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PozŁ ń744 

 
UCHWAIA NR XXXIIIł353łŃ9 

Rady Miasta Szczecinek 
z dnia ńŃ czerwca 2ŃŃ9 rŁ 

 
w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭCentrumｬ w SzczecinkuŁ 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, 
”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, 
”ozŁ 880; z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237, Nr 220, ”ozŁ 1413), Rada Miasta Szczecinek 
uchwala, co nastę”uje: 

ROźŚźIAI I 
PRźśPISY OGÓLNś 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr XIIł103ł07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 sier”nia 2007 rŁ w s”ra-
wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭCentrumｬ 
w Szczecinku oraz na ”odstawie studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
miasta Szczecinek, ”rzyjętym uchwaJą Nr XVł144ł07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 3 grudnia 2007 rŁ, 
zmienionym uchwaJą Rady Miasta Szczecinek Nr XXXIIł342ł09 w dniu 27 kwietnia 2009 rŁ uchwala się 
miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭCentrumｬ w Szczecinku, ograniczony ulicami: Jana 
PawJa II, KardŁ StŁ WyszyLskiego, PowstaLców Wlk”Ł, Placem SowiLskiego, Ordona, granicą dziaJki ewi-
dencyjnej nr 318, ulicami Junacką i Podwale, o ”owierzchni 14,41 ha, oznaczony na rysunku ”lanu 
w skali 1: 1000Ł 

2Ł Przedmiotem ”lanu są tereny: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usJugowej; zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej; zabudowy usJugowej; zieleni ”ublicznej; wód ”owierzchniowych `ródlądo-
wych; infrastruktury technicznej - elektroenergetyka; ”lacu ”ublicznego; dróg ”ublicznych klasy zbiorczej; 
dróg ”ublicznych klasy dojazdowej; ”arkingów ”ublicznychŁ 

3Ł Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) rysunek ”lanu - stanowiący zaJącznik nr 1; 
2) wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecinek - 

stanowiący zaJącznik nr 2; 
3) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu - stanowiące zaJącznik nr 3; 
4) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z ”rze”isami 
o finansach ”ublicznych - stanowiące zaJącznik nr 4Ł 

4Ł Na rysunku ”lanu ustalono nastę”ujące elementy: 

1) granicę obszaru objętego ”lanem; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) linie zabudowy obowiązujące; 
4) linie zabudowy nie”rzekraczalne; 
5) granice dziaJek budowlanych wraz z numerami; 
6) granice dziaJek niesamodzielnych; 
7) budynki ”rzeznaczone do rozbiórki; 
8) obiekty w”isane do rejestru zabytków; 
9) obiekty o walorach zabytkowych; 
10) obiekty o niskich walorach zabytkowych; 
11) drzewa ”omnikoweŁ 

5Ł Ustala się ”odziaJ obszaru, o którym mowa w § 1 ustŁ 1 na nastę”ujące tereny: 

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolami: 9 MW; 10 MW; 14 MW; 22 MW; 
24 MW; 28 MW; 29 MW; 30 MW; 35 MW; 38 MW; 41 MW; 42 MW; 
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2) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usJugowej, oznaczone symbolami: 1 MWłU; 2 MWłU; 

3 MWłU; 4 MWłU; 5 MWłU; 7 MWłU; 8 MWłU; 11 MWłU; 12 MWłU; 13 MWłU; 15 MWłU; 
16 MWłU; 17 MWłU; 18 MWłU; 20 MWłU; 23 MWłU; 25 MWłU; 27 MWłU; 31 MWłU; 32 MWłU; 
33 MWłU; 34 MWłU; 36 MWłU; 37 MWłU; 39 MWłU; 

3) zabudowy usJugowej, oznaczone symbolami: 6 U; 19 U; 21 U; 26 U; 40 U; 
4) zieleni ”ublicznej, oznaczone symbolami: 43 źP; 44 źP; 45 źP; 46 źP; 
5) infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczone symbolami: 47 ś; 48 ś; 49 ś; 50 ś; 
6) ”owierzchniowych wód `ródlądowych, oznaczony symbolem 51 WS; 
7) dróg ”ublicznych klasy zbiorczej, oznaczone symbolami: 52 KŚ-ź; 53 KŚ-ź; 
8) ”lacu ”ublicznego, oznaczony symbolem 54 KP; 
9) dróg ”ublicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami: 55 KŚ-Ś; 56 KŚ-Ś; 57 KŚ-Ś; 58 KŚ Ś; 

59 KŚ-Ś; 60 KŚ-Ś; 61 KŚ-Ś; 62 KŚ-Ś; 63 KŚ-Ś; 
10) ”arkingów ”ublicznych, oznaczone symbolami: 64 KŚ-P; 65 KŚ-P; 66 KŚ-P; 67 KŚ-PŁ 

6Ł Oznaczenia cyfrowe wystę”ujące w symbolach terenów, o których mowa w ustŁ 5 mają charakter 
”orządkowyŁ 

§ 2Ł 1Ł Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) wysoko`ci zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć wysoko`ć liczoną od ”oziomu ”owierzchni terenu 
”rzy najniwszym wej`ciu do budynku do najwywszej kalenicy dachu lub najwywej ”oJowonej ”owierzchni 
”rzekrycia dachu; 

2) linii zabudowy obowiązującej - nalewy ”rzez to rozumieć linię, ”rzy której musi być umieszczona ze-
wnętrzna `ciana frontowa, boczna lub tylna ”rojektowanego budynku lub co najmniej 70% jej dJugo`ci 
bez ”rawa jej ”rzekraczania w kierunku linii rozgraniczającej, ”rzy czym mogą być usytuowane ”rzed 
linią zabudowy takie elementy architektoniczne jak: balkon, wykusz, schody wej`ciowe, gzyms, oka” 
dachu, rynna oraz inne detale o wysięgu nie większym niw 1,5 m, chyba we w ustaleniach szczegóJo-
wych okre`lono inaczej; 

3) linii zabudowy nie”rzekraczalnej - nalewy ”rzez to rozumieć linię, w której mowe być umieszczona 
`ciana frontowa, boczna lub tylna ”rojektowanego budynku bez ”rawa jej ”rzekraczania w kierunku 
linii rozgraniczającej, ”rzy czym mogą być usytuowane ”rzed linią zabudowy elementy architektonicz-
ne, o których mowa w ”kt 2 oraz inne detale o wysięgu nie większym niw 1,5 m; 

4) dziaJce budowlanej - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJkę budowlaną w my`l definicji ustawy o ”lanowaniu 
i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym; 

5) dziaJce niesamodzielnej - nalewy ”rzez to rozumieć grunt ”rzeznaczony do ws”ólnego zagos”odaro-
wania z dwoma lub większą liczbą dziaJek budowlanych; 

6) istniejącym zagos”odarowaniu, istniejących budynkach, ich czę`ciach itdŁ - nalewy ”rzez to rozumieć 
stan faktyczny na dzieL uchwalenia ”lanuŁ 

2Ł Pojęcia i okre`lenia uwyte w uchwale, a niezdefiniowane w niniejszym ”aragrafie nalewy rozumieć 
zgodnie z ”rze”isami obowiązującymi w dniu uchwalenia ”lanuŁ 

ROźŚźIAI II 
OGÓLNś źASAŚY I WARUNKI KSźTAITOWANIA PRźśSTRźśNI 

§ 3Ł Ustalenia w zakresie ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usJugowej (MWłU), w ramach dziaJki bu-
dowlanej do”uszcza się lokalizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego albo budynku mieszkalne-
go wielorodzinnego z lokalami usJugowymi, albo budynku usJugowego; 

2) w ”rzy”adku terenów o których mowa w ”kt 1, gdy w ramach dziaJki budowlanej zlokalizowano lub 
do”uszczono lokalizację więcej niw jednego budynku nie będącego budynkiem garawowym i gos”odar-
czym, do”uszcza się ”rzeznaczenie takich budynków ”od dowolną, z trzech wymienionych w ”kt 1 
funkcji; 

3) w ”rzy”adku budynków mieszkalnych z lokalami usJugowymi, o których mowa w ”kt 1, nie okre`la 
się udziaJu ”oszczególnych funkcji w ”owierzchni caJkowitej tych budynków; 

4) w ”rzy”adku budynków mieszkalnych z lokalami usJugowymi na terenach zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej (MW) udziaJ funkcji usJugowej nie mowe ”rzekraczać 40% caJkowitej ”owierzchni 
uwytkowej tych budynków; 
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5) nakaz lokalizacji budynku ”rzy granicy dziaJki budowlanej lub czę`ci granicy, z uwzględnieniem ”rze-

”isów szczególnych i linii zabudowy, jeweli: 
a) w dniu uchwalenia ”lanu na danej lub sąsiedniej dziaJce budowlanej istniaJ budynek, z wyJącze-

niem budynku gos”odarczego i garawowego, usytuowany ”rzy ws”ólnej granicy dziaJki budowla-
nej, nawet wówczas, gdy lokalizowany budynek nie ”rzylegaJby do takiego budynku, 

b) wynika to z ustaleL szczegóJowych; 
6) jeweli na dziaJce budowlanej w”rowadzono linię zabudowy obowiązującą w ”ostaci linii Jamanej obo-

wiązek lokalizacji budynku ”rzy tej linii dotyczy wszystkich jej odcinków, z uwzględnieniem ”kt 7, 
chyba we w ustaleniach szczegóJowych okre`lono inaczej; 

7) jeweli na dziaJce budowlanej w”rowadzono linię zabudowy obowiązującą lub obowiązującą i nie”rze-
kraczalną, a linia obowiązująca nie skJada się z odcinków sąsiadujących ze sobą to obowiązek lokali-
zacji budynku dotyczy jednego z jej odcinków; 

8) do”uszcza się lokalizację budynków ”rzy ws”ólnych granicach dziaJek budowlanych z dziaJkami nie-
samodzielnymi, chyba we linie zabudowy wskazują inaczej; 

9) do”uszcza się, sytuowanie elementów architektonicznych, o których mowa w § 2 ”kt 2 w budyn-
kach zlokalizowanych ”rzy granicy z terenami dróg, ”arkingów i ”lacu ”ublicznego, wykraczających 
na te tereny, chyba we w ustaleniach szczegóJowych okre`lono inaczej, ”rzy czym takie elementy jak 
balkony i wykusze nalewy sytuować na wysoko`ci co najmniej 5 m nad ”owierzchnią tych terenów; 

10) do”uszcza się zachowanie istniejących budynków ”rzed linią zabudowy z zakazem ich rozbudowy ”o-
za tę linię; w ”rzy”adku nadbudowy istniejących budynków zlokalizowanych ”oza linią zabudowy 
obowiązującą nie istnieje obowiązek jednoczesnej rozbudowy budynku do takiej linii zabudowy; 

11) do”uszcza się zachowanie w istniejących budynkach takich ”arametrów jak: wysoko`ć zabudowy, 
liczba kondygnacji, geometria dachu, innych niw okre`lone w ustaleniach szczegóJowych; 

12) wysoko`ć elewacji frontowej budynku lub jego czę`ci lokalizowanej bez”o`rednio ”rzy budynku obję-
tym ochroną konserwatorską nie mowe być wywsza o więcej niw 0,5 m od elewacji frontowej budynku 
objętego ochroną konserwatorską, z zastrzeweniem ”kt 13 i o ile w ustaleniach szczegóJowych nie 
okre`lono inaczej; 

13) ograniczenie, o którym mowa w ”kt 12 nie dotyczy takich elementów jak akcenty architektoniczne 
(attyki, tym”anony, wiewyczki, sygnaturki, it”Ł) oraz sytuacji, gdy dla sąsiedniego budynku do”usz-
czono mowliwo`ć nadbudowy; 

14) kierunki s”adku ”oJaci dachowych lokalizowanych budynków winny nawiązywać do kierunków s”ad-
ków ”oJaci dachowych na budynkach ”rzylegJych do tej samej drogi lub ”lacu w danym kwartale za-
budowy; 

15) do”uszcza się zwiększenie kąta nachylenia ”oJaci dachowych do 70° w ”rzy”adku realizacji dachów 
mansardowych; 

16) do”uszcza się stosowanie kolorystyki elewacji budynków zJowonej z maksymalnie trzech ”astelowych 
kolorów, z zastrzeweniem ”kt 17 i § 5 ”kt 3 litŁ k; 

17) do”uszcza się stosowanie kolorystyki elewacji budynków nieobjętych ochroną konserwatorską zJowonej 
z większej liczby kolorów niw okre`lona w ”kt 16 wyJącznie w ”rzy”adku kom”ozycji kolorystycznej 
nawiązującej do skali tradycyjnej zabudowy ”ierzejowej lub historycznych ”odziaJów na dziaJki bu-
dowlane; 

18) do”uszcza się wy”osawenie terenów w elementy maJej architektury, wzbogacające ich ”rzeznaczenie; 
19) do”uszcza się zagos”odarowanie terenu 51 WS i terenów ”rzylegJych ”ozwalające na ich wJa`ciwe 

zagos”odarowanie, w tym za”ewnienie ”owiązaL komunikacyjnych terenów; 
20) nalewy dąwyć do rozbiórki obiektów drewnianych, blaszanych oraz innych dysharmonizujących z ist-

niejącymi budynkami objętymi ochroną konserwatorską, celem ”o”rawy estetyki i zagos”odarowania 
”rzestrzeni; 

21) do”uszcza się stosowanie innych ”arametrów dotyczących ”owierzchni zabudowy i biologicznie 
czynnej, niw okre`lono w ustaleniach szczegóJowych, w ”rzy”adkach ”odziaJu dziaJek budowlanych, 
w tym między innymi ”o obrysach budynków, jednakwe jedynie w ”rzy”adkach, gdy istniejące zago-
s”odarowanie uniemowliwia ich za”ewnienie; 

22) nie okre`la się udziaJu ”owierzchni zabudowy i biologicznie czynnej dla dziaJek ”rzeznaczonych na ”o-
trzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznejŁ 

§ 4Ł Ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakaz ”rowadzenia i lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze i ”otencjalnie znacząco oddziaJywać 
na `rodowisko okre`lonych w ”rze”isach szczególnych z wyJączeniem lokalizacji inwestycji celu ”u-
blicznego; 
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2) na rysunku ”lanu oznaczono drzewa ”omnikowe, objęte ochroną na mocy ”rze”isów szczególnych: 

a) wiąz szy”uJkowy - numer orzeczenia 274ł95, 
b) li”a drobnolistna - numer orzeczenia 275ł95; 

3) zachowanie lub odtwarzanie warto`ciowej zieleni wysokiej, do”uszcza się ”rzy tym wycinkę ze 
względów sanitarnych, bez”ieczeLstwa, z uwzględnieniem ”kt 4; 

4) warto`ciowe zadrzewienia kolidujące z ”lanowaną zabudową lub zagos”odarowaniem nalewy ”rzesa-
dzić w miejsca wskazane ”rzez Burmistrza Miasta Szczecinek; 

5) nakaz wywowenia od”adów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czysto`ci i ”orządku na 
terenie miasta Szczecinek; 

