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UCHWAIA NR IX/165/11 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu ｭStoJczyn - Bajecznaｬ w Szczecinie. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; zm. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 

zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043; zm. z 2011 r. Nr 32, poz. 159); Rada Miasta Szczecin uchwala, 

c“ nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXIV/502/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie 

”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia Miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ ｭSt“Jczyn-Bajecznaｬ 

w Szczecinie ”“ stwierdzeniu, we ”lan nie narusza ustaleL Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“da-

rowania przestrzennego miasta Szczecin (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 li-

stopada 2008 r.) uchwala się Miejsc“wy ”lan zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta Szczecin terenu 
ｭSt“Jczyn-Bajecznaｬ zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 160,54 ha w granicach: ul. Szosa Polska, ul. Policka, ul. Neh-

ringa, ul. Orna, StrumieL vóJwinka, StrumieL Sk“lwinka, granica miasta Szczecin. 

3. Granice “bszaru “bjęteg“ ”lanem “kre`la zaJącznik nr 1 zwany dalej rysunkiem planu. 

4. Obszar planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach (w ha): 

Lp symbol terenu elementarnego  pow. w ha Lp symbol terenu elementarnego  pow. w ha 

1 P.T.2001.U,M 0,4100 18 P.T.2018.U/E 4,2700 

2 P.T.2002.MN,U 1,0100 19 P.T.2019.U,M 1,2500 

3 P.T.2003.ZL 0,2500 20 P.T.2010.KM 0,6600 

4 P.T.2004.MN,U 0,6300 21 P.T.2021.US/E,U 13,9900 

5 P.T.2005.ZD 2,5000 22 P.T.2022.U 2,4200 

6 P.T.2006.ZP,ZL 2,3100 23 P.T.2023.ZD 4,9800 

7 P.T.2007.MN,U 6,9000 24 P.T.2024.ZP/WS 0,6800 

8 P.T.2008.U 1,8400 25 P.T.2025.U/E,MZ 8,6600 

9 P.T.2009.MN,U 1,0500 26 P.T.2026.ZP/WS 0,8300 

10 P.T.2010.U,M 1,5000 27 P.T.2027.ZD 3,0000 

11 P.T.2011.ZN/WS 22,2000 28 P.T.2028.U 1,6000 

12 P.T.2012.ZD 8,2100 29 P.T.2029.U,UC/E 7,5000 

13 P.T.2013.U/E 8,1200 30 P.T.2030.U 5,0500 

14 P.T.2014.U,M 0,5600 31 P.T.2031.UC/E 8,0400 

15 P.T.2015.US 3,2800 32 P.T.2032.ZP/WS 5,3200 

16 P.T.2016.U,M 0,6500 33 P.T.2033.U 0,4900 

17 P.T.2017.U,M 0,4300 34 P.T.2034.ZP 0,3400 

 

Lp symbol terenu elementarnego  pow. w ha Lp symbol terenu elementarnego  pow. w ha 

35 P.T.2035.EE 4,7100 48 P.T.2048.KD.L 0,0070 

36 P.T.2036.P/U 2,2900 49 P.T.2049.KD.D 0,1400 

37 P.T.2037.ZD 7,1400 50 P.T.2050.KD.D 0,2500 

38 P.T.2038.ZP/WS 3,9100 51 P.T.2051.KD.D 0,0200 

39 P.T.2039.U 0,5400 52 P.T.2052.KDW 0,0200 

40 P.T.2040.ZP/WS 1,3000 53 P.T.2053.KDW 0,1300 

41 P.T.2041.KD.G 3,5200 54 P.T.2054.KPS 0,0040 

42 P.T.2042.KD.L 0,4900 55 P.T.2055.E 0,0100 

43 P.T.2043.KD.L 1,3900 56 P.T.2056.E 0,0100 
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44 P.T.2044.KD.D 1,5400 57 P.T.2057.E 0,0200 

