� ���������.�� � ;����7�	�
�

1�-A.�1

 
 



@������ �A��,F����
0�+��#F�&�E�0E���>� �15E���� ���������.�� � ;����7�	�
�

1�-A��1

 
 



@������ �A��,F����
0�+��#F�&�E�0E���>� �15E���� ���������.�� � ;����7�	�
�

1�-A-�1

 
 



@������ �A��,F����
0�+��#F�&�E�0E���>� �15E���� ���������.�� � ;����7�	�
�

1�-AC�1

 
 



@������ �A��,F����
0�+��#F�&�E�0E���>� �15E���� ���������.�� � ;����7�	�
�

1�-A6�1

 
 



@������ �A��,F����
0�+��#F�&�E�0E���>� �15E���� ���������.�� � ;����7�	�
�

1�-.B�1

 
 



@������ �A��,F����
0�+��#F�&�E�0E���>� �15E���� ���������.�� � ;����7�	�
�

1�-.��1

 
 



@������ �A��,F����
0�+��#F�&�E�0E���>� �15E���� ���������.�� � ;����7�	�
�

1�-.	�1

 
 



@������ �A��,F����
0�+��#F�&�E�0E���>� �15E���� ���������.�� � ;����7�	�
�

1�-.7�1

Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XIX/393/2008 
Rady Miejskiej w Elbl�gu 
z dnia 18 grudnia 2008 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscow ego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru �ródmie �cie-Północ w Elbl �gu. 
 

w zwi�zku z wyło�eniem projektu w/w planu do publicznego wgl�du w okresie od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia 29 lipca 
2008 roku oraz w ustawowym terminie zbierania uwag do dnia 12 sierpnia 2008 roku. 

 
Nieuwzgl�dnione przez Prezydenta Miasta Elbl�g uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru �ródmie�cie - Północ w Elbl�gu przekazane zostały Radzie Miejskiej w Elbl�gu, zgodnie z procedur� 
przewidzian� w art. 17, pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 
1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880). 

 
Zgłoszone uwagi, nieuwzgl�dnione przez Prezydenta Miasta Elbl�g, dotycz�: 
 
1. Wnosz�cy: wła�ciciel działek nr 38/8, 38/9, 38/10, 38/7, 38/13, 38/6, 39/1 obr. nr 15, usytuowanych przy ulicy 

Odzie�owej. 
 

W tre�ci uwagi wnosi si� o: 
  1) przesuni�cie linii zabudowy i linii nasadze� o 6m z uwagi na fakt planowanej inwestycji na działce nr 38/6, 
  2) zwi�kszenie maksymalnej wielko�ci terenu zabudowy z 60 % do 90 % z uwagi na planowan� budow� podziemnego 

gara�u na działce nr 39/13. 
 

2. Wnosz�cy: wła�ciciel działek nr 171/7, 172/5 obr nr 15, usytuowanych przy Alei Armii Krajowej i ulicy 12-go Lutego. 
 

W tre�ci uwagi wnosi si� o: 
  1) ponowne rozwa�enie minimalnej wysoko�ci zabudowy i jej obni�enie w zwi�zku z mo�liwo�ci� wyst�pienia problemów z 

zapewnieniem prawidłowej obsługi parkingowej, 
  2) obni�enie stawki procentowej, na podstawie której ustala si� opłat� planistyczn� do 0 %. 
 

3. Wnosz�cy: wła�ciciel działek nr 56/1, 56/3, 67/1, 68/1 obr. nr 15, usytuowanych przy ulicy 12-go Lutego. 
 

W tre�ci uwagi wnosi si� o: 
  1) obni�enie stawki procentowej, na podstawie której ustala si� opłat� planistyczn� do 0 %. 
 

3. Wnosz�cy: wła�ciciel działki nr 170/7 obr. nr 15, usytuowanej przy ulicy Winnej. 
 
W tre�ci uwagi wnosi si� o: 
  1) umo�liwienie wybudowania obiektu kubaturowego, wkomponowanego w istniej�c� zabudow�. 
 

Rada Miejska w Elbl �gu po przeanalizowaniu powy �szych uwag wniesionych do projektu miejscowego plan u 
zagospodarowania przestrzennego obszaru �ródmie �cie - Północ w Elbl �gu rozstrzyga, i � nie uwzgl �dnia si � ich w 
planie. 
 
 
 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XIX/393/2008 
Rady Miejskiej w Elbl�gu 
z dnia 18 grudnia 2008 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwes tycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nale�� do zada� własnych gminy - miasto Elbl �g oraz zasadach ich finansowania dla miejscowego pl anu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru �ródmie �cie - Północ w Elbl �gu na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu pr zestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r. Nr 
6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr  113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r . Nr 45, poz. 319 i Nr 
225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880).  
 