6) zagos”odarowanie innych od”adów niw wymienione w ”kt 5 zgodnie z ustawą o od”adach; 
7) obowiązek od”rowadzenia `cieków deszczowych z terenów ”arkingów ”ublicznych do systemu kana-

lizacji deszczowej ”o u”rzednim ich ”odczyszczeniuŁ 

§ 5Ł Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) na obszarze, o którym mowa w § 1 ustŁ 1 ”oJowonym w granicach stref: A - ochrony konserwatorskiej, 
WIII - ograniczonej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej `redniowiecznego ukJadu urbanistycznego 
w”isanego do rejestru zabytków ”od numerem 42 dnia 4 wrze`nia 1956 rŁ obowiązuje: 
a) zachowanie i odtworzenie historycznego ukJadu ulic i ”lacu z zachowaniem ”rzebiegu, ”rzekrojów, 

dawnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem ”lanu oraz odtworzenie historycznych rozwiązaL 
w zakresie zastosowanych materiaJów ich nawierzchni, 

b) utrzymanie istniejącej zabudowy o warto`ci historycznej we wJa`ciwym stanie technicznym 
i funkcjonalnym, 

c) zachowanie historycznych ”ro”orcji wysoko`ciowych ksztaJtujących sylwetę zes”oJu `ródmiej-
skiego wraz z dominantami, 

d) zachowanie i odtworzenie historycznych cech wnętrz urbanistycznych, 
e) nawiązanie w nowej zabudowie do zasad historycznej kom”ozycji zes”oJu i charakteru zabudowy 

sąsiadującej oraz ”rzeksztaJcanie albo likwidacja obiektów i elementów dysharmonizujących, 
f) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi 

z od”owiednim organem do s”raw ochrony zabytków, 
g) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 
2) na rysunku ”lanu oznaczono obiekty w”isane do rejestru zabytków, objęte ochroną na mocy ”rze”i-

sów szczególnych: 
a) wiewa dawnego ko`cioJa `wŁ MikoJaja ”rzy ulicy Księwnej ślwbiety - numer 433 z dnia 19 marca 1965 rŁ, 
b) s”ichlerz ”rzy ”lacu SowiLskiego - numer 914 z dnia 26 lutego 1976 rŁ, 
c) s”ichlerz ”rzy ulicy Junackiej - numer 1182 z dnia 12 wrze`nia 1984 rŁ; 

3) na rysunku ”lanu oznaczono obiekty o walorach zabytkowych, objęte ochroną konserwatorską na 
mocy ”lanu, dla których w”rowadza się, z zastrzeweniem ”kt 4: 
a) nakaz ”rowadzenia ”rac budowlanych ”rzy maksymalnym zachowaniu substancji obiektu, a jeweli 

badania historyczne i architektoniczne wskazują na konieczno`ć uzu”eJnienia lub odtworzenia je-
go czę`ci - nakaz uzu”eJnienia lub odtworzenia tej czę`ci zgodnie z ”rze”rowadzonymi badaniami, 

b) nakaz zachowania wysoko`ci, liczby kondygnacji, geometrii dachów, z zastrzeweniem litŁ: a, c, d, 
c) mowliwo`ć ksztaJtowania wysoko`ci budynku, w tolerancji do 0Ł25 m w ”rzy”adkach wymiany 

dachów lub robotach ”olegających na zmianie ”okrycia dachów, do”uszcza się ”rzy tym zmianę 
wysoko`ci `cianek kolankowych w tolerancji do 0Ł25 m oraz zmianę geometrii dachów wynikJą 
z ”odjęcia ”owywszych dziaJaL, 

d) zakaz ”rzebudowy elewacji frontowych, ”olegającej na likwidacji detalu architektonicznego, 
w”rowadzeniu otworów okiennych i witryn oraz na zmianie ”ierwotnych wielko`ci otworów 
okiennych, 

e) zakaz ocie”lania wcze`niej nieocie”lanych elewacji frontowych oraz zakaz tynkowania ”ierwotnie 
nieotynkowanych elewacji, 

f) zakazy, o których mowa w litŁ d i e stosuje się do elewacji bocznych, o ile te ”rzylegają do tere-
nów dróg lub ”lacu ”ublicznego, 

g) nakaz odtworzenia detalu architektonicznego, w ”rzy”adku ocie”lania tych elewacji, dla których 
do”uszczono taką mowliwo`ć, 

h) zakaz ”okrywania elewacji ”Jytkami ceramicznymi lub innym materiaJem dysharmonizującym, 
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i) zakaz tynkowania, ocie”lania i ”rzesJaniania kamiennych cokoJów, 
j) nakaz stosowania tradycyjnych tynków budynku, ustalonych na ”odstawie badaL architektonicznych, 
k) nakaz odtwarzania oryginalnej kolorystyki elewacji ustalonej na ”odstawie badaL architektonicznych, 
l) nakaz zachowania tradycyjnych ”ro”orcji otworów i form o”asek okiennych zgodnych z oryginal-

nym stylem architektonicznym budynku i ich kontynuowanie w ”rzy”adku rozbudowy budynku, 
m) nakaz stosowania jednolitej kolorystyki stolarki okiennej w ”oziomach drugiej i wywszych kondy-

gnacji nadziemnych, ”rzy czym do”uszcza się stosowanie odmiennej, jednakwe jednolitej kolory-
styki witryn okiennych w ”oziomie ”ierwszej kondygnacji nadziemnej, 

n) nakaz zachowania oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej, za` w ”rzy”adku konieczno`ci jej 
wymiany, nowa ”owinna nawiązywać kom”ozycją, ”ro”orcją, ”odziaJem, materiaJem i dekoracją 
snycerską do oryginalnej; nalewy ”rzywracać stolarkę na wzór oryginalnej, a w ”rzy”adku jej bra-
ku - analogicznie do oryginalnej stolarki zachowanej w innych budynkach lub na ”odstawie mate-
riaJów ikonograficznych, 

o) nakaz ”okrywania ”oJaci dachowych dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym lub stoso-
wanie materiaJów zgodnych z oryginalnymi wzorcami, 

”) mowliwo`ć do`wietlenia ”oddaszy ”o”rzez okna ”oJaciowe, okna ”owiekowe albo lukarny, chyba 
we ”rzed dniem uchwalenia ”lanu zastosowano inne rozwiązania, ”rzy czym: 
ｦ obowiązuje jedna forma okien ”owiekowych albo lukarn na jednym budynku, 
ｦ w ”oJaciach dachu skierowanych w kierunku dróg i ”lacu ”ublicznego mowliwo`ć w”rowa-

dzania wyJącznie okien ”oJaciowych, ”rzy czym Jączna ”owierzchnia tych okien nie mowe być 
większa niw 10% ”owierzchni ”oJaci dachu, na której będą umieszczone, 

ｦ Jączna ”owierzchnia okien ”owiekowych albo lukarn nie mowe być większa niw 25% ”o-
wierzchni ”oJaci dachu, na której będą umieszczone, 

ｦ maksymalna wysoko`ć okien ”owiekowych albo lukarn, liczona od ”oJaci dachu nie mowe 
być większa niw 1 m, za` szeroko`ć, od”owiednio nie większa niw 2 i 1Ł5 m, 

ｦ rozmieszczenie okien ”owiekowych albo lukarn musi być ”od”orządkowane osiom kom”ozy-
cji elewacji, w szczególno`ci nawiązywać do ukJadu otworów okiennych, 

ｦ Jączna ”owierzchnia okien ”owiekowych albo lukarn nie mowe ”rzekroczyć 25% ”owierzchni 
”oJaci dachu, na której mogą być rozmieszczone, ”rzy czym ”owierzchnia otworów okien-
nych w oknie ”owiekowym albo lukarnie nie mowe być od”owiednio większa niw 25% i 50% 
`redniej ”owierzchni otworów okiennych elewacji frontowej, z wyJączeniem okien w kondy-
gnacji ”odziemnej, 

r) mowliwo`ć zastosowania ”rzekrycia ”odwórzy wewnętrznych, w s”osób ”ozwalający na ich na-
turalne do`wietlenie; 

4) dla obiektów, o których mowa w ”kt 3, o ile tak wskazano w ustaleniach szczegóJowych, do”uszcza się: 
a) mowliwo`ć nadbudowy, związanej ze zmianą wysoko`ci kalenic, 
b) mowliwo`ć rozbudowy o charakterze oficynowym, wyJącznie ”rzy granicy lub granicach dziaJek 

budowlanych, chyba we istniejące oficyny są zlokalizowane w inny s”osób, z zachowaniem: ana-
logicznej wysoko`ci elewacji, wysoko`ci i liczby kondygnacji, analogicznej lub mniejszej wysoko-
`ci kalenicy budynku albo oficyny, z zastrzeweniem litŁ c i d, 

c) mowliwo`ć czę`ciowego zmniejszenia wysoko`ci elewacji, liczby kondygnacji, w ”rzy”adku roz-
budowy oficyny, o której mowa w litŁ b, o ile czę`ć rozbudowywana nie będzie lokalizowana 
bez”o`rednio ”rzy linii rozgraniczającej, a ”onadto zostanie ”rzeznaczona na cele mieszkalne lub 
usJugowe, 

d) w ”rzy”adku rozbudowy, o której mowa w litŁ b kalenice nalewy sytuować ”rosto”adle w stosunku 
do kalenic na istniejących budynkach, ”rzy czym do”uszcza się stosowanie dachów jednos”adowych 
o kącie s”adku ”oJaci analogicznym do ”oJaci istniejących; do”uszcza się zastosowanie mniejszego 
kąta s”adku ”oJaci dachu czę`ci rozbudowywanej, z wyJączeniem zabudowy ”rzylegającej do linii 
rozgraniczającej tereny dróg lub ”lacu ”ublicznego, 

e) mowliwo`ć ”rzebudowy elewacji bocznych ”rzylegJych do terenów dróg w zakresie okre`lonym 
w ustaleniach szczegóJowych; 

5) na rysunku ”lanu oznaczono obiekty o niskich walorach zabytkowych, objęte ochroną konserwator-
ską na mocy ”lanu, dla których, z wyJączeniem budynków ”rzeznaczonych do rozbiórki: 
a) w”rowadza się zakaz i nakazy, o których mowa w ”kt 3 litŁ: h, j, l, m, 
b) do”uszcza się mowliwo`ć nadbudowy, z zachowaniem osiowo`ci elewacji, odtworzeniem gzym-

sów, `cianek kolankowych, detalu lub innych elementów architektonicznych, 
c) stosuje się zasady, o których mowa w ”kt 3 litŁ ” w ”rzy”adku do`wietlenia ”oddaszy; 
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6) w ”rzy”adku stwierdzenia konieczno`ci rozbiórki budynków objętych ochroną konserwatorską, wyni-

kającej wyJącznie ze zJego stanu technicznego budynku, ”otwierdzonego eks”ertyzą techniczną, na-
kazuje się wykonanie inwentaryzacji ”omiarowej i fotograficznej obiektu i ”rzekazanie jednego eg-
zem”larza organowi do s”raw ochrony zabytków, z zastrzeweniem ”kt 7; 

7) w ”rzy”adku budynków objętych ochroną konserwatorską ”rzeznaczonych do rozbiórki na mocy ”la-
nu nakazuje się wykonanie czynno`ci, o których mowa w ”kt 6Ł 

§ 6Ł Ustalenia w zakresie zasad scalania, ”odziaJu i ”arametrów nieruchomo`ci: 

1) ”oJowenie granic dziaJek budowlanych i dziaJek niesamodzielnych okre`lono na rysunku ”lanu i w usta-
leniach szczegóJowych; 

2) na rysunku ”lanu ”omija się numery dziaJek budowlanych dla terenów skJadających się z jednej dziaJki 
budowlanej; 

3) do”uszcza się ”odziaJ terenów na ”otrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej o ile taką 
mowliwo`ć wskazano w ustaleniach szczegóJowych, ”rzy czym ”owierzchnia wydzielonej dziaJki grun-
tu nie mowe być większa niw 0Ł01 ha; 

4) o ile w ustaleniach szczegóJowych nie okre`lono inaczej, do”uszcza się zmianę ”oJowenia granic dzia-
Jek budowlanych i dziaJek niesamodzielnych nie”okrywających się z liniami rozgraniczającymi, ”rzy 
czym zmiana ”oJowenia takich granic będących jednocze`nie granicami dziaJek ewidencyjnych mowli-
wa jest jedynie z uwagi na istniejące zagos”odarowanie, w tym między innymi usytuowanie lokali na 
dwóch dziaJkach budowlanychŁ 

§ 7Ł Ustalenia w zakresie szczegóJowych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczeL 
w ich uwytkowaniu: 

1) zakaz lokalizacji więcej niw jednego budynku mieszkalnego albo mieszkalnego z lokalami usJugowymi, 
albo usJugowego w ramach jednej dziaJki budowlanej, chyba we w ustaleniach szczegóJowych okre-
`lono inaczej, do”uszcza się ”rzy tym zachowanie istniejącej liczby tego ty”u budynków bez mowli-
wo`ci jej zwiększania; 

2) skJadowanie lub eks”ozycja wszelkich materiaJów związana z dziaJalno`cią usJugową winna odbywać 
się wyJącznie w budynkach; 

3) zakaz lokalizacji dziaJalno`ci hurtowej na ”owierzchni większej niw 250 m2; 
4) zakaz lokalizacji ogrodzeL, z wyJączeniem bram i furtek od strony ”lacu i dróg ”ublicznych oraz zieleni 

”ublicznej, chyba we w ustaleniach szczegóJowych okre`lono inaczej, do”uszcza się ”rzy tym wymia-
nę ogrodzeL w miejscu u”rzednio istniejących; 

5) zakaz lokalizacji budynków garawowych i gos”odarczych, chyba we w ustaleniach szczegóJowych 
okre`lono inaczej; 

6) zakaz lokalizacji schodów wej`ciowych do budynków na terenach dróg, ”arkingów ”ublicznych i ”la-
cu ”ublicznego, z do”uszczeniem zachowania, ”rzebudowy lub odbudowy juw istniejących; 

7) zakaz urządzania tarasów i stro”odachów jako staJych trawników lub kwietników, a ”onadto urzą-
dzania oczek wodnych na terenie dziaJek budowlanych; 

8) zakaz lokalizacji otwartych garawy; zakaz ten stosuje się równiew do czę`ci budynków ”rzeznaczo-
nych na ”ostój ”ojazdów; 

9) zakaz lokalizacji jednego budynku na dwóch lub większej liczbie dziaJek budowlanych, chyba we 
w ustaleniach szczegóJowych okre`lono inaczej; 

10) zakaz umieszczania reklam; do”uszcza się wyJącznie szyldy, w tym ws”ornikowe oraz znaki firmowe 
mocowane bez”o`rednio na elewacjach budynków; 

11) zakaz instalowania kolektorów sJonecznych na ”oJaciach dachów skierowanych w kierunku dróg lub 
”lacu ”ublicznego; 

12) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych; zakaz lokalizacji masztów, anten i innych 
konstrukcji których Jączna wysoko`ć wraz z budynkiem, na którym mogą być zainstalowane ”rzekra-
cza 25 m, z wyJączeniem terenów usJug administracji; 

13) zakaz lokalizacji na”owietrznych sieci infrastruktury technicznej, chyba we względy technologiczne 
uniemowliwiają inny s”osób realizacjiŁ 

§ 8Ł Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej: 

1) za”ewnienie obsJugi komunikacyjnej obszaru ”o”rzez ”lac, drogi ”ubliczne, ”arkingi i teren 51WS; 
2) ”owiązanie ukJadu komunikacyjnego z ukJadem zewnętrznym ”o”rzez istniejące ulice, w tym między 

innymi: Bohaterów Warszawy, 9 Maja, 1 Maja, źamkową; 
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3) ”arkowanie ”ojazdów na terenach ”arkingów, dróg ”ublicznych i innych terenach, okre`lonych w usta-

leniach szczegóJowych; 
4) zao”atrzenie w wodę z sieci wodociągowej: Ø80 w ulicach: Junackiej; ŚrzymaJy; Strawackiej;  

Mariackiej; Ø90 w ulicy źamkowej; Ø100 w ulicach: Ogrodowej; KsŁ ślwbiety; źamkowej; PŁ Skargi; 
Sadowej; Wy`cigowej; Podwale; Ø150 w ulicach: Bohaterów Warszawy; 1 Maja; 9 Maja; Podgórnej; 
Szewskiej; Jana PawJa II; PowstaLców Wielko”olskich; Ordona; Ø250 i Ø400 w ulicy WyszyLskiego, 
z zastrzeweniem ”kt 11 i 12; 

5) od”rowadzenie `cieków sanitarnych systemem kanalizacji sanitarnej: Ø200 w ulicach: Bohaterów 
Warszawy; Ogrodowej; Junackiej; ŚrzymaJy; KsŁ ślwbiety; źamkowej; PŁ Skargi; 9 Maja; Strawackiej; 
Sadowej; Wy`cigowej; Mariackiej; Szewskiej; Jana PawJa II; WyszyLskiego; PowstaLców Wielko”ol-
skich; Ordona; Podwale; Ø250 w ulicy 1 Maja; Ø300 w ulicy Sadowej; Ø400 w ulicy Wy`cigowej; 
Ø500 w ulicy Podgórnej, z zastrzeweniem ”kt 11 i 12; 