45 P.T.2045.KD.D 0,4900 58 P.T.2058.KPS 0,0040 

46 P.T.2046.KD.D 0,8600 59 P.T.2059.KPS 0,0040 

47 P.T.2047.KD.D 0,4100 60 P.T.2060.KDW 0,4100 

§ 2. Przedmi“tem ”lanu są tereny zabud“wy mieszkani“wej, tereny usJug, w tym obiekty handlowe 

o ”“wierzchni s”rzedawy ”“wywej 2000 m², tereny le`ne, tereny zieleni, tereny “gr“dów dziaJk“wych, 
tereny sportu i rekreacji, tereny ”r“dukcji, skJadów i magazynów, tereny k“munikacji, tereny infrastruktu-

ry technicznej. 

§ 3. 1. Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭSt“Jczyn-Bajecznaｬ w Szcze-

cinie w skali 1:1000, skJadający się z arkuszy nr 1 i nr 2 stan“wi źaJącznik nr 1, będący integralną czę-
`cią uchwaJy. 

2. Wyrys ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta Szczecina 

w skali 1:10000 (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi 

źaJącznik nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJy. 

3. R“zstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy “raz zasadach ich finans“wania stan“wi źaJącznik nr 3, 

będący integralną czę`cią uchwaJy. 

4. R“zstrzygnięcia o s”“s“bie r“z”atrzenia uwag d“ ”r“jektu ”lanu stan“wi źaJącznik nr 4, będący in-

tegralną czę`cią uchwaJy. 

RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar ”lanu ”“dziel“ny jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzeznaczenie, za-

sady zabudowy i zagospodarowania terenu. 

2. Tereny elementarne “znacz“ne są na rysunku ”lanu “raz w tek`cie ”lanu w s”“sób nastę”ujący: 

1) P - litera “znaczająca dzielnicę PóJn“c; 
2) T - litera “znaczająca “siedle St“Jczyn-Bajeczna; 

3) 1 - liczba “znaczająca k“lejny numer ”lanu w osiedlu; 

4) 001,002,ｱ,ｱ - liczba “znaczająca k“lejny numer terenu elementarneg“ w planie; 

5) symb“le liter“we ”rzeznaczenia terenów uwyte w planie “znaczają: 
a) MN,U teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z d“”uszczeniem usJug; 
b) P/U teren ”r“dukcji, usJug, magazynów i skJadów; 
c) U teren zabud“wy usJug“wej; 
d) U/ś teren zabud“wy usJug“wej, stacje transf“rmat“r“we; 
e) U,M teren zabud“wy usJug“wej z dopuszczeniem lokali mieszkalnych; 

f) U/ś,Mź teren zabud“wy usJug“wej i stacji transformatorowych z dopuszczeniem mieszkalnictwa 

zbiorowego; 

g) U,UC/ś teren zabud“wy usJug“wej z obiektem handlu i usJug o ”“wierzchni s”rzedawy ”“wywej 
2000 m², stacje transformatorowe; 

h) UC/E teren handlu i usJug w obiektach o ”“wierzchni s”rzedawy ”“wywej 2000 m², stacje trans-

formatorowe; 

i) US teren sportu i rekreacji; 

j) US/E,U teren sportu i rekreacji, stacji transformatorowych z dopuszczeniem usJug; 
k) źŚ teren “gr“dów dziaJk“wych; 
l) źL teren zieleni le`nej; 
m) źP,źL teren zieleni urządz“nej z d“”uszczeniem zalesieL; 
n) źN/WS teren zieleni naturalnej “bjętej “chr“ną ”rawną, ciek w“dny; 
o) źP teren zieleni urządz“nej; 
p) ZP/WS teren zieleni urządz“nej, ciek w“dny; 
q) E teren stacji transformatorowej; 

r) śś teren r“zdzielni wys“kieg“ na”ięcia 220/110 kV; 

s) KD.D teren drogi publicznej - ulica dojazdowa; 

t) KD.G teren drogi publicznej - ulica gJówna; 
u) KD.L teren drogi publicznej - ulica lokalna; 

v) KŚW teren dr“gi wewnętrznej; 
w) KM teren ”ętli tramwaj“w“-autobusowej; 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 85 ｦ 11841 ｦ Poz. 1578 

 

y) KPS teren ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych. 