I. Rodzaje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy i koszt szacunkowy ich 
realizacji. W ramach zada� własnych gmina - miasto Elbl�g na terenie obj�tym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego obszaru �ródmie�cie - Północ w Elbl�gu realizuje budow�, przebudow� i modernizacj� układu 
komunikacyjnego wraz z niezb�dnymi sieciami uzbrojenia terenu, na które składaj� si� nast�puj�ce koszty: 
 
 



@������ �A��,F����
0�+��#F�&�E�0E���>� �15E���� ���������.�� � ;����7�	�
�

1�-.A�1

Lp. Nazwa obiektu inwestycji infrastruktury J.m. 

Wielko�� 
inwestycji wg 

planu 
miejscowego 

Cena 
jednostkowa 

(zł) 
Warto�� inwestycji 

1. Wykupienie terenów przewidzianych w planie pod 
komunikacj� i ziele� publiczn� m2 2.396  359.130,00 

2. 
Ulica główna o dwóch pasach ruchu wraz z torowiskiem 
tramwajowym (01 KDG+T) 
- modernizowana 

m2 21.150 850,00 17.977.500,00 

3. 
Ulice główne o dwóch pasach ruchu wraz z torowiskiem 
tramwajowym (02,03,05 KDG+T) 
- modernizowane 

m2 60.745 1.002,00 60.866.490,00 

4. 

Ulica główna o dwóch pasach ruchu wraz z torowiskiem 
tramwajowym (04 KDG+T): 
- modernizacja istniej�cego odcinka jezdni 
- nowoprojektowany odcinek jezdni 

 
 
m2 
m2 

 
 

1.274 
1.274 

 
 

124,00 
241,00 

 
 

157.980,00 
307.000,00 

5. Ulice lokalne jednojezdniowe o dwóch pasach ruchu 
(06,07,13 KDL) - modernizowane z kostki brukowej 

m2 5.341 221,00 1.180.360,00 

6. Ulice lokalne jednojezdniowe o dwóch pasach ruchu 
(08,09,10,11,12,14 KDL) - modernizowane m2 8.218 146,00 1.199.820,00 

7. 
Ulice dojazdowe jednojezdniowe o dwóch pasach ruchu 
(15,16,18,20,22,24 KDD) - modernizowane z kostki 
brukowej 

m2 4.980 196,00 976.080,00 

8. 
Ulice dojazdowe jednojezdniowe o dwóch pasach ruchu 
(17,19,21,25 KDD) - modernizowana m2 3.942 141,00 555.820,00 

9. Ulica dojazdowa jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu 
(26 KDD) - nowoprojektowana m2 348 228,00 79.340,00 

10. Ci�g pieszo-jezdny (27 KDX) m2 364 156,00 56.780,00 
11. Piesze przej�cia podziemne (29,30 KXp)    20.000.000,00* 

12. Parking podziemny na terenie U7    17.000.000,00 - 
24.820.000,00** 

13. Zagospodarowanie terenów zielonych (ZP 1) m2 6.549 144,00 943.060,00 

RAZEM koszty budowy infrastruktury 121.659.360,00 - 
       129.479.360,00 

* �ródło: dane z Internetu - koszty budowy przej�cia podziemnego (1jezdnia dwupasowa) w Zakopanem; 
** przy zało�eniu - parking podziemny jednokondygnacyjny - 340 miejsc postojowych. Szacunkowy koszt wybudowania parkingu 
podziemnego dla jednego stanowiska to 50.000,00 zł. - 73.000,00 zł. (�ródło: dane z Internetu - koszty budowy parkingów podziemnych m.in. 
w Toruniu i Poznaniu) 
 
 

II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy. 
 
Zasady finansowania w/w inwestycji: 

 
  1) Budowa, przebudowa i modernizacja ulic realizowana z bud�etu gminy; istniej� mo�liwo�ci ubiegania si� o 

dofinansowanie (dotacje i fundusze) oraz współfinansowanie na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem lub 
sponsorem; 

  2) sieci uzbrojenia ulic (kanalizacja deszczowa) realizowane s� przez odpowiednie przedsi�biorstwa bran�owe posiadaj�ce 
koncesj�, istnieje mo�liwo�� ubiegania si� o dofinansowanie (dotacje i fundusze) oraz współfinansowanie na podstawie 
umowy z zainteresowanym inwestorem lub sponsorem w ramach przebudowy i budowy ulic; 

  3) finansowanie infrastruktury technicznej gmina realizuje w oparciu o ka�dorocznie uchwalony bud�et obejmuj�cy wysoko�� 
finansowania i przedmiot finansowania; ka�dego roku gmina mo�e wyst�pi� o pozyskanie �rodków celowych (dotacje i 
inne fundusze). 

   
III . Uzasadnienie 

 
W ramach procedury planistycznej na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru �ródmie�cie - 
Północ w Elbl�gu sporz�dzono prognoz� skutków finansowych uchwalenia planu. Dokument jest dost�pny w Miejskim Biurze 
Urbanistycznym w Elbl�gu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