6) od”rowadzenie `cieków deszczowych systemem kanalizacji deszczowej: Ø150 w ulicy Wy`cigowej; 
Ø200 w ulicach: źamkowej; 9 Maja; Szewskiej; Podwale; Ø250 w ulicach: Junackiej; ŚrzymaJy;  
Mariackiej; Ø300 w ulicach: Bohaterów Warszawy; Ogrodowej; Podgórnej; Jana PawJa II; PowstaL-
ców Wielko”olskich; Ordona; Ø400 w ulicy ŚrzymaJy; Ø450 w ulicy źamkowej; Ø500 w ulicach: 
9 Maja; Sadowej; WyszyLskiego, z zastrzeweniem ”kt 11, 12 i § 4 ”kt 7; 

7) zao”atrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 
8) zao”atrzenie w gaz z sieci niskiego lub `redniego ci`nienia z zastrzeweniem ”kt 11 i 12; 
9) wykorzystywanie do celów grzewczych sieci cie”lnych, gazu ziemnego, oleju, energii sJonecznej lub 

energii elektrycznej z do”uszczeniem eks”loatacji istniejących kotJowni węglowych oraz ws”omaga-
jąco ogrzewania kominkowego; 

10) mowliwo`ć docelowego ”odJączenia obiektów mieszkalnych i usJugowych w Jącza telefoniczne, telewizji 
kablowej i teleinformatyczne; 

11) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i rozbudowę systemów infrastruktury technicznej, w tym zmiany 
”arametrów technicznych i kierunków obsJugi terenów; 

12) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury technicznej w granicach ”lacu, dróg ”ublicznych i ”ar-
kingów ”ublicznych oraz zachowanie infrastruktury technicznej na innych terenach; 

13) w ”rzy”adku ”rzebiegu sieci infrastruktury technicznej ”rzez tereny o charakterze nie”ublicznym nale-
wy zagwarantować ”rawo do wszelkich dziaJaL mających na celu obsJugę tych sieci ”rzez ich dys”o-
nentów; 

14) na ”otrzeby nowych budynków mieszkalnych, mieszkalnych z lokalami usJugowymi lub usJugowych 
oraz w ”rzy”adku nadbudowy i rozbudowy takich budynków, o ile ”rowadzi to do wyodrębnienia 
nowych lokali mieszalnych lub usJugowych lub ”owiększenia istniejących ”owierzchni usJug, nalewy 
zagwarantować co najmniej jedno stanowisko ”ostojowe: 
a) na kawde roz”oczęte 30 m2 ”owierzchni usJug handlu, 
b) na kawde roz”oczęte 50 m2 ”owierzchni usJug innych niw handel, 
c) na kawde roz”oczęte dwa lokale mieszkalne; 

15) miejsca ”ostojowe mogą znajdować się w budynkach: mieszkalnych, mieszkalnych z lokalami usJu-
gowymi, usJugowych, gos”odarczych lub na terenie dziaJek budowlanych ”oza budynkami; 

16) miejsca ”ostojowe w budynkach, o których mowa w ”kt 15 winny znajdować się w ”oziomach: kon-
dygnacji ”odziemnych, ”ierwszej kondygnacji nadziemnej lub tew w ”oziomach wywszych kondygna-
cji, o ile tak do”uszczono w ustaleniach szczegóJowych; 

17) do”uszcza się maksymalnie dwa wjazdyłwyjazdy do czę`ci ”rzeznaczonych na ”ostój ”ojazdów 
w budynkach, o których mowa w ”kt 15, ”rzy czym nie mogą być one sytuowane w elewacjach 
frontowych budynków, chyba we stanowią ”rzejazdy bramowe sJuwące obsJudze zabudowy oficynowej; 

18) uwawa się za s”eJnione warunki okre`lone w ”kt 14 w ”rzy”adku lokalizacji stanowisk ”ostojowych 
”oza dziaJkami budowlanymi, chyba we w ustaleniach szczegóJowych okre`lono inaczej; 

19) ustala się objęcie rehabilitacją system infrastruktury technicznejŁ 

§ 9Ł Ustalenia w zakresie s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania i urządzania terenów: 

1) do”uszcza się dotychczasowy s”osób zagos”odarowania i zabudowy do czasu realizacji ustaleL ”lanu; 
2) zakaz tymczasowego zagos”odarowania terenu i lokalizacji obiektów tymczasowych, z wyJączeniem 

obiektów za”lecza budów, z zastrzeweniem ”kt 3, chyba we w ustaleniach szczegóJowych okre`lono 
inaczej; 

3) do”uszcza się lokalizację obiektów tymczasowych na terenie ”lacu ”ublicznego i dróg ”ublicznych 
z nadrzędnym ruchem ”ieszych na czas organizacji im”rez okoliczno`ciowych; 

4) nie okre`la się warunków zabudowy i zagos”odarowania dla obiektów tymczasowychŁ 
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§ ńŃŁ Ustala się stawkę ”rocentową jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w wyso-

ko`ci 0% z wyJączeniem dziaJki budowlanej nr 5 na terenie 7 MWłU, dla której ustala się stawkę w wy-
soko`ci 30%Ł 

ROźŚźIAI III 
SźCźśGÓIOWś źASAŚY I WARUNKI KSźTAITOWANIA PRźśSTRźśNI 

§ ńńŁ Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 1 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono dwie dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 0Ł50 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się Jączenie dziaJek budowlanych nr 1 i 2; 
4) do”uszcza się ”odziaJ dziaJki budowlanej nr 1 lub dziaJki budowlanej ”owstaJej z ”oJączenia, o którym 

mowa w ”kt 3 na nastę”ujących warunkach: 
a) minimalne ”owierzchnie ”owstaJych dziaJek budowlanych - 0Ł05 ha, 
b) minimalne szeroko`ci ”owstaJych dziaJek budowlanych - 15 m, 
c) granice ”odziaJu ”rosto”adJe do granicy z terenem 59 KŚ-Ś, z tolerancją do 25°; 

5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ na ”otrzeby obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej na zasadzie, 
o której mowa w § 6 ustŁ 3Ł 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; budynki 
usJugowe; 

2) wysoko`ć zabudowy - od 7 do 16 m; 
3) liczba kondygnacji - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych; do”uszcza się w czę`ci budyn-

ku, na dziaJce budowlanej nr 1, zmniejszenie do jednej liczby kondygnacji nadziemnych, ”rzy czym 
czę`ć ta nie mowe być zlokalizowana bez”o`rednio ”rzy obowiązujących liniach zabudowy; 

4) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; do-
”uszcza się zmniejszenie nachylenia ”oJaci dachowej w czę`ci o mniejszej niw trzy liczbie kondygnacji, 
o której mowa w ”kt 3; 

5) ”owierzchnia zabudowy: 
a) dziaJka budowlana nr 1 - do 50%, 
b) dziaJka budowlana nr 2 - do 100%, 
c) dziaJka lub dziaJki budowlane ”owstaJe na zasadach, o których mowa w ustŁ 2 ”kt 3 i 4 - do 50%; 

6) ”owierzchnia biologicznie czynna: 
a) dziaJka budowlana nr 1 - od 10%, 
b) dziaJka budowlana nr 2 - nie wymaga się, 
c) dziaJka lub dziaJki budowlane ”owstaJe na zasadach, o których mowa w ustŁ 2 ”kt 3 i 4 - od 10%; 

7) linie zabudowy obowiązujące i nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
8) do”uszcza się lokalizację budynku na dziaJce budowlanej nr 2 ”rzy granicach dziaJki budowlanej; 
9) nakaz lokalizacji zabudowy ”rzy ws”ólnych granicach dziaJek budowlanych, ”owstaJych w wyniku 

”odziaJu, o którym mowa w ustŁ 2 ”kt 4; 
10) do”uszcza się lokalizację dwóch lub więcej budynków na dziaJce budowlanej nr 1; 
11) kom”ozycja elewacji budynku lub budynków winna uwzględniać ”odziaJ ”ionowy na segmenty na-

wiązujące ”rzez analogię do skali zabudowy ”ierzejowej historycznego ukJadu urbanistycznego; 
12) w ”rzy”adku lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, stosuje się warunki zabudowy okre`lone 

w § 57Ł 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych: 

a) dziaJka budowlana nr 1 - do terenu 59 KŚ-Ś; do”uszcza się doj`cie od ulicy Jana PawJa II (”oza 
”lanem), 

b) dziaJka budowlana nr 2 - do ulicy Podwale (”oza ”lanem) ”o”rzez dziaJkę budowlaną nr 1Ł 
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§ ń2Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 2 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono trzy dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 0Ł31 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się zmianę ”oJowenia granic dziaJek budowlanych, w szczególno`ci ”olegającą na ”rostoli-

niowym wytyczeniu ”rzebiegu granicy dziaJki budowlanej nr 3 z ”ozostaJymi dziaJkami budowlanymi, 
”rzy zachowaniu minimalnej ”owierzchni 0Ł06 ha dowolnej z dziaJek budowlanychŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; budynki 
usJugowe; 

2) obiekty o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - obo-
wiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3, z do”uszczeniem: 
a) ocie”lenia i ”rzebudowy `ciany szczytowej budynku od strony ulicy Jana PawJa II na dziaJce bu-

dowlanej nr 1, ”olegającej w szczególno`ci na zmianie ksztaJtów otworów okiennych, w”rowa-
dzeniu blend lub detalu architektonicznego, 

b) rozbudowy budynku na dziaJce budowlanej nr 1, na zasadach, o których mowa w § 5 ”kt 4 litŁ b; 
3) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 18 m, 
b) liczba kondygnacji - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, 
c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 

4) ”owierzchnia zabudowy - do 70% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
5) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 10% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) linie zabudowy obowiązujące i nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem ”lanu; zakaz sytuowania ”rzed 

linią zabudowy od strony terenu 59 KŚ-Ś takich elementów architektonicznych jak: balkon, wykusz, 
taras, schody wej`ciowe; 

7) do”uszcza się grodzenie dziaJek budowlanych - ogrodzenie o wysoko`ci nie większej niw 2 mŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych: 

a) dziaJka budowlana nr 1 - do terenu 57 KŚ-Ś; do”uszcza się doj`cie od ulicy Jana PawJa II (”oza 
”lanem), 

b) dziaJka budowlana nr 2 - do terenu 57 KŚ-Ś lub 59 KŚ-Ś, 
c) dziaJka budowlana nr 3 - do terenu 59 KŚ-Ś; do”uszcza się doj`cie od ulicy Jana PawJa II (”oza 

”lanem)Ł 

§ ń3Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 3 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono osiem dziaJek budowlanych o Jącznej ”owierzchni 0Ł40 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się ”odziaJ: 

a) dziaJki budowlanej nr 3 ”o ws”ólnej granicy dziaJki ewidencyjnej nr 191ł1 obręb 0013 z dziaJkami 
ewidencyjnymi nr: 192ł1 i 192ł2 obręb 0013 na dwie dziaJki budowlane albo Jączenie dziaJki 
ewidencyjnej nr 191ł1 obręb 0013 z dziaJką budowlaną nr 2, 

b) dziaJki budowlanej nr 6 na dwie dziaJki budowlane i o ile to konieczne, na dziaJkę niesamodzielną, 
”rzeznaczoną do zagos”odarowania z tymi dziaJkami budowlanymi, 

c) dziaJek budowlanych nr: 7; 8 - na zasadach okre`lonych w litŁ bŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; budynki 
usJugowe; 
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2) obiekty o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - obo-

wiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3, z do”uszczeniem: 
a) zmiany wysoko`ci kalenic budynków zlokalizowanych od strony terenu 55 KŚ-Ś na dziaJkach 

budowlanych nr: 4; 7, z jednoczesną zmianą geometrii dachów, jednak nie wywej od kalenicy bu-
dynku na dziaJce budowlanej nr 6, 

b) rozbudowy na zasadach, o których mowa w § 5 ”kt 4 litŁ b, z wyJączeniem budynku na dziaJce 
budowlanej nr 5; 

3) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 18 m, 
b) liczba kondygnacji - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, 
c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 

4) ”owierzchnia zabudowy: 
a) dziaJki budowlane nr: 1; 3 - do 90%, 
b) dziaJki budowlane nr: 2; 5 - do 70%, 
c) dziaJka budowlana nr 4 - do 100%, 
d) dziaJki budowlane nr: 6; 7; 8 - do 80%; 

5) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
6) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
7) do”uszcza się grodzenie dziaJek budowlanych nr: 2; 3; 8 od strony terenu 59 KŚ-Ś - ogrodzenie ”eJ-

ne, murowane o wysoko`ci nie większej niw 2 m; 
8) ”rzeznacza się do rozbiórki budynki i czę`ci budynków, w tym oficyny budynków o walorach zabyt-

kowych, wskazane na rysunku ”lanuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych: 

a) dziaJka budowlana nr 1 - do terenu 55 KŚ-Ś lub 59 KŚ-Ś lub ulicy Podwale (”oza ”lanem), 
b) dziaJki budowlane nr: 2; 3; 6; 7; 8 - do terenu 55 KŚ-Ś lub 59 KŚ-Ś, 
c) dziaJka budowlana nr 4 - do terenu 55 KŚ-Ś, 
d) dziaJka budowlana nr 5 - do terenu 59 KŚ-ŚŁ 

§ ń4Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 4 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono czterna`cie dziaJek budowlanych i dwie dziaJki niesamodzielne o Jącznej ”o-
wierzchni 0Ł51 ha; 

2) dziaJki niesamodzielne, o których mowa w ”kt 1 ”rzeznaczone są do zagos”odarowania z dziaJkami 
budowlanymi nr: 
a) 1 i 2 - w ”rzy”adku dziaJki niesamodzielnej ”owstaJej z ”odziaJu dziaJek ewidencyjnych nr 200ł5 

i 200ł3 obręb 0013, 
b) 10 i 11 - w ”rzy”adku dziaJki niesamodzielnej ”owstaJej z ”odziaJu dziaJki ewidencyjnej nr 201ł11 

obręb 0013; 
3) granice dziaJek budowlanych i dziaJek niesamodzielnych - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
4) do”uszcza się zmianę ”oJowenia ws”ólnej granicy dziaJek budowlanych nr 3 i 4, w celu ”owiększenia 

dziaJki budowlanej nr 4, jednak nie więcej jak o 50% oraz zmianę ”oJowenia ws”ólnej granicy dziaJek 
budowlanych nr 3 i 14, w celu ”owiększenia dziaJki budowlanej nr 14Ł 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; budynki 
usJugowe; 

2) obiekty o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - obo-
wiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3, z do”uszczeniem rozbudowy budynków na dziaJkach 
budowlanych nr: 3 i 9, na zasadach, o których mowa w § 5 ”kt 4 litŁ b; 

3) obiekty o niskich walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - 
obowiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 5; nakaz zachowania elementów kom”ozycji elewa-
cji frontowej `wiadczących o towsamo`ci historycznej budynku na dziaJce budowlanej nr 14; 
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4) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 18 m, ”rzy czym gzymsy wieLczące elewacje jak i kalenice budynków 
lokalizowanych na dziaJkach budowlanych nr: 10; 11; 12; 13 nie mogą być ”oJowone wywej od 
analogicznych dla budynku zlokalizowanego na dziaJce budowlanej nr 9, 

b) liczba kondygnacji - od trzech do ”ięciu kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, 
c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 

do”uszcza się mniejsze nachylenie ”oJaci dachowych na budynku na dziaJce budowlanej nr 14; 
5) ”owierzchnia zabudowy: 

a) dziaJki budowlane nr: 1; 2; 4; 6; 7 - do 95%, 
b) dziaJki budowlane nr: 3; 10; 11; 12; 13 - do 60%, 
c) dziaJka budowlana nr 5 - do 100%, 
d) dziaJki budowlane nr: 8; 9 - do 80%, 
e) dziaJka budowlana nr 14 - do 70%; 

6) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
7) linie zabudowy obowiązujące i nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem ”lanu; obowiązek lokalizacji 

zabudowy ”rzy granicy terenu 54 KP nie dotyczy dziaJki budowlanej nr 4; 
8) nakaz lokalizacji zabudowy ”rzy ws”ólnych granicach dziaJek budowlanych nr: 10 i 11; 11 i 12; 12 i 13; 
9) do”uszcza się grodzenie dziaJek budowlanych nr: 2; 3; 4 - ogrodzenie o wysoko`ci nie większej niw 2 m; 
10) ”rzeznacza się do rozbiórki budynki wskazane na rysunku ”lanuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych: 

a) dziaJka budowlana nr 1 - do terenu 57 KŚ-Ś lub 59 KŚ-Ś - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez dziaJ-
kę niesamodzielną, o której mowa w ustŁ 2 ”kt 2 litŁ a, 

b) dziaJka budowlana nr 2 - do terenu 59 KŚ-Ś - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez dziaJkę niesamo-
dzielną, o której mowa w ustŁ 2 ”kt 2 litŁ a, 

c) dziaJka budowlana nr 3 - do terenu 54 KP lub 57 KŚ-Ś lub 59 KŚ-Ś, 
d) dziaJki budowlane nr: 4; 5; 6 - do terenu 54 KP lub 59 KŚ-Ś, 
e) dziaJka budowlana nr 7 - do terenu 55 KŚ-Ś lub 54 KP, 
f) dziaJka budowlana nr 8 - do terenu 55 KŚ-Ś, 
g) dziaJka budowlana nr 9 - do terenu 55 KŚ-Ś lub 59 KŚ-Ś, 
h) dziaJka budowlana nr 10 - do terenu 55 KŚ-Ś lub 59 KŚ-Ś - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez 

dziaJkę niesamodzielną, o której mowa w ustŁ 2 ”kt 2 litŁ b, 
i) dziaJka budowlana nr 11 - do terenu 59 KŚ-Ś - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez dziaJkę niesamo-

dzielną, o której mowa w ustŁ 2 ”kt 2 litŁ b, 
j) dziaJki budowlane nr: 12; 13; 14 - do terenu 59 KŚ-ŚŁ 

§ ń5Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 5 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono trzy dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 0Ł39 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się ”odziaJ dziaJki budowlanej nr 3 na dwie dziaJki budowlane, na nastę”ujących zasadach: 

a) minimalna ”owierzchnia jednej z ”owstaJych dziaJek budowlanych - 0Ł10 ha, 
b) granica ”odziaJu równolegJa do granicy z dziaJką budowlaną nr 2, z tolerancją do 25°Ł 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; do”usz-
cza się zagos”odarowanie dziaJki budowlanej nr 3 na ”otrzeby ”arkingu do czasu zabudowy zgodnie 
z ”rzeznaczeniem; 

2) obiekty o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekt wskazany na rysunku ”lanu - obowią-
zują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3, z do”uszczeniem rozbudowy budynku na zasadach, 
o których mowa w § 5 ”kt 4 litŁ b; 

3) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 18 m, 
b) liczba kondygnacji - od czterech do ”ięciu kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, 
c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 
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4) ”owierzchnia zabudowy: 

a) dziaJka budowlana nr 1 - do 70%, 
b) dziaJki budowlane nr: 2; 3 - do 50%; 

5) ”owierzchnia biologicznie czynna: 
a) dziaJka budowlana nr 1 - nie wymaga się, 
b) dziaJki budowlane nr: 2; 3 - od 20%; 

6) linie zabudowy obowiązujące i nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
7) nakaz lokalizacji zabudowy ”rzy ws”ólnej granicy dziaJek budowlanych, ”owstaJych w wyniku ”odzia-

Ju, o którym mowa w ustŁ 2 ”kt 3Ł 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: 
a) dziaJka budowlana nr 1 - do terenu 57 KŚ-Ś lub 60 KŚ-Ś - ”o`rednio ”o”rzez dziaJkę budowlaną 

nr 3, do”uszcza się doj`cie od ulicy Jana PawJa II (”oza ”lanem), 
b) dziaJka budowlana nr 2 - do terenu 57 KŚ-Ś lub 60 KŚ-Ś, 
c) dziaJka budowlana nr 3 - do terenu 60 KŚ-Ś, do”uszcza się doj`cie od ulicy Jana PawJa II (”oza 

”lanem); 
2) ”o”rzez dziaJkę budowlaną nr 3 nalewy za”ewnić dostę” do terenu 60 KŚ-Ś dla dziaJki budowlanej 

nr 1 w ”asie o szeroko`ci nie mniejszej niw 5 m od ws”ólnej granicy dziaJek budowlanych nr 3 i 2Ł 

§ ń6Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 6 U: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa usJugowa - usJugi administracji, usJugi kulturyŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono cztery dziaJki budowlane i dziaJkę niesamodzielną o Jącznej ”owierzchni 0Ł27 ha; 
2) dziaJka niesamodzielna, o której mowa w ”kt 1 ”rzeznaczona jest do zagos”odarowania z dziaJkami 

budowlanymi nr: 1; 2; 4; 
3) granice dziaJek budowlanych i dziaJki niesamodzielnej - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
4) do”uszcza się Jączenie dziaJek budowlanych; 
5) do”uszcza się ”odziaJ dziaJki budowlanej nr 2 na dwie dziaJki budowlane i o ile to konieczne, na dziaJ-

kę niesamodzielną, ”rzeznaczoną do zagos”odarowania z tymi dziaJkami budowlanymiŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki usJugowe; do”uszcza się zachowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziaJce bu-
dowlanej nr 2 oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usJugowymi na dziaJce budow-
lanej nr 3 o ”rofilu usJug obejmującym nie tylko wymienione w ustŁ 1; 

2) obiekty o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - obo-
wiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3, z do”uszczeniem ”rzebudowy ratuszowego ”atio 
wraz z ”rzebudową lub rozbudową budynków mającą na celu wygos”odarowanie dodatkowej ”o-
wierzchni usJug ”rzykrytych dachem ”ozwalającym na ich naturalne do`wietlenie; 

3) obiekty o niskich walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - 
obowiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 5; 

4) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 18 m, 
b) liczba kondygnacji - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, 
c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 15° - 50°; 

5) ”owierzchnia zabudowy - do 100% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
7) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: 
a) dziaJka budowlana nr 1 - do terenu 54 KP lub 57 KŚ-Ś lub 60 KŚ-Ś - ”o`rednio ”o”rzez dziaJkę 

niesamodzielną, 
b) dziaJka budowlana nr 2 - do terenu 57 KŚ-Ś lub 60 KŚ-Ś - ”o`rednio ”o”rzez dziaJkę niesamo-

dzielną, 
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c) dziaJka budowlana nr 3 - do terenu 57 KŚ-Ś lub 60 KŚ-Ś - bez”o`rednio i ”o`rednio ”o”rzez 

dziaJkę budowlaną nr 4, 
d) dziaJka budowlana nr 4 - do terenu 60 KŚ-Ś - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez dziaJkę niesa-

modzielną; 
2) nalewy za”ewnić ”rawo ”rzej`cia i ”rzejazdu ”o”rzez dziaJkę niesamodzielną w ”asie o szeroko`ci nie 

mniejszej niw 4Ł5 m od granic dziaJek budowlanych nr: 1; 2; 4; 
3) ”o”rzez dziaJkę budowlaną nr 4 nalewy za”ewnić dostę” do terenu 60 KŚ-Ś dla dziaJki budowlanej 

nr 3Ł 

§ ń7Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 7 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono ”ięć dziaJek budowlanych o Jącznej ”owierzchni 0Ł19 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się ”odziaJ dziaJki budowlanej nr 1 na dwie dziaJki budowlane i o ile to konieczne, na dziaJ-

kę niesamodzielną, ”rzeznaczoną do zagos”odarowania z tymi dziaJkami budowlanymiŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; budynki 
usJugowe; 

2) obiekty o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - obo-
wiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3, z do”uszczeniem rozbudowy budynków na dziaJkach 
budowlanych nr: 1; 3, na zasadach, o których mowa w § 5 ”kt 4 litŁ b; 

3) obiekty o niskich walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekt wskazany na rysunku ”lanu - 
obowiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 5; nakaz odtworzenia detalu architektonicznego 
elewacji frontowej; 

4) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 16 m, 
b) liczba kondygnacji: od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, 
c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 

5) ”owierzchnia zabudowy: 
a) dziaJki budowlane nr: 1; 3; 4 - do 95%, 
b) dziaJki budowlane nr: 2; 5 - do 100%; 

6) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
7) linie zabudowy obowiązujące i nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych: 

a) dziaJka budowlana nr 1 - do terenu 54 KP lub 60 KŚ-Ś - ”o`rednio ”o”rzez dziaJkę niesamodzielną, 
o której mowa w § 16 ustŁ 2 ”kt 2 lub ”arking ”ubliczny 64 KŚ-P, 

b) dziaJki budowlane nr: 2; 3 - do terenu 54 KP, 
c) dziaJki budowlane nr: 4; 5 - do terenu 54 KP lub 60 KŚ-Ś - ”o`rednio ”o”rzez ”arking ”ubliczny 

64 KŚ-PŁ 

§ ń8Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 8 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono jedną dziaJkę budowlaną o ”owierzchni 0Ł10 ha; 
2) granice dziaJki budowlanej - ”okrywające się z liniami rozgraniczającymi, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynek mieszkalny wielorodzinny; budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usJugowymi; budy-
nek usJugowy; 

2) wysoko`ć zabudowy - do 18 m; 
3) liczba kondygnacji - do ”ięciu kondygnacji nadziemnych; 
4) geometria dachu - dach dwu - lub wielos”adowy o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 15° - 50°; 
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5) ”owierzchnia zabudowy - do 70%; 
6) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 10%; 
7) linie zabudowy nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 61 KŚ-Ś - ”o`rednio ”o”rzez 
”arking ”ubliczny 65 KŚ-PŁ 

§ ń9Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 9 MW: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinnaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono jedną dziaJkę budowlaną o ”owierzchni 0Ł19 ha; 
2) granice dziaJki budowlanej - ”okrywające się z liniami rozgraniczającymi, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynek mieszkalny wielorodzinny; budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usJugowymi; 
2) wysoko`ć zabudowy - do 18 m; 
3) liczba kondygnacji - ”ięć kondygnacji nadziemnych; 
4) geometria dachu - dach dwu - lub wielos”adowy o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 15° - 50°; 
5) ”owierzchnia zabudowy - do 25%; 
6) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 30%; 
7) linie zabudowy nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 61 KŚ-Ś - bez”o`rednio lub ”o-
`rednio ”o”rzez ”arking ”ubliczny 65 KŚ-P, do”uszcza się doj`cie od ulicy Jana PawJa II (”oza ”lanem)Ł 

§ 2ŃŁ Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 10 MW: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinnaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono jedną dziaJkę budowlaną o ”owierzchni 0Ł31 ha; 
2) granice dziaJki budowlanej - ”okrywające się z liniami rozgraniczającymi, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynek mieszkalny wielorodzinny; budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usJugowymi; 
2) wysoko`ć zabudowy - do 18 m; 
3) liczba kondygnacji - ”ięć kondygnacji nadziemnych; 
4) geometria dachu - dach dwu - lub wielos”adowy o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 15° - 50°; 
5) ”owierzchnia zabudowy - do 20%; 
6) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 40%; 
7) linie zabudowy obowiązujące i nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 61 KŚ-Ś, do”uszcza się doj`cie 
od ulicy Jana PawJa II (”oza ”lanem)Ł 

§ 2ńŁ Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 11 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono trzy dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 0Ł23 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; budynki 
usJugowe; 

2) wysoko`ć zabudowy - do 18 m; 
3) liczba kondygnacji - ”ięć kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze; do”uszcza się na dziaJce bu-

dowlanej nr 3 zmniejszenie do dwóch liczby kondygnacji nadziemnych w czę`ci budynku ”rzeznaczo-
nej wyJącznie na ”otrzeby ”ostoju ”ojazdów; 
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4) czę`ć budynku, o której mowa w ”kt 3 winna stanowić mniej niw 50% ”owierzchni zabudowy i być 

lokalizowana na tyJach budynku - nie mowe ”rzylegać do obowiązującej linii zabudowy; 
5) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°;  

do”uszcza się mniejsze nachylenie ”oJaci w czę`ci budynku, o której mowa w ”kt 3; 
6) ”owierzchnia zabudowy: 

a) dziaJka budowlana nr 1 - do 35%, 
b) dziaJki budowlane nr: 2; 3 - do 65%; 

7) ”owierzchnia biologicznie czynna: 
a) dziaJka budowlana nr 1 - do 25%, 
b) dziaJki budowlane nr: 2; 3 - nie wymaga się; 

8) linie zabudowy obowiązujące i nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
9) nakaz lokalizacji zabudowy ”rzy ws”ólnych granicach dziaJek budowlanych nr: 1 i 2; 2 i 3Ł 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 61 KŚ-Ś, do”uszcza się doj`cia od ulic Jana PawJa II lub  
Li”owej (”oza ”lanem); 

2) obowiązek za”ewnienia minimalnej liczby stanowisk ”ostojowych dla budynku na dziaJce budowlanej 
nr 3 wyJącznie ”o”rzez lokalizację stanowisk w budynku lokalizowanym na tej dziaJceŁ 

§ 22Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 12 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono ”ięć dziaJek budowlanych i dziaJkę niesamodzielną o Jącznej ”owierzchni 0Ł32 ha; 
2) dziaJka niesamodzielna, o której mowa w ”kt 1 ”rzeznaczona jest do zagos”odarowania z dziaJkami 

budowlanymi nr: 4; 5; 
3) granice dziaJek budowlanych i dziaJki niesamodzielnej - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; budynki 
usJugowe; 

2) obiekty o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - obo-
wiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3 z do”uszczeniem rozbudowy, na zasadach, o których 
mowa w § 5 ”kt 4 litŁ b; 

3) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 18 m, 
b) liczba kondygnacji - cztery kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze, 
c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 

4) ”owierzchnia zabudowy - do 70% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
5) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
6) linie zabudowy obowiązujące i nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
7) nakaz lokalizacji zabudowy ”rzy ws”ólnej granicy dziaJek budowlanych nr 4 i 5Ł 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: 
a) dziaJki budowlane nr: 1; 2; 3 - do terenów: 56 KŚ-Ś lub 61 KŚ-Ś - ”o`rednio ”o”rzez ”arking 

”ubliczny 65 KŚ-P, 
b) dziaJka budowlana nr 4 - do terenu 56 KŚ-Ś lub 61 KŚ-Ś - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez 

dziaJkę niesamodzielną, o której mowa w ustŁ 2 ”kt 2, 
c) dziaJka budowlana nr 5 - do terenu 61 KŚ-Ś - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez dziaJkę niesa-

modzielną, o której mowa w ustŁ 2 ”kt 2; 
2) nalewy za”ewnić dostę” do terenu 48 ś ”o”rzez dziaJkę niesamodzielną oraz w ”asie o szeroko`ci nie 

mniejszej niw 1Ł5 m wokóJ tego terenuŁ 

§ 23Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 13 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 
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2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono dwie dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 0Ł28 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się ”odziaJ dziaJki budowlanej nr 1 co najmniej ”o obrysach budynków na trzy dziaJki bu-

dowlane wraz z dziaJką niesamodzielną o ”owierzchni nie mniejszej niw 0Ł05 ha, ”rzeznaczoną do za-
gos”odarowania z tymi dziaJkamiŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; budynki 
usJugowe; 

2) wysoko`ć zabudowy - do 18 m; 
3) liczba kondygnacji - od czterech do ”ięciu kondygnacji nadziemnych; 
4) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 
5) ”owierzchnia zabudowy - do 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 10% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
7) linie zabudowy obowiązujące i nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 56 KŚ-Ś lub 61 KŚ-ŚŁ 