3. W granicach terenów elementarnych P.T.2001.U,M; P.T.2002.MN,U; P.T.2007.MN,U; P.T.2010.U,M; 
P.T.2018.U/E; P.T.2019.U,M; P.T.2021.US/E,U; P.T.2025.U/E,MZ; P.T.2029.U,UC/E; P.T.2030.U; 

P.T.2031.UC/ś wystę”ują wydzielenia wewnętrzne, dla których ustal“n“ “drębne zasady zag“s”“daro-

wania terenu. 

4. Tereny wydzieleL wewnętrznych “znacz“ne są na rysunku planu oraz w tek`cie w s”“sób nastę-
”ujący: 

1) 1, 2, ｱ - liczba “kre`lająca k“lejny numer wydzielenia w terenie elementarnym; 

2) symb“le liter“we ”rzeznaczenia terenów uwyte w ”lanie “znaczają: 
a) MN/źP teren ”rzynalewny zabud“wie mieszkani“wej jedn“r“dzinnej, zag“s”“dar“wany zielenią, 
b) U teren ”rzynalewny zabud“wie usJug“wej, w“lny “d zabud“wy, 
c) U/UC teren ”rzynalewny zabud“wie usJug“wej, ”rzeznacz“ny na l“kalizację “biektu handl“weg“ 

o ”“wierzchni s”rzedawy ”“wywej 2000 m², 
d) U/źP teren ”rzynalewny zabud“wie usJug“wej, zag“s”“dar“wany zielenią. 

5. Ustalenia f“rmuJ“wane są na dwóch ”“zi“mach: “gólnym i szczegóJ“wym. Ustalenia “gólne “bo-

wiązują na caJym “bszarze ”lanu. Ustalenia szczegóJ“we “b“wiązują dla terenu elementarneg“. 

6. Ustalenia f“rmuJ“wane są w nastę”ujących gru”ach: 

1) ustalenia funkcjonalne 

2) ustalenia ekologiczne 

3) ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu 

4) ustalenia zasad parcelacji 

5) ustalenia komunikacyjne 

6) ustalenia inwynieryjne 

7. PeJny tekst ustaleL dla “kre`l“neg“ “bszaru zawiera Jącznie ustalenia “gólne i ustalenia szczegóJ“we 
dla terenu elementarnego, w którym znajduje się dany “bszar. 

§ 5. Uwyte w ”lanie “kre`lenia “znaczają: 

1) bogaty program zieleni - zrównic“wana gatunk“w“ zieleL wys“ka i niska o charakterze ozdobnym, 

wy”eJniająca wszystkie m“wliwe ”“wierzchnie terenu (n”. w liniach r“zgraniczających ulicy), w tym 

takwe na sztucznie wyk“nanych lub uksztaJt“wanych miejscach (n”. zakrzewienia skar”, tarasów, 
”nącza na barierach ”rzeciwhaJas“wych, zazieleni“ne `ciany w liniach r“zgraniczenia dziaJki, zieleL 

w donicach); 