§ 24Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 14 MW: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinnaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono jedną dziaJkę budowlaną o ”owierzchni 0Ł09 ha; 
2) granice dziaJki budowlanej - ”okrywające się z liniami rozgraniczającymi, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynek mieszkalny wielorodzinny; budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usJugowymi; 
2) wysoko`ć zabudowy - do 18 m; 
3) liczba kondygnacji - od czterech do ”ięciu kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze; 
4) geometria dachu - dach dwu - lub wielos”adowy o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 
5) ”owierzchnia zabudowy - do 60%; 
6) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 10%; 
7) linie zabudowy nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 61 KŚ-ŚŁ 

§ 25Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 15 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono jedną dziaJkę budowlaną o ”owierzchni 0Ł05 ha; 
2) granice dziaJki budowlanej - ”okrywające się z liniami rozgraniczającymi, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynek mieszkalny; budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usJugowymi; budynek usJugowy; 
2) obiekt o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekt wskazany na rysunku ”lanu - obowią-

zują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3; 
3) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 18 m, 
b) liczba kondygnacji - od czterech do ”ięciu kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, 
c) geometria dachu - dach wielos”adowy o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 

4) ”owierzchnia zabudowy - do 100% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
5) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
6) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 56 KŚ-Ś lub 61 KŚ-ŚŁ 
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§ 26Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 16 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono trzy dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 0Ł13 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; budynki 
usJugowe; 

2) obiekty o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - obo-
wiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3, z do”uszczeniem rozbudowy, na zasadach, o któ-
rych mowa w § 5 ”kt 4 litŁ b; 

3) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 15 m, 
b) liczba kondygnacji - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze; do”usz-

cza się w czę`ci budynku, na dziaJce budowlanej nr 1, zmniejszenie do jednej liczby kondygnacji 
nadziemnych w ”rzy”adku zachowania okien w `cianie szczytowej budynku na dziaJce budowla-
nej nr 2, 

c) czę`ć budynku, o której mowa w litŁ b winna być lokalizowana na tyJach budynku - nie mowe 
”rzylegać do obowiązującej linii zabudowy od strony terenu 56 KŚ-Ś, 

d) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 
do”uszcza się mniejsze nachylenie ”oJaci w czę`ci budynku, o której mowa w litŁ b; 

4) ”owierzchnia zabudowy - do 90% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
5) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
6) linie zabudowy obowiązujące i nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych: 

a) dziaJki budowlane nr: 1; 2 - do terenu 56 KŚ-Ś lub 61 KŚ-Ś, 
b) dziaJka budowlana nr 3 - do terenu 56 KŚ-Ś lub 61 KŚ-Ś, do”uszcza się doj`cie od ulicy Li”owej (”o-

za ”lanem)Ł 

§ 27Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 17 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono siedem dziaJek budowlanych i dziaJkę niesamodzielną o Jącznej ”owierzchni 0Ł22 ha; 
2) dziaJka niesamodzielna, o których mowa w ”kt 1 ”rzeznaczona jest do zagos”odarowania z dziaJkami 

budowlanymi nr 2 i 3; 
3) granice dziaJek budowlanych i dziaJki niesamodzielnej - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
4) do”uszcza się ”odziaJ dziaJki budowlanej nr 1 na dwie dziaJki budowlane i o ile to konieczne, na dziaJ-

kę niesamodzielną, ”rzeznaczoną do zagos”odarowania z tymi dziaJkami budowlanymiŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; budynki 
usJugowe; 

2) obiekty o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - obo-
wiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3, z do”uszczeniem: 
a) rozbudowy, na zasadach, o których mowa w § 5 ”kt 4 litŁ b, 
b) nadbudowy budynku na dziaJce budowlanej nr 4, na zasadach, o których mowa w § 5 ”kt 4 litŁ a 

- wysoko`ć kalenicy i górnej krawędzi elewacji nie mowe być większa od analogicznych warto`ci 
dla budynku na dziaJce budowlanej nr 2; 

3) obiekty o niskich walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekt wskazany na rysunku ”lanu 
do zachowania - obowiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 5; 

4) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 15 m, 
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b) liczba kondygnacji: dziaJki budowlane nr: 1; 2; 4; 6 - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, 

w tym ”oddasze; dziaJki budowlane nr: 3; 5; 7 - trzy kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze, 
c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 

5) ”owierzchnia zabudowy: 
a) dziaJki budowlane nr: 1; 4; 6 - do 90%, 
b) dziaJka budowlana nr 2 - do 100%, 
c) dziaJki budowlane nr: 3; 5; 7 - do 75%; 

6) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
7) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
8) ”rzeznacza się do rozbiórki budynki, w tym między innymi budynki o niskich walorach zabytkowych 

wskazane na rysunku ”lanuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: 
a) dziaJka budowlana nr 1 - do terenu 55 KŚ-Ś lub ulicy Junackiej (”oza ”lanem), 
b) dziaJka budowlana nr 2 - do terenu 55 KŚ-Ś lub 62 KŚ-Ś - ”o`rednio ”o”rzez dziaJkę budowlaną 

nr 3, 
c) dziaJki budowlane nr: 3; 5; 7 - do terenu 62 KŚ-Ś, 
d) dziaJka budowlana nr 4 - do terenu 55 KŚ-Ś lub 62 KŚ-Ś - ”o`rednio ”o”rzez dziaJki budowlane 

nr 5 i 7, 
e) dziaJka budowlana nr 6 - do terenu 55 KŚ-Ś lub 62 KŚ-Ś - bez”o`rednio i ”o`rednio ”o”rzez 

dziaJkę budowlaną nr 7; 
2) ”o”rzez dziaJki budowlane nr: 3; 5 i 7; 7 nalewy za”ewnić dostę” do terenu 62 KŚ-Ś od”owiednio dla 

dziaJek budowlanych nr: 2; 4; 6 w ”asach o szeroko`ci minimalnej 4 m; w ”rzy”adku dziaJki budow-
lanej nr 7 ”as ten nalewy sytuować ”rzy granicy z dziaJką budowlaną nr 6Ł 

§ 28Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 18 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono cztery dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 0Ł20 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; budynki 
usJugowe; 

2) obiekt w”isany do rejestru zabytków ”od nr 1182 z dnia 12 wrze`nia 1984 rŁ - chroniony na ”od-
stawie ”rze”isów szczególnych; 

3) obiekt o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekt wskazany na rysunku ”lanu - obowią-
zują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3, z do”uszczeniem rozbudowy, na zasadach, o których 
mowa w § 5 ”kt 4 litŁ b; 

4) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 i 3 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 16 m, 
b) liczba kondygnacji - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, 
c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 

5) ”owierzchnia zabudowy: 
a) dziaJki budowlane nr: 1; 3; 4 - do 85%, 
b) dziaJka budowlana nr 2 - 100%; 

6) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
7) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
8) do”uszcza się lokalizację zabudowy na dziaJce budowlanej nr 1 ”rzy ws”ólnej granicy z dziaJką bu-

dowlaną nr 2Ł 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych: 

a) dziaJki budowlane nr: 1; 3; 4 - do terenu 55 KŚ-Ś lub 62 KŚ-Ś, 
b) dziaJka budowlana nr 2 - do terenu 62 KŚ-ŚŁ 
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§ 29Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 19 U: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono dwie dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 0Ł24 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) obiekt w”isany do rejestru zabytków ”od nr 433 z dnia 19 marca 1965 rŁ - chroniony na ”odstawie 
”rze”isów szczególnych; 

2) obiekt o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekt wskazany na rysunku ”lanu - obowią-
zują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3, z uwzględnieniem ”kt 8; 

3) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 1 i 2 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 20 m, 
b) liczba kondygnacji - do czterech kondygnacji nadziemnych, 
c) geometria dachów - dowolna; 

4) ”owierzchnia zabudowy: 
a) dziaJka budowlana nr 1 - do 25%, 
b) dziaJka budowlana nr 2 - do 95%; 

5) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
6) linie zabudowy nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
7) do”uszcza się lokalizację zabudowy na dziaJce budowlanej nr 2 ”rzy `cianach budynków, o których 

mowa w ”kt 1 i 2, zgodnie z rysunkiem ”lanu - nalewy za”ewnić eks”ozycję wschodniej `ciany szczy-
towej zabytku rejestrowego na ”owierzchni nie mniejszej niw 80% ”owierzchni styku `cian; 

8) zakaz lokalizacji nowej zabudowy oraz rozbudowy istniejącej na dziaJce budowlanej nr 1Ł 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 55 KŚ-Ś lub 62 KŚ-ŚŁ 

§ 3ŃŁ Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 20 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono ”ięć dziaJek budowlanych o Jącznej ”owierzchni 0Ł21 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; budynki 
usJugowe; do”uszcza się zachowanie budynków garawowych na dziaJce budowlanej nr 5 z mowliwo-
`cią ich rozbudowy; 

2) obiekty o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - obo-
wiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3; z do”uszczeniem rozbudowy budynków na dziaJkach 
budowlanych nr: 1; 2; 3, na zasadach, o których mowa w § 5 ”kt 4 litŁ b; 

3) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 18 m, 
b) liczba kondygnacji - od czterech do ”ięciu kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, 
c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 

4) ”owierzchnia zabudowy - do 80% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
5) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
6) linie zabudowy obowiązujące i nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: 
a) dziaJka budowlana nr 1 - do terenu 55 KŚ-Ś lub 62 KŚ-Ś, 
b) dziaJka budowlana nr 2 - do terenu 55 KŚ-Ś lub 54 KP lub 62 KŚ-Ś, 
c) dziaJka budowlana nr 3 - do terenu 54 KP lub 62 KŚ-Ś, 
d) dziaJka budowlana nr 4 - do terenu 54 KP, 
e) dziaJka budowlana nr 5 - do terenu 58 KŚ-Ś lub 62 KŚ-Ś; 
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2) ”o”rzez dziaJkę budowlaną nr 2 nalewy za”ewnić dostę” do terenu 62 KŚ-Ś dla dziaJki budowlanej 

nr 1 w ”asie o szeroko`ci minimalnej 3 m od ws”ólnej granicy dziaJek budowlanych nr 2 i 1Ł 

§ 3ńŁ Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 21 U: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono dwie dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 0Ł14 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki usJugowe; do”uszcza się lokalizację budynków garawowych na dziaJce budowlanej nr 2; 
2) obiekty o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - obo-

wiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3; 
3) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 

a) wysoko`ć zabudowy - budynki usJugowe - do 16 m; budynki garawowe - do 4 m, 
b) liczba kondygnacji: budynki usJugowe - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym 

”oddasze; budynki garawowe - jedna kondygnacja, 
c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 

do”uszcza się dachy jednos”adowe o mniejszym nachyleniu ”oJaci na budynkach garawowych; 
4) ”owierzchnia zabudowy: 

a) dziaJka budowlana nr 1 - do 70%, 
b) dziaJka budowlana nr 2 - do 50%; 

5) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
6) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanu; w ”rzy”adku lokalizacji budynków gara-

wowych za”isu § 3 ”kt 6 nie stosuje sięŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 62 KŚ-ŚŁ 

§ 32Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 22 MW: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinnaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono jedną dziaJkę budowlaną o ”owierzchni 0Ł08 ha; 
2) granice dziaJki budowlanej - ”okrywające się z liniami rozgraniczającymi, zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się wtórny ”odziaJ na ”otrzeby obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej na zasadzie, 

o której mowa w § 6 ustŁ 3Ł 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynek mieszkalny wielorodzinny; budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usJugowymi; 
2) wysoko`ć zabudowy - do 15 m; 
3) liczba kondygnacji - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze; 
4) geometria dachu - dach dwu - lub wielos”adowy o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 
5) ”owierzchnia zabudowy - do 40%; 
6) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 30%; 
7) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
8) w ”rzy”adku lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, stosuje się warunki zabudowy okre`lone 

w § 57Ł 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 62 KŚ-ŚŁ 

§ 33Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 23 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono jedną dziaJkę budowlaną o ”owierzchni 0Ł07 ha; 
2) granice dziaJki budowlanej - ”okrywające się z liniami rozgraniczającymi, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 
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3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynek mieszkalny wielorodzinny; budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usJugowymi; budy-
nek usJugowy; do”uszcza się lokalizację budynku garawowego; 

2) obiekt o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekt wskazany na rysunku ”lanu - obowią-
zują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3; 

3) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy - budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek mieszkalny wielorodzinny 

z lokalami usJugowymi, budynek usJugowy - do 15 m; budynek garawowy - do 4 m, 
b) liczba kondygnacji: budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek mieszkalny wielorodzinny z loka-

lami usJugowymi, budynek usJugowy - trzy kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze; budynek 
garawowy - jedna kondygnacja, 

c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 15° - 50°; 
4) ”owierzchnia zabudowy - do 40%; 
5) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 30%; 
6) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanu; budynek garawowy nalewy sytuować w od-

legJo`ci nie mniejszej niw 12 m od linii zabudowy; 
7) do”uszcza się lokalizację budynku garawowego w odlegJo`ci 1Ł5 m lub bez”o`rednio ”rzy granicy 

dziaJki budowlanej, z uwzględnieniem ”kt 6; 
8) do”uszcza się grodzenie dziaJki budowlanej - ogrodzenie awurowe o wysoko`ci nie większej niw 2 mŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 62 KŚ-Ś, do”uszcza się doj`cie 
od ulicy Ordona (”oza ”lanem)Ł 

§ 34Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 24 MW: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinnaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono dwie dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 0Ł19 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się wtórny ”odziaJ na ”otrzeby obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej na zasadzie, 

o której mowa w § 6 ustŁ 3Ł 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; 
2) wysoko`ć zabudowy - do 15 m; 
3) liczba kondygnacji - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych; 
4) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 
5) ”owierzchnia zabudowy - do 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
6) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 10% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
7) linie zabudowy obowiązujące i nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
8) do”uszcza się lokalizację zabudowy ”rzy ws”ólnej granicy dziaJek budowlanych, jednakwe na odcinku 

nie dJuwszym niw 12 m licząc od terenu 62 KŚ-Ś; 
9) ”rzeznacza się do rozbiórki budynki wskazane na rysunku ”lanu; 
10) w ”rzy”adku lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, stosuje się warunki zabudowy okre`lone 

w § 57Ł 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 62 KŚ-ŚŁ 

§ 35Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 25 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono trzy dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 0Ł22 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się ”odziaJ dziaJki budowlanej nr 1 co najmniej ”o obrysach budynków na dwie dziaJki bu-

dowlane wraz z dziaJką niesamodzielną o ”owierzchni nie mniejszej niw 0Ł01 ha, ”rzeznaczoną do za-
gos”odarowania z tymi dziaJkami; 

4) do”uszcza się Jączenie dziaJek budowlanych nr 2 i 3Ł 
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3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; budynki 
usJugowe; 

2) obiekty o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - obo-
wiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3; 

3) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 15 m, 
b) liczba kondygnacji - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, 
c) geometria dachów - dachy wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 

4) ”owierzchnia zabudowy: 
a) dziaJka budowlana nr 1 - do 70%, 
b) dziaJki budowlane nr: 2; 3 - do 40%; 

5) ”owierzchnia biologicznie czynna: 
a) dziaJka budowlana nr 1 - nie wymaga się, 
b) dziaJki budowlane nr: 2; 3 - od 10%; 

6) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
7) do”uszcza się lokalizację budynków ”rzy ws”ólnej granicy dziaJek budowlanych nr 2 i 3; 
8) do”uszcza się lokalizację dwóch budynków na dziaJce budowlanej nr 3; 
9) do”uszcza się lokalizację budynku na dziaJkach budowlanych nr 2 i 3 ”od warunkiem, we dziaJki te 

będą tworzyć samodzielną nieruchomo`ć; 
10) do”uszcza się grodzenie dziaJek budowlanych - ogrodzenie awurowe o wysoko`ci nie większej niw 2 mŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych: 

a) dziaJki budowlane nr: 1; 3 - do terenu 62 KŚ-Ś, do”uszcza się doj`cia od ulicy Ordona (”oza ”lanem), 
b) dziaJka budowlana nr 2 - do ulicy Ordona (”oza ”lanem)Ł 

§ 36Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 26 U: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa usJugowa - usJugi o`wiaty i wychowania, usJugi kultury, usJugi zdrowiaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono jedną dziaJkę budowlaną o ”owierzchni 0Ł30 ha; 
2) granice dziaJki budowlanej - ”okrywające się z liniami rozgraniczającymi, zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się wtórny ”odziaJ na ”otrzeby obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej na zasadzie, 

o której mowa w § 6 ustŁ 3Ł 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki usJugowe - nie więcej niw dwa; do”uszcza się lokalizację budynków garawowych i gos”odar-
czych; 

2) obiekt o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekt wskazany na rysunku ”lanu - obowią-
zują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3; 

3) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 15 m; budynki garawowe i gos”odarcze - do 5 m, 
b) liczba kondygnacji - budynki usJugowe - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych; budynki 

garawowe i gos”odarcze - jedna kondygnacja, 
c) geometria dachów - dachy dwus”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem od 30° do 50°; 

4) ”owierzchnia zabudowy - do 25%; 
5) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 40%; 
6) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanu; budynki garawowe i gos”odarcze nalewy 

sytuować w odlegJo`ci nie mniejszej niw 10 m od linii zabudowy; za”isu § 3 ”kt 6 nie stosuje się; 
7) do”uszcza się grodzenie dziaJki budowlanej - ogrodzenie awurowe o wysoko`ci nie większej niw 2 m; 
8) w ”rzy”adku lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, stosuje się warunki zabudowy okre`lone 

w § 57Ł 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - od terenu 62 KŚ-Ś; do”uszcza się doj`cie 
od ulicy Ordona (”oza ”lanem)Ł 

§ 37Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 27 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 
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2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono jedną dziaJkę budowlaną o ”owierzchni 0Ł18 ha; 
2) granice dziaJki budowlanej - ”okrywające się z liniami rozgraniczającymi, zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się ”odziaJ dziaJki budowlanej na nastę”ujących warunkach: 

a) minimalna ”owierzchnia ”owstaJych dziaJek budowlanych - 0Ł04 ha, 
b) minimalne szeroko`ci ”owstaJych dziaJek budowlanych - 15 m, 
c) granice ”odziaJu ”rosto”adJe do granicy z terenem 62 KŚ-Ś lub 58 KŚ-Ś, z tolerancją do 25°; 

4) do”uszcza się wtórny ”odziaJ na ”otrzeby obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej na zasadzie, 
o której mowa w § 6 ustŁ 3Ł 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynek mieszkalny wielorodzinny; budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usJugowymi; budy-
nek usJugowy; do”uszcza się zagos”odarowanie na ”otrzeby ”arkingu do czasu zabudowy zgodnie 
z ”rzeznaczeniem; 

2) wysoko`ć zabudowy - do 15 m; 
3) liczba kondygnacji - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze; 
4) geometria dachu - dach dwu - lub wielos”adowy o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 
5) ”owierzchnia zabudowy - do 70%; 
6) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 10%; 
7) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
8) do”uszcza się lokalizację zabudowy ”rzy granicach dziaJki budowlanej z terenami: 26 U; 28 MW; nakaz 

lokalizacji zabudowy ”rzy ws”ólnych granicach dziaJek budowlanych ”owstaJych w wyniku ”odziaJu, 
o którym mowa w ustŁ 2 ”kt 3; 

9) ”rzeznacza się do rozbiórki budynki wskazane na rysunku ”lanu; 
10) w ”rzy”adku lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, stosuje się warunki zabudowy okre`lone 

w § 57Ł 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 58 KŚ-Ś lub 62 KŚ-Ś; 
2) obowiązek za”ewnienia minimalnej liczby stanowisk ”ostojowych wyJącznie ”o”rzez lokalizację tych 

stanowisk w budynku na tej dziaJce lub dziaJkach ”owstaJych z jej ”odziaJuŁ 

§ 38Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 28 MW: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinnaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono trzy dziaJki budowlane i dziaJkę niesamodzielną o Jącznej ”owierzchni 0Ł16 ha; 
2) dziaJka niesamodzielna, o której mowa w ”kt 1 ”rzeznaczona jest do zagos”odarowania z dziaJkami 

budowlanymi nr: 2; 3; 
3) granice dziaJek budowlanych i dziaJki niesamodzielnej - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; do”usz-
cza się budynki garawowe na dziaJce budowlanej nr 1; 

2) obiekt o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekt wskazany na rysunku ”lanu - obowią-
zują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3; 

3) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy: budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne z lo-

kalami usJugowymi - do 15 m; budynki garawowe - do 4 m, 
b) liczba kondygnacji: budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne z loka-

lami usJugowymi - trzy kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze; budynki garawowe - jedna kon-
dygnacja, 

c) geometria dachów: budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne z loka-
lami usJugowymi - dachy wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; budynki gara-
wowe - dachy jednos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 20° lub mniejszym; 

4) ”owierzchnia zabudowy: 
a) dziaJki budowlane nr: 1; 3 - do 50%, 
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b) dziaJka budowlana nr 2 - do 100%; 

5) ”owierzchnia biologicznie czynna: 
a) dziaJki budowlane nr: 1; 3 - od 10%, 
b) dziaJka budowlana nr 2 - nie wymaga się; 

6) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
7) ”rzeznacza się do rozbiórki budynki wskazane na rysunku ”lanu; 
8) do”uszcza się grodzenie dziaJek budowlanych - ogrodzenie awurowe o wysoko`ci nie większej niw 

2 mŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych: 

a) dziaJka budowlana nr 1 - do terenu 58 KŚ-Ś, 
b) dziaJka budowlana nr 2 - do terenu 58 KŚ-Ś lub ulicy Ordona (”oza ”lanem); wjazdłwyjazd wyJącznie 

”o”rzez dziaJkę niesamodzielną, 
c) dziaJka budowlana nr 3 - do ulicy Ordona (”oza ”lanem) wjazdłwyjazd wyJącznie ”o”rzez dziaJkę nie-

samodzielnąŁ 

§ 39Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 29 MW: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinnaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono dwie dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 0Ł07 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się ”odziaJ dziaJki budowlanej nr 2 co najmniej ”o obrysach istniejących budynków na 

dwie dziaJki budowlane wraz z dziaJką niesamodzielną, ”rzeznaczoną do zagos”odarowania z tymi 
dziaJkami i z dziaJką budowlaną nr 1Ł 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; 
2) obiekty o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - obo-

wiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3; 
3) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 15 m, 
b) liczba kondygnacji - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, 
c) geometria dachów: dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 

4) ”owierzchnia zabudowy: 
a) dziaJka budowlana nr 1 - do 100%, 
b) dziaJka budowlana nr 2 - do 70%; 

5) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
6) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: do terenu 58 KŚ-Ś - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez ”arking ”u-
bliczny 66 KŚ-P; 

2) ”o”rzez dziaJkę budowlaną nr 2 nalewy za”ewnić dostę” do terenu 58 KŚ-Ś dla dziaJki budowlanej 
nr 1 w ”asie o szeroko`ci minimalnej 5 m od ws”ólnej granicy dziaJki budowlanej nr 2 i terenu 66 KŚ-PŁ 

§ 4ŃŁ Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 30 MW: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinnaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono dwie dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 0Ł62 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się Jączenie dziaJek budowlanychŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi, do”usz-
cza się funkcję usJugową budynku na dziaJce budowlanej nr 2; 

2) wysoko`ć zabudowy - do 18 m; 
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3) liczba kondygnacji - od czterech do ”ięciu kondygnacji nadziemnych, do”uszcza się mniejszą liczbę 

kondygnacji budynku na dziaJce budowlanej nr 2; 
4) geometria dachów - dachy o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 
5) ”owierzchnia zabudowy: 

a) dziaJka budowlana nr 1 - do 45%, 
b) dziaJka budowlana nr 2 - do 100%; 

6) ”owierzchnia biologicznie czynna: 
a) dziaJka budowlana nr 1 - od 5%, 
b) dziaJka budowlana nr 2 - nie wymaga się; 

7) linie zabudowy obowiązujące i nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
8) do”uszcza się lokalizację zabudowy na dziaJce budowlanej nr 2 ”rzy jej granicachŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych: 
a) dziaJka budowlana nr 1 - do terenu 54 KP, 58 KŚ-Ś lub 63 KŚ-Ś - ”o`rednio ”o”rzez teren 51 WS, 
b) dziaJka budowlana nr 2 - do terenu 63 KŚ-Ś - ”o`rednio ”o”rzez dziaJkę budowlaną nr 1 i teren 

51 WS; 
2) ”o”rzez dziaJkę budowlaną nr 1 nalewy za”ewnić dostę” do terenu 63 KŚ-Ś dla dziaJki budowlanej 

nr 2 i terenu 49 śŁ 

§ 4ńŁ Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 31 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono siedem dziaJek budowlanych i dziaJkę niesamodzielną o Jącznej ”owierzchni 
0Ł21 ha; 

2) dziaJka niesamodzielna, o których mowa w ”kt 1 ”rzeznaczona jest do zagos”odarowania z dziaJkami 
budowlanymi nr: 1; 2; 3; 5; 6; 7; 

3) granice dziaJek budowlanych i dziaJki niesamodzielnej - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; budynki 
usJugowe; do”uszcza się zagos”odarowanie dziaJek budowlanych nr: 5; 6; 7 na ”otrzeby ”arkingu do 
czasu ich zabudowy zgodnie z ”rzeznaczeniem; 

2) obiekty o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - obo-
wiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3; 

3) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 18 m, 
b) liczba kondygnacji - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, do”usz-

cza się ”ięć kondygnacji dla istniejącego budynku na dziaJce budowlanej nr 4, ”rzy czym jego 
wysoko`ć nie mowe być większa od wysoko`ci istniejącego budynku na dziaJce budowlanej nr 3, 

c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 
4) ”owierzchnia zabudowy: 

a) dziaJki budowlane nr: 1; 2; 3; 5; 6; 7 - do 90%, 
b) dziaJka budowlana nr 4 - do 85%; 

5) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
6) linie zabudowy obowiązujące i nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
7) nakaz lokalizacji zabudowy ”rzy ws”ólnych granicach dziaJek budowlanych nr: 5 i 6; 6 i 7Ł 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych: 

a) dziaJki budowlane nr: 1; 2; 3 - do terenu 56 KŚ-Ś lub 63 KŚ-Ś - ”o`rednio ”o”rzez zieleL ”ubliczną 
45 źP i dziaJkę niesamodzielną, 

b) dziaJka budowlana nr 4 - do terenu 56 KŚ-Ś lub 63 KŚ-Ś - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez zieleL 
”ubliczną 45 źP, 

c) dziaJki budowlane nr: 5; 6; 7 - do terenu 63 KŚ-Ś - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez zieleL ”u-
bliczną 45 źP i dziaJkę niesamodzielnąŁ 
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§ 42Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 32 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono cztery dziaJki budowlane i dziaJkę niesamodzielną o Jącznej ”owierzchni 0Ł20 ha; 
2) dziaJka niesamodzielna, o której mowa w ”kt 1 ”rzeznaczona jest do zagos”odarowania z dziaJkami 

budowlanymi nr: 1; 2; 3; 
3) granice dziaJek budowlanych i dziaJki niesamodzielnej - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; budynki 
usJugowe; 

2) obiekty o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - obo-
wiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3 z do”uszczeniem rozbudowy budynku na dziaJce bu-
dowlanej nr 3, na zasadach, o których mowa w § 5 ”kt 4 litŁ b; 

3) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 16 m, 
b) liczba kondygnacji - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, 
c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 

4) ”owierzchnia zabudowy: 
a) dziaJki budowlane nr: 1; 3 - do 90%, 
b) dziaJki budowlane nr: 2; 4 - 100%; 

5) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
6) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych: 

a) dziaJki budowlane nr: 1; 3 - do terenu 56 KŚ-Ś lub 63 KŚ-Ś - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez 
dziaJkę niesamodzielną, 

b) dziaJka budowlana nr 2 - do terenu 56 KŚ-Ś lub 63 KŚ-Ś - ”o`rednio ”o”rzez dziaJkę niesamodzielną, 
c) dziaJka budowlana nr 4 - do terenu 56 KŚ-Ś lub 63 KŚ-ŚŁ 

§ 43Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 33 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono dwie dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 0Ł16 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się zmianę ”oJowenia ws”ólnej granicy dziaJek budowlanychŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) obiekt w”isany do rejestru zabytków ”od nr 433 z dnia 19 marca 1965 rŁ - chroniony na ”odstawie 
”rze”isów szczególnych; 

2) obiekt o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekt wskazany na rysunku ”lanu - obowią-
zują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3; 

3) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 1 i 2 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 15 m, 
b) liczba kondygnacji - do czterech kondygnacji nadziemnych, 
c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 

4) ”owierzchnia zabudowy - do 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
5) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
6) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 63 KŚ-ŚŁ 

§ 44Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 34 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 
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2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono ”ięć dziaJek budowlanych i dziaJkę niesamodzielną o Jącznej ”owierzchni 
0Ł25 ha; 

2) dziaJka niesamodzielna, o której mowa w ”kt 1 ”rzeznaczona jest do zagos”odarowania z dziaJkami 
budowlanymi nr: 1; 2 albo wyJącznie z dziaJką budowlaną nr 2; 

3) granice dziaJek budowlanych i dziaJki niesamodzielnej - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; budynki 
usJugowe; 

2) obiekt o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekt wskazany na rysunku ”lanu - obowią-
zują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3; 

3) obiekty o niskich walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - 
obowiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 5; 

4) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 15 m, 
b) liczba kondygnacji - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, 
c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 

do”uszcza się czę`ciowo dach o mniejszym nachyleniu budynku lokalizowanego na dziaJce bu-
dowlanej nr 4; 

5) ”owierzchnia zabudowy: 
a) dziaJki budowlane nr: 1; 2; 3; 5 - do 80%, 
b) dziaJka budowlana nr 4 - do 70%; 

6) ”owierzchnia biologicznie czynna: 
a) dziaJki budowlane nr: 1; 3; 4 - od 5%, 
b) dziaJki budowlane nr: 2; 5 - nie wymaga się; 

7) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
8) do”uszcza się lokalizację budynków ”rzy ws”ólnej granicy dziaJek budowlanych nr 4 i 5 oraz budynku 

na dziaJce budowlanej nr 4 ”rzylegJego do obiektu o walorach zabytkowych; 
9) do”uszcza się grodzenie dziaJek budowlanych - ogrodzenie awurowe o wysoko`ci nie większej niw 2 mŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 63 KŚ-Ś - bez”o`rednio lub ”o-
`rednio ”o”rzez ”arking ”ubliczny 67 KŚ-PŁ 

§ 45Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 35 MW: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinnaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie jedną dziaJkę budowlaną o ”owierzchni 0Ł12 ha; 
2) granice dziaJki budowlanej - ”okrywające się z liniami rozgraniczającymi, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynek mieszkalny wielorodzinny; budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usJugowymi; 
2) wysoko`ć zabudowy - do 15 m; 
3) liczba kondygnacji - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, ”rzy czym do”uszcza się rozbu-

dowę ostatniej kondygnacji istniejącego budynku wyJącznie w jego tylnej czę`ci o szeroko`ci i wyso-
ko`ci analogicznej do czę`ci frontowej tej kondygnacji; 

4) geometria dachu - dach dwu - lub wielos”adowy o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° lub mniejszym; 
5) ”owierzchnia zabudowy - do 60%; 
6) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 10%; 
7) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
8) do”uszcza się grodzenie dziaJki budowlanej - ogrodzenie awurowe o wysoko`ci nie większej niw 2 mŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 63 KŚ-Ś - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez ”arking ”u-
bliczny 67 KŚ-P; 
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2) nalewy za”ewnić dostę” do terenu 63 KŚ-Ś dla dziaJek budowlanych na terenie 34 MWłU nr: 1; 2 - 

o ile będzie ”rzeznaczona do zagos”odarowania z dziaJką niesamodzielną, o której mowa w § 44 
ustŁ 2 ”kt 2 do czasu rozbiórki budynków garawowych na dziaJkach ewidencyjnych nr: 331ł6; 331ł3 
obręb 0013; 