2) biura - budynki lub ich czę`ci, w których ”r“wadzi się dziaJaln“`ć związaną z zarządzaniem, dziaJa-

niem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, “bsJugą nieruch“m“`ci, 
wynajmem, ”“`rednictwem, ”r“wadzeniem interesów, ”racami badawcz“-rozwojowymi, archiwizo-

waniem, dziaJaln“`cią wydawniczą, reklamą, tJumaczeniami, `wiadczeniem usJug turystycznych ”“za 
udzielaniem n“clegów, ”rzetwarzaniem i ”rzesyJaniem inf“rmacji, inf“rmatyką, ”rzyg“t“wywaniem 
”r“gramów telewizyjnych i radi“wych, ”rzyjm“waniem ”rzesyJek, administracją, wymiarem s”rawie-

dliw“`ci, zarządzaniem “br“ną nar“d“wą, ”“licją, strawą ”“warną i sJuwbami “chr“ny, re”rezent“wa-

niem ”aLstw, instytucjami międzynar“d“wymi, a takwe ”“d“bną dziaJaln“`ć, którą ”r“wadzi się 

w budynkach lub ich czę`ciach; 
3) dach stromy - równe f“rmy dachów o c“ najmniej dwóch ”“Jaciach gJównych ”“chyl“nych ”“d kątem 

c“ najmniej 25 st“”ni. źa f“rmę dachu str“meg“ uznaje się takwe dach k“”uJ“wy lub k“lebk“wy, 
w którym cięciwa Juku Jącząca najniwszy ”unkt z najwywszym, nachyl“na jest ”“d kątem c“ najmniej 
25 stopni; 

4) dominanta przestrzenna - “biekt lub gru”a “biektów (niek“niecznie bud“wlanych) wyrówniających się 

w krajobrazie f“rmą lub gabarytem, o wyraunych wal“rach k“m”“zycyjnych, kultur“wych lub ”rzy-

rodniczych; 

5) d“stę” “gólny - d“stę” d“ terenu (“biektu) nie limit“wany wadnymi “graniczeniami ”“dmi“t“wymi 
(powszechny) ani przedmiotowymi, w szczególn“`ci “gr“dzeniami, biletami wstę”u, czasem d“stę”u, 
itp.; 

6) d“stę” ”ubliczny - d“stę” d“ terenu (“biektu) limit“wany tylk“ “graniczeniami ”rzedmi“t“wymi tj. 
wymagający s”eJnienia “kre`l“nych warunków o charakterze organizacyjnym lub finansowym, np. 

d“stę” tylk“ w ustalonych godzinach, bilety wstę”u; 
7) harmonijna sylweta (panorama, pierzeja) - ciąg “biektów bud“wlanych, zieleni i innych “biektów na-

turalnych (”rzede wszystkim uksztaJt“wanie ”“wierzchni terenu), które jak“ aut“n“miczne elementy 
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”“d względem f“rmy i estetyki stanowią k“ntynuację l“kalneg“ kraj“brazu i tradycji miejsca, razem 

tw“rzą zak“m”“n“waną, s”ójną caJ“`ć; 
8) inwynieryjne urządzenia sieci“we - urządzenia techniczne bez”“`redni“ ws”óJ”racujące z sieciami in-

wynieryjnymi uzbr“jenia terenu i za”ewniające m“wliw“`ć ich s”rawneg“ dziaJania. Najczę`ciej wystę-
”ujące inwynieryjne urządzenia sieci“we t“: stacje transf“rmat“r“we 15/0,4 kV, szafki teletechniczne 

i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody i `cieków, ”rzelewy burz“we, stacje 
gazowe 2-go st“”nia, k“m“ry zasuw, wymienniki cie”Ja, ”“m”“wnie na sieci cie”J“wniczej, anteny 
telekomunikacyjne i inne urządzenia infrastruktury telek“munikacyjnej; 

9) kompozycja obiektu - ukJad bryJ“wy “biektu, w tym dachu i zwieLczenia wraz z urządzeniami Jączą-
cymi obiekt z “taczającym terenem i t“warzyszącymi “biektami ”“m“cniczymi ws”ierającymi k“m”o-

zycyjnie “biekt gJówny; ukJad eks”“n“wanych elewacji z r“zmieszczeniem, wielk“`cią, ”“dziaJami 
i ”r“”“rcjami “tw“rów, st“larką, i elementami programu architektoniczno - estetycznego (detale, fak-

tury materiaJów, zasada k“l“rystyki it”.); 
10) k“m”“zycja zes”“Ju zabud“wy - ukJad ulic, ”laców, budynków i zieleni z uwzględnieniem linii zabu-

d“wy, wys“k“`ci zabud“wy, ksztaJtu dachów i zwieLczenia budynków, ”“dziaJu wJasn“`ci“wego, 

nawierzchni utwardzonych; 

11) k“m”“zycja zes”“Ju zieleni - ukJad ”rzestrzenny drzew, krzewów i powierzchni trawiastych oraz trwa-

Jych i gJównych elementów wy”“sawenia ”ark“weg“ (n”. zaJ“wenia ”“mnik“we, baseny i stawy, 

obiekty kubaturowe); 

12) makroniwelacja - zmiana naturalnej rzeuby i nachylenia st“ku (wyk“”, nasy”, wyrównanie ”“wierzch-

ni) o wys“k“`ć względną większą niw 1 m; 

13) maJa retencja w“dna - zatrzymanie, ”rzy zast“s“waniu r“zmaitych zabiegów, jak największej il“`ci 
wody w jej powierzchniowym i ”rzy”“wierzchni“wym “biegu. Równe zabiegi - techniczne (maJe zbi“r-

niki w“dne, zastawki it”.) jak równiew nietechniczne (zadrzewienia, r“`linne ”asy “chr“nne, “chr“na 
“czek w“dnych, stawów, m“kradeJ it”.) - ”r“wadzą d“ s”“w“lnienia lub ”“wstrzymania w“dy przy 

jednoczesnym odtwarzaniu naturalnego krajobrazu; 

14) mieszkanie funkcyjne - mieszkanie integralnie związane z ”r“wadz“ną dziaJaln“`cią dla: wJa`ciciela 
”“dmi“tu g“s”“darczeg“, strówa lub techn“l“ga, o ile dziaJaln“`ć wymaga caJ“d“b“weg“ nadz“ru, na 
dziaJce ws”ólnej z ”r“wadz“ną dziaJaln“`cią; 

15) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia “graniczająca “bszar usytu“wania budynku. Lic“ budynku nie 
m“we ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabud“wy; 

16) niezakJóc“ny wid“k - wid“k na zes”óJ “biektów bud“wlanych, zieleL i inne obiekty naturalne (przede 

wszystkim uksztaJt“wanie ”“wierzchni terenu) z ”unktu, ciągu wid“k“weg“ lub wzdJuw “si wid“ko-

wej, któreg“ ”rzeksztaJcanie (w szczególn“`ci ”“”rzez bud“wę n“wych “biektów) jest d“”uszcz“ne 
na zasadach “kre`lanych w ustaleniach szczegóJ“wych i sJuwy eks”“zycji ”rzestrzennej wybranych 
elementów zag“s”“dar“wania. W przypadku ustanowienia w planie osi widokowej wykluczone jest 

zasJ“nięcie “biektu stan“wiąceg“ zamknięcie “si; 
17) obiekt techniczny - czę`ć “biektu bud“wlaneg“ stan“wiąca instalację lub urządzenie techniczne zwią-

zane z budynkiem alb“ bud“wlą (czę`cią bud“wli); 
18) “b“wiązująca linia zabud“wy - linia wyznaczająca ”“J“wenie lica budynku; 
19) “bsJuga firm i klientów - usJugi z zakresu związaneg“ z ”r“wadzeniem: usJug `wiadcz“nych w wyko-

nywaniu w“lnych zaw“dów, szk“leL i nauczania, dziaJaln“`ci ”rawniczej, ”r“jekt“wej, rachunk“w“`ci, 
księg“w“`ci, d“radztwa, ”“`rednictwa, d“starczania inf“rmacji, s”“rządzania “”rac“waL i tJumaczeL, 
“bsJugi nieruch“m“`ci it”., usJug rzecz“wych n”.: na”rawa i ”rzeróbki “dziewy, ”ak“wanie, urządza-

nie wystaw it”., usJug zdr“wia n”.: gabinety lekarskie, ”“”rawy k“ndycji fizycznej, a takwe innych 
dr“bnych usJug n”.: sal“ny fryzjerskie, k“smetyczne, ”ralnia, szewc, f“t“graf“wanie, poligrafia, wy-