3) nalewy za”ewnić dostę” do terenu 63 KŚ-Ś dla budynku garawowego na dziaJce ewidencyjnej 
nr 331ł3 obręb 0013 do czasu jego rozbiórkiŁ 

§ 46Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 36 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono cztery dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 0Ł15 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się: 

a) zmianę ”oJowenia ws”ólnej granicy dziaJek budowlanych nr 2 i 3 w celu ”owiększenia dziaJki bu-
dowlanej nr 2, 

b) Jączenie dziaJek budowlanych nr: 2; 3Ł 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; budynki 
usJugowe; 

2) obiekty o niskich walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - 
obowiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 5; 

3) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 15 m, 
b) liczba kondygnacji - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, 
c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 

4) ”owierzchnia zabudowy: 
a) dziaJki budowlane nr: 1; 3; 4 - do 70%, 
b) dziaJka budowlana nr 2 - do 100%; 

5) ”owierzchnia biologicznie czynna: 
a) dziaJki budowlane nr: 1; 3; 4 - od 10%, 
b) dziaJka budowlana nr 2 - nie wymaga się; 

6) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
7) nakaz lokalizacji zabudowy ”rzy ws”ólnej granicy dziaJek budowlanych nr 3 i 4; 
8) do”uszcza się grodzenie dziaJek budowlanych - ogrodzenie awurowe o wysoko`ci nie większej niw 2 mŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 63 KŚ-Ś - bez”o`rednio lub ”o-
`rednio ”o”rzez ”arking ”ubliczny 67 KŚ-PŁ 

§ 47Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 37 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono sze`ć dziaJek budowlanych o Jącznej ”owierzchni 0Ł37 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; budynki 
usJugowe; 

2) obiekty o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - obo-
wiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3 z do”uszczeniem rozbudowy budynków na zasadach, 
o których mowa w § 5 ”kt 4 litŁ b; 

3) obiekt o niskich walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - 
obowiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 5; 

4) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 15 m, 
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b) liczba kondygnacji - trzy kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze, 
c) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 50°; 

5) ”owierzchnia zabudowy: 
a) dziaJki budowlane nr: 1; 2; 3; 4; 5 - do 60%, 
b) dziaJka budowlana nr 6 - do 100%; 

6) ”owierzchnia biologicznie czynna: 
a) dziaJka budowlana nr 1 - od 20%, 
b) dziaJki budowlane nr: 2; 3; 4; 5; 6 - nie wymaga się; 

7) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
8) do”uszcza się lokalizację budynków ”rzy ws”ólnych granicach dziaJek budowlanych nr: 1 i 2; 3 i 4; 
9) ”rzeznacza się do rozbiórki budynki wskazane na rysunku ”lanuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 63 KŚ-ŚŁ 

§ 48Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 38 MW: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinnaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono jedną dziaJkę budowlaną o ”owierzchni 0Ł19 ha; 
2) granice dziaJki budowlanej - ”okrywające się z liniami rozgraniczającymi, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynek mieszkalny wielorodzinny; budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usJugowymi; 
2) wysoko`ć zabudowy - do 16 m; 
3) liczba kondygnacji - od trzech do ”ięciu kondygnacji nadziemnych; 
4) geometria dachu - dach dwu - lub wielos”adowy o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 15° - 50°; 
5) ”owierzchnia zabudowy - do 50%; 
6) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 25%; 
7) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 63 KŚ-ŚŁ 

§ 49Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 39 MWłU: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono trzyna`cie dziaJek budowlanych i dziaJkę niesamodzielną o Jącznej ”owierzchni 
0Ł57 ha; 

2) dziaJka niesamodzielna, o której mowa w ”kt 1 ”rzeznaczona jest do zagos”odarowania z dziaJkami 
budowlanymi nr: 9; 10; 11; 

3) granice dziaJek budowlanych i dziaJki niesamodzielnej - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
4) do”uszcza się Jączenie dziaJek budowlanych nr 2 i 3Ł 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; budynki 
usJugowe; 

2) obiekty o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - obo-
wiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3, z do”uszczeniem rozbudowy budynku na dziaJkach 
budowlanych nr: 12 i 13 na zasadach, o których mowa w § 5 ”kt 4 litŁ b; 

3) obiekty o niskich walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - 
obowiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 5; 

4) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 18 m; budynki ”rzylegJe do ulicy PowstaLców Wielko”olskich - do 

15 m; ”rzy czym obowiązuje zakaz nadbudowy istniejących budynków na dziaJkach budowla-
nych nr: 5; 6; 11, 

b) liczba kondygnacji - od trzech do ”ięciu kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze, 
c) geometria dachów: dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 15° - 50°; 

do”uszcza się czę`ciowo dachy o mniejszym nachyleniu budynków lokalizowanych na dziaJkach 
budowlanych nr: 2; 3, w nawiązaniu do budynku na dziaJce budowlanej nr 4; 
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5) ”owierzchnia zabudowy: 

a) dziaJki budowlane nr: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 12; 13 - do 75%, 
b) dziaJki budowlane nr: 2; 9; 10 - do 100%; 

6) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
7) linie zabudowy obowiązujące i nie”rzekraczalne - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
8) do”uszcza się lokalizację budynków ”rzy ws”ólnych granicach dziaJek budowlanych nr: 1 i 2; 
9) do”uszcza się grodzenie dziaJek budowlanych nr: 12; 13 - ogrodzenie o wysoko`ci nie większej niw 

2 mŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych: 

a) dziaJka budowlana nr 1 - do terenu 63 KŚ-Ś, 
b) dziaJki budowlane nr: 2; 3 - do terenu 56 KŚ-Ś lub 63 KŚ-Ś, 
c) dziaJka budowlana nr 4 - do terenu 56 KŚ-Ś lub 63 KŚ-Ś lub ulicy WyszyLskiego (”oza ”lanem), 
d) dziaJki budowlane nr: 5; 6; 7; 8 - do terenu 63 KŚ-Ś lub ulicy WyszyLskiego (”oza ”lanem), 
e) dziaJka budowlana nr 9 - do terenu 63 KŚ-Ś ”o”rzez dziaJkę niesamodzielną lub ulic WyszyLskiego 

i PowstaLców Wielko”olskich (”oza ”lanem), 
f) dziaJka budowlana nr 10 - do terenu 63 KŚ-Ś ”o”rzez dziaJkę niesamodzielną lub ulicy PowstaLców 

Wielko”olskich (”oza ”lanem), 
g) dziaJka budowlana nr 11 - do terenu 63 KŚ-Ś - bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez dziaJkę niesamo-

dzielną lub ulicy PowstaLców Wielko”olskich (”oza ”lanem), 
h) dziaJki budowlane nr: 12; 13 - do terenu 63 KŚ-Ś lub ulicy PowstaLców Wielko”olskich (”oza ”lanem)Ł 

§ 5ŃŁ Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 40 U: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa usJugowaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono jedną dziaJkę budowlaną o ”owierzchni 0Ł04 ha; 
2) granice dziaJki budowlanej - ”okrywające się z liniami rozgraniczającymi, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynek usJugowy; do”uszcza się wyodrębnienie lokali mieszkalnych o ”owierzchni nie większej niw 
40% ”owierzchni uwytkowej budynku; 

2) wysoko`ć zabudowy - do 14 m; 
3) liczba kondygnacji - do czterech kondygnacji nadziemnych; do”uszcza się nadbudowę istniejącego 

budynku w ”rzy”adku zachowania: obrysu zewnętrznego z wyJączeniem czę`ci wej`ciowej, rytmu 
otworów okiennych i odtworzenia dachu; 

4) geometria dachu - dach o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 20° lub mniejszym; 
5) ”owierzchnia zabudowy - do 90%; 
6) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
7) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 63 KŚ-Ś; do”uszcza się doj`cia 
od terenu 52 KŚ-ź lub ulicy PowstaLców Wielko”olskich (”oza ”lanem)Ł 

§ 5ńŁ Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 41 MW: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinnaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono jedną dziaJkę budowlaną o ”owierzchni 0Ł08 ha; 
2) granice dziaJki budowlanej - ”okrywające się z liniami rozgraniczającymi, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynek mieszkalny wielorodzinny; budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usJugowymi; 
2) wysoko`ć zabudowy - do 16 m; 
3) liczba kondygnacji - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych; 
4) geometria dachu - dach o nachyleniu ”oJaci ”od kątem od 15° do 50°; 
5) ”owierzchnia zabudowy - do 65%; 
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6) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 10%; 
7) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 63 KŚ-Ś, do”uszcza się doj`cie 
od ulicy PowstaLców Wielko”olskich (”oza ”lanem)Ł 

§ 52Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 42 MW: 

1Ł Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinnaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) na terenie okre`lono dwie dziaJki budowlane o Jącznej ”owierzchni 0Ł05 ha; 
2) granice dziaJek budowlanych - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami usJugowymi; 
2) obiekty o walorach zabytkowych - obejmuje się ochroną obiekty wskazane na rysunku ”lanu - obo-

wiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ”kt 3; 
3) dla obiektów innych niw wymienione w ”kt 2 obowiązuje: 

a) wysoko`ć zabudowy - do 15 m, 
b) liczba kondygnacji - trzy kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze, 
c) geometria dachów - dachy wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 30° - 70°; 

4) ”owierzchnia zabudowy - do 75% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
5) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się; 
6) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
7) do”uszcza się grodzenie dziaJek budowlanych - ogrodzenie o wysoko`ci nie większej niw 2 mŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 63 KŚ-Ś, do”uszcza się doj`cia 
od ulicy PowstaLców Wielko”olskich (”oza ”lanem)Ł 

§ 53Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 43 źP: 

1Ł Przeznaczenie - zieleL ”ublicznaŁ 

2Ł Cechy geodezyjne - teren o ”owierzchni 0Ł07 haŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) zieleL, ciągi ”iesze, obiekty maJej architektury; 
2) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 50% ”owierzchni terenuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

1) dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 58 KŚ-Ś; 
2) nalewy za”ewnić dostę” do terenu 58 KŚ-Ś dla terenu 46 śŁ 

§ 54Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 44 źP: 

1Ł Przeznaczenie - zieleL ”ublicznaŁ 

2Ł Cechy geodezyjne - teren o ”owierzchni 0Ł07 haŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) zieleL, ciągi ”iesze, obiekty maJej architektury, do”uszcza się ”rowadzenie ruchu rowerowego ”o wy-
dzielonej `ciewce; 

2) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 50% ”owierzchni terenuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 52 KŚ-źŁ 

§ 55Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 45 źP: 

1Ł Przeznaczenie - zieleL ”ublicznaŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) teren o ”owierzchni 0Ł13 ha; 
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2) do”uszcza się ”odziaJ na ”otrzeby obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej na zasadzie, o której 

mowa w § 6 ”kt 3Ł 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) zieleL, ciągi ”ieszo-jezdne i stanowiska ”ostojowe, obiekty maJej architektury, w tym między innymi 
`mietniki; 

2) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 60% ”owierzchni terenu - nalewy w maksymalnym sto”niu za-
chować lub odtwarzać zadrzewienia; 

3) w ”rzy”adku lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, stosuje się warunki zabudowy okre`lone 
w § 57Ł 

4Ł ObsJuga komunikacyjna: 

a) dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 63 KŚ-Ś, 
b) nalewy za”ewnić dostę” do terenu 63 KŚ-Ś dla terenu 31 MWłUŁ 

§ 56Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 46 źP: 

1Ł Przeznaczenie - zieleL ”ublicznaŁ 

2Ł Cechy geodezyjne - teren o ”owierzchni 0Ł02 haŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) zieleL, obiekty maJej architektury, w tym między innymi `mietniki; 
2) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 60% ”owierzchni terenuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych - do terenu 63 KŚ-ŚŁ 

§ 57Ł Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 47 ś, 48 ś, 49 ś, 50 ś: 

1Ł Przeznaczenie - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetykaŁ 

2Ł Cechy geodezyjne: 

1) ”owierzchnia: teren 47 ś - 0Ł0030 ha; teren 48 ś - 0Ł0031 ha; teren 49 ś - 0Ł0035 ha; teren 50 ś - 
0Ł0065 ha; 

2) granice dziaJek budowlanych - ”okrywające się z liniami rozgraniczającymi, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenów: 

1) wysoko`ć zabudowy - do 4 m; do”uszcza się wysoko`ć 5 m wyJącznie w ”rzy”adku budynku na te-
renie 49 ś; 

2) liczba kondygnacji - jedna kondygnacja; 
3) geometria dachów - dachy dwu - lub wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 25° lub mniej-

szym, do”uszcza się zwiększenie konta nachylenia ”oJaci do 50° wyJącznie w ”rzy”adku budynku na 
terenie 49 ś; 

4) linie zabudowy nie”rzekraczalne - nie w”rowadza się - do”uszcza się lokalizację zabudowy w liniach 
rozgraniczającychŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - dostę” do dróg ”ublicznych: teren 47 ś - do terenu 59 KŚ-Ś; teren 48 ś 
- do terenu 61 KŚ-Ś ”o”rzez dziaJkę niesamodzielną, o której mowa w § 22 ustŁ 2 ”kt 2; teren 49 ś - do 
terenu 63 KŚ-Ś ”o”rzez tereny 30 MW i 51 WS, do”uszcza się dostę” do terenu 58 KŚ-Ś ”o”rzez teren 
43 źP; teren 50 ś - do terenu 63 KŚ-ŚŁ 

§ 58Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 51 WS: 

1Ł Przeznaczenie - wody ”owierzchniowe `ródlądoweŁ 

2Ł Cechy geodezyjne - teren o ”owierzchni 0Ł17 haŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu - ciek wodny (rzeka Niezdobna), mosty, 
kJadki dla ”ieszych, budowle wodne, zieleLŁ 

§ 59Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 52 KŚ-ź: 

1Ł Przeznaczenie - droga ”ubliczna klasy zbiorczejŁ 

2Ł Cechy geodezyjne - teren o ”owierzchni 0Ł22 haŁ 
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3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) skrzywowanie dróg, zieleL, do”uszcza się ”rowadzenie ruchu rowerowego ”o wydzielonych `ciewkach; 
2) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 10% ”owierzchni terenuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenami komunikacji: 63 KŚ-Ś; oraz z ulicami: PowstaLców 
Wielko”olskich, Ordona, 3 Maja (”oza ”lanem)Ł 

§ 6ŃŁ Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 53 KŚ-ź: 

1Ł Przeznaczenie - droga ”ubliczna klasy zbiorczejŁ 

2Ł Cechy geodezyjne - teren o ”owierzchni 0Ł02 haŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: czę`ć skrzywowania ulic Jana PawJa II 
i Li”owej - ciąg ”ieszy, zieleLŁ 

§ 6ńŁ Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 54 KP: 

1Ł Przeznaczenie - ”lac ”ublicznyŁ 

2Ł Cechy geodezyjne - teren o ”owierzchni 0Ł53 haŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) ”lac wraz z ”rzylegJymi drogami w formie ciągów ”ieszo-jezdnych z nadrzędnym udziaJem ruchu ”ie-
szych, do”uszcza się ”rowadzenie ruchu rowerowego ”o wydzielonych `ciewkach oraz ruchu innych 
”ojazdów w ograniczonym zakresie; 

2) w ”rzy”adku ”odjęcia ”rac budowlanych związanych z wymianą nawierzchni wymóg ”odjęcia badaL 
archeologicznych i architektonicznych ”odziemnych reliktów zabudowy i zagos”odarowania rynku; 

3) s”osób zagos”odarowania w o”arciu o materiaJy ikonograficzne i wyniki badaL, o których mowa 
w ”kt 2; 

4) zakaz w”rowadzania zieleni wysokiej, z zastrzeweniem ”kt 3Ł 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenami komunikacji: 55 KŚ-Ś; 56 KŚ-Ś - ”o”rzez teren 
51 WS; 57 KŚ-Ś; 58 KŚ-ŚŁ 

§ 62Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 55 KŚ-Ś: 

1Ł Przeznaczenie - droga ”ubliczna klasy dojazdowejŁ 

2Ł Cechy geodezyjne: 

1) teren o ”owierzchni 0Ł25 ha; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna, od 13 do 14 m, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu - droga w formie ciągu ”ieszo - jezdnego 
z nadrzędnym udziaJem ruchu ”ieszych, do”uszcza się ”rowadzenie ruchu rowerowego ”o wydzielonych 
`ciewkach oraz ruchu innych ”ojazdów w ograniczonym zakresieŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenami komunikacji: 54 KP; 59 KŚ-Ś; 62 KŚ-Ś oraz z innymi 
ulicami ”oza ”lanemŁ 

§ 63Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 56 KŚ-Ś: 

1Ł Przeznaczenie - droga ”ubliczna klasy dojazdowejŁ 

2Ł Cechy geodezyjne: 

1) teren o ”owierzchni 0Ł27 ha; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna, od 11 do 15 m, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu - droga w formie ciągu ”ieszo - jezdnego 
z nadrzędnym udziaJem ruchu ”ieszych, do”uszcza się ”rowadzenie ruchu rowerowego ”o wydzielonych 
`ciewkach oraz ruchu innych ”ojazdów w ograniczonym zakresieŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenami komunikacji: 54 KP - ”o”rzez teren 51 WS; 
61 KŚ-Ś; 63 KŚ-Ś oraz z ulicą WyszyLskiego (”oza ”lanem)Ł 
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§ 64Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 57 KŚ-Ś: 

1Ł Przeznaczenie - droga ”ubliczna klasy dojazdowejŁ 

2Ł Cechy geodezyjne: 

1) teren o ”owierzchni 0Ł13 ha; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna, od 10 do 13 m, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu - droga w formie ciągu ”ieszo - jezdnego 
z nadrzędnym udziaJem ruchu ”ieszych na odcinku od terenu 54 KP do terenu 59 KŚ-Ś, do”uszcza się 
mowliwo`ć niewyodrębnienia jezdni i chodników na ”ozostaJym odcinku oraz ”rowadzenie ruchu rowero-
wego ”o wydzielonych `ciewkachŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenami komunikacji: 54 KP; 59 KŚ-Ś; 60 KŚ-Ś oraz 
z ulicą Jana PawJa II (”oza ”lanem)Ł 

§ 65Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 58 KŚ-Ś: 

1Ł Przeznaczenie - droga ”ubliczna klasy dojazdowejŁ 

2Ł Cechy geodezyjne: 

1) teren o ”owierzchni 0Ł22 ha; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna, od 7 do 20 m, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu - droga jednojezdniowa, do”uszcza się 
mowliwo`ć niewyodrębnienia jezdni i chodników oraz ”rowadzenie ruchu rowerowego ”o wydzielonych 
`ciewkachŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenami komunikacji: 54 KP; 62 KŚ-Ś; 66 KŚ-P oraz z uli-
cą Ordona (”oza ”lanem)Ł 

§ 66Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 59 KŚ-Ś: 

1Ł Przeznaczenie - droga ”ubliczna klasy dojazdowejŁ 

2Ł Cechy geodezyjne: 

1) teren o ”owierzchni 0Ł29 ha; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna, od 3Ł5 do 13 m, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu - droga jednojezdniowa; do”uszcza się 
mowliwo`ć niewyodrębnienia jezdni i chodnikówŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenami komunikacji: 55 KŚ-Ś; 57 KŚ-Ś oraz z ulicami: 
Jana PawJa II i Podwale (”oza ”lanem)Ł 

§ 67Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 60 KŚ-Ś: 

1Ł Przeznaczenie - droga ”ubliczna klasy dojazdowejŁ 

2Ł Cechy geodezyjne: 

1) teren o ”owierzchni 0Ł18 ha; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna, od 5 do 34 m, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) droga jednojezdniowa; do”uszcza się mowliwo`ć niewyodrębnienia jezdni i chodników, zieleL; 
2) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 10% ”owierzchni terenuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenami komunikacji: 57 KŚ-Ś; 64 KŚ-P oraz z ulicą Jana 
PawJa II (”oza ”lanem)Ł 

§ 68Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 61 KŚ-Ś: 

1Ł Przeznaczenie - droga ”ubliczna klasy dojazdowejŁ 
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2Ł Cechy geodezyjne: 

1) teren o ”owierzchni 0Ł36 ha; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna, od 4 do 12 m, zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) droga jednojezdniowa; do”uszcza się mowliwo`ć niewyodrębnienia jezdni i chodników; 
2) do”uszcza się wyJączno`ć ruchu ”ieszych na odcinkach ”omiędzy terenami: 12 MWłU i 13 MWłU 

oraz 15 MWłU i 16 MWłUŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenami komunikacji: 56 KŚ-Ś; 65 KŚ-P oraz z ulicami: 
Jana PawJa II i Li”owej (”oza ”lanem)Ł 

§ 69Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 62 KŚ-Ś: 

1Ł Przeznaczenie - droga ”ubliczna klasy dojazdowejŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) teren o ”owierzchni 0Ł43 ha; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna, od 3Ł5 do 14 m, zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się wtórny ”odziaJ w granicach czę`ci dziaJki ewidencyjnej nr 327ł1 obręb 0013 wyJącznie 

na ”otrzeby obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej na zasadzie, o której mowa w § 6 ustŁ 3Ł 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) droga jednojezdniowa z wydzielonymi stanowiskami ”ostojowymi; do”uszcza się mowliwo`ć niewyod-
rębnienia jezdni i chodników; 

2) ”rzeznacza się do rozbiórki budynki wskazane na rysunku ”lanu; 
3) w ”rzy”adku lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, stosuje się warunki zabudowy okre`lone 

w § 57Ł 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenami komunikacji: 55 KŚ-Ś; 58 KŚ-Ś oraz z ulicą Or-
dona (”oza ”lanem)Ł 

§ 7ŃŁ Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 63 KŚ-Ś: 

1Ł Przeznaczenie - droga ”ubliczna klasy dojazdowejŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) teren o ”owierzchni 0Ł83 ha; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna, od 6 do 21 m, zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się wtórny ”odziaJ na ”otrzeby obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej na zasadzie, 

o której mowa w § 6 ”kt 3Ł 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) droga jednojezdniowa z wydzielonymi ”asami ”ostojowymi, zieleL; do”uszcza się mowliwo`ć niewy-
odrębnienia jezdni i chodników oraz ”rowadzenie ruchu rowerowego ”o wydzielonych `ciewkach; 
obiekty maJej architektury, w tym między innymi `mietniki; 

2) ”rzeznacza się do rozbiórki budynki wskazane na rysunku ”lanu; 
3) w ”rzy”adku lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, stosuje się warunki zabudowy okre`lone 

w § 57Ł 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenami komunikacji: 52 KŚ-ź; 56 KŚ-Ś oraz z ulicą Po-
wstaLców Wielko”olskich (”oza ”lanem)Ł 

§ 7ńŁ Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 64 KŚ-P: 

1Ł Przeznaczenie - ”arking ”ublicznyŁ 

2Ł Cechy geodezyjne - teren o ”owierzchni 0Ł13 haŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) stanowiska ”ostojowe, ciągi ”iesze, zieleL, obiekty maJej architektury, w tym między innymi `mietniki; 
2) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 5% ”owierzchni terenuŁ 
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4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenem komunikacji 60 KŚ-ŚŁ 

§ 72Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 65 KŚ-P: 

1Ł Przeznaczenie - ”arking ”ublicznyŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) teren o ”owierzchni 0Ł23 ha; 
2) do”uszcza się wtórny ”odziaJ na ”otrzeby obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej na zasadzie, 

o której mowa w § 6 ”kt 3Ł 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) stanowiska ”ostojowe, ciągi ”iesze, zieleL, obiekty maJej architektury, w tym między innymi `mietniki; 
2) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 5% ”owierzchni terenu; 
3) w ”rzy”adku lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, stosuje się warunki zabudowy okre`lone 

w § 57Ł 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenami komunikacji 61 KŚ-ŚŁ 

§ 73Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 66 KŚ-P: 

1Ł Przeznaczenie - ”arking ”ublicznyŁ 

2Ł Cechy geodezyjne - teren o ”owierzchni 0Ł07 haŁ 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) stanowiska ”ostojowe, ciągi ”iesze, zieleL; 
2) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 10% ”owierzchni terenuŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenem komunikacji 58 KŚ-Ś; zakaz lokalizacji wjazdówł 
wyjazdów od strony ulicy Ordona (”oza ”lanem)Ł 

§ 74Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 67 KŚ-P: 

1Ł Przeznaczenie - ”arking ”ublicznyŁ 

2Ł źasady ”odziaJu geodezyjnego: 

1) teren o ”owierzchni 0Ł20 ha; 
2) do”uszcza się wtórny ”odziaJ na ”otrzeby obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej na zasadzie, 

o której mowa w § 6 ”kt 3Ł 

3Ł źasady i warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) stanowiska ”ostojowe, ciągi ”iesze, zieleL, obiekty maJej architektury, w tym między innymi `mietniki; 
2) ”owierzchnia biologicznie czynna - od 10% ”owierzchni terenu; 
3) w ”rzy”adku lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, stosuje się warunki zabudowy okre`lone 

w § 57; 
4) ”rzeznacza się do rozbiórki budynki wskazane na rysunku ”lanu, w tym między innymi budynek o ni-

skich walorach zabytkowychŁ 

4Ł ObsJuga komunikacyjna - ”owiązania z terenem komunikacji 63 KŚ-ŚŁ 

ROźŚźIAI IV 
USTALśNIA KOKCOWś 

§ 75Ł Tereny, o których mowa w § 1 ustŁ 1 uzyskaJy zgody na zmianę ”rzeznaczenia na cele nierol-
nicze i niele`ne decyzjami: 

1) Ministra Rolnictwa i Gos”odarki vywno`ciowej nr GźU 0601ł33233ł83 z dnia 29 czerwca 1983 rŁ; 
2) Śyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych nr 4410ł90ł83 z dnia 21 li”ca 1983 rŁ 
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§ 76Ł W granicach zmiany ”lanu traci moc uchwaJa Nr IXł92ł03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 
wrze`nia 2003 rŁ (ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskiego z 2004 rŁ Nr 11, ”ozŁ 205)Ł 

§ 77Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta SzczecinekŁ 

§ 78Ł 1Ł UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta SzczecinekŁ 

2Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-
wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

WiesJaw Suchowiejko 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXXIIIł353ł09 

Rady Miasta Szczecinek 
z dnia 10 czerwca 2009 rŁ (”ozŁ 1744) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ 
Nr 113, ”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, 
”ozŁ 880; z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237, Nr 220, ”ozŁ 1413) Rada Miasta Szczecinek 
rozstrzyga, co nastę”uje: 

Śo wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko ”rojektu miejsco-
wego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭCentrumｬ w Szczecinku w dniach od 26 lutego 2009 rŁ 
do 18 marca 2009 rŁ, zJowono uwagi odnoszące się do terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbola-
mi: 62 KŚ-Ś, 38 MW oraz 4 MWłUŁ 

Śo ”onownie wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko ”rojektu 
miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭCentrumｬ w Szczecinku w dniach od 4 maja 
2009 rŁ do 25 maja 2009 rŁ, nie zJowono wadnych uwagŁ 

S”osób rozstrzygnięcia uwag jest zgodny z ｭWykazem uwag wniesionych do wyJowonego do ”ublicznego 
wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennegoｬ, stanowiącym integralną czę`ć 
dokumentacji formalno”rawnej ”rac ”lanistycznychŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, 
”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, 
”ozŁ 880; z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237, Nr 220, ”ozŁ 1413) Rada Miasta Szczecinek 
okre`la nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do za-
daL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ ńŁ 1Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców, stanowią zgodnie z artŁ 7 ustŁ 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 rŁ o samorządzie gminnym 
(ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ) zadania wJasne gminyŁ 

2Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, za”isane w niniejszym ”lanie, obejmują traktowa-
ne jako zadania ws”ólne lub realizowane samodzielnie inwestycje w liniach rozgraniczających zieleL urzą-
dzoną, drogi, ”arkingi ”ubliczne - urządzenie, budowa i ”rzebudowa wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem 
”odziemnym, zielenią i innymi elementami wraz z od”owiednimi zabez”ieczeniami technicznymi zmniej-
szającymi uciąwliwo`ć w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiskaŁ 

§ 2Ł Wykaz terenów, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej na-
lewące do zadaL wJasnych gminy: 
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§ 3Ł O”is realizacji inwestycji wskazanej w § 2: 

1Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym ustawą Pra-
wo budowlane, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gos”o-
darce komunalnej i ”rawem ochrony `rodowiskaŁ 

2Ł S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki (okre-
`lonej w artŁ 3 ”kt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rŁ Prawo ochrony `rodowiska - ŚzŁ UŁ z 2008 rŁ 
Nr 25, ”ozŁ 150 z ”óunŁ zmŁ) o ile nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanuŁ 

3Ł Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej okre`lonej 
w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w artŁ 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 rŁ Prawo energe-
tyczne (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 89, ”ozŁ 625 z ”óunŁ zmŁ)Ł 

4Ł Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych 
w § 2 jest ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stronŁ 

§ 4Ł Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych, 
ujętych w niniejszym ”lanie, ”odlega ”rze”isom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 rŁ o finansach ”ublicz-
nych (ŚzŁ UŁ z 2005 rŁ Nr 249, ”ozŁ 2104 z ”óunŁ zmŁ), ”rzy czym: 

1) wydatki majątkowe finansowane z budwetu miasta ustala się corocznie w uchwale budwetowej; 
2) wydatki majątkowe, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy okre`la ｭWieloletni Plan 

Inwestycyjnyｬ uchwalony ”rzez Radę MiastaŁ 

§ 5Ł 1Ł źadania w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, okre`lone w § 2 finansowane będą ”rzez 
budwet miasta lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi ”odmiotamiŁ 

2Ł źadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, okre`lone w § 2, będą realizo-
wane na ”odstawie artŁ 15 ustŁ 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 rŁ o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę 
i zbiorowym od”rowadzeniu `cieków (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 123, ”ozŁ 858 z ”óunŁ zmŁ) ze `rodków wJa-
snych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w o”arciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wielo-
letnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (artŁ 21 ustawy) lub ”rzez 
budwet miastaŁ 

3Ł źadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznych, gazowych i o`wietlenia finansowane bę-
dą na ”odstawie artŁ 7 ustŁ 4 i 5 i artŁ 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 rŁ Prawo energetyczne (ŚzŁ UŁ 
z 2006 rŁ Nr 89, ”ozŁ 625 z ”óunŁ zmŁ)Ł  

PozŁ ń745 
 

UCHWAIA NR XXXVł343łŃ9 
Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 25 czerwca 2ŃŃ9 rŁ 
 

w s”rawie okre`lenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 
oraz zasad udzielania i rozmiaru zniwek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w ”rzedszkolach i szkoJach 
”rowadzonych ”rzez Gminę TrzebiatówŁ 

 Na ”odstawie artŁ 42 ustŁ 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 rŁ Karta Nauczyciela (ŚzŁ UŁ 
z 2006 rŁ Nr 97, ”ozŁ 674, Nr 170, ”ozŁ 1600; z 2007 rŁ Nr 17, ”ozŁ 95, Nr 80, ”ozŁ 542, Nr 102, 
”ozŁ 689, Nr 158, ”ozŁ 1103, Nr 176, ”ozŁ 1238, Nr 191, ”ozŁ 1369; z 2008 rŁ Nr 145, ”ozŁ 917, 
Nr 227, ”ozŁ 1505; z 2009 rŁ Nr 1, ”ozŁ 1), Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala, co nastę”uje: 