”“wyczanie i na”rawa s”rzętu biur“weg“, d“m“weg“, agencje ”“czt“we, kawiarenki internet“we, 
it”., “raz związane z “bsJugą turystyki n”.: wy”“wyczalnia s”rzętu turystyczneg“, dziaJaln“`ć biur ”o-

drówy, agencji i informacji turystycznej itp.; 

20) “`wiata - budynki lub ich czę`ci, w których ”r“wadzi się dziaJaln“`ć związaną z szer“k“ r“zumianą 
edukacją s”“JeczeLstwa, w tym ”lacówki systemu “`wiaty, “`r“dki szk“leni“we, l“kalne k“Ja zainte-

res“waL, bibli“teki, it”.; 
21) powierzchnia zabudowy (powierzchnia zabudowana) - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego 

obrysu budynku w stanie wyk“Lcz“nym na ”Jaszczyznę ”“zi“mą, ”rzyjmując za ”“dstawę “brys: 
a) parteru - w wy”adku, gdy jest “n większy “d rzutu ”i“n“weg“ “brysu `cian fundament“wych albo 

b) `cian fundament“wych, jeweli na ”“zi“mie terenu jest “n większy “d rzutu “brysu ”arteru; 
 d“ ”“wierzchni zabud“wy wlicza się ”“wierzchnię wystę”ujących w “brębie ”rzyziemia takich 
elementów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i przejazdy (bramy), ganki, kruwganki, l“ggie wgJębne 

(c“fnięte) i loggio - balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane 
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szklarnie (“gr“dy zim“we), garawe lub wiaty garaw“we - stan“wiące integralną czę`ć budynku 
“raz ”“wierzchnię “biektów ”“m“cniczych (g“s”“darczych) jak: garawe, sz“”y, szklarnie, altany 
itp.; 

 d“ ”“wierzchni zabud“wy nie wlicza się ”“wierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się 
”“niwej ”“zi“mu terenu “raz ”“wierzchni sch“dów, ”“chylni i ram” zewnętrznych, studzienek 
”rzy “knach ”iwnicznych, “sJ“n ”rzeciwsJ“necznych, daszków, “ka”ów dach“wych, a takwe 
nadwiesz“nych czę`ci budynku ”“wywej ”arteru, basenów i sztucznych oczek wodnych; 

22) ”rzestrzeL ”ubliczna - teren “bjęty d“stę”em “gólnym lub d“stę”em ”ublicznym “raz teren ”rywatny 
eksponowany z terenu o d“stę”ie “gólnym i d“stę”ie ”ublicznym; 

23) reklama w“ln“ st“jąca - sam“dzielny “biekt ”rzeznacz“ny wyJącznie d“ eks”“zycji na”isów, znaków 
graficznych i innych elementów dek“racyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym; 

24) reklama wbudowana - miejsce lub urządzenie wyk“rzystywane d“ eks”“zycji na”isów i znaków gra-

ficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowym. Reklama wbudowana stanowi wtórny 
element wy”“sawenia elewacji, umieszcz“ny na zak“Lcz“nym inwestycyjnie “biekcie bud“wlanym. 
Reklamą wbud“waną nie jest miejsce lub urządzenie, o którym m“wa ”“wywej, stan“wiące element 
pierwotnego wystroju lub projektu budynku, a takwe szyld o powierzchni do 0,3 m²; 

25) sez“n“we usJugi - forma zagospodarowania tymczasowego taka jak np. imprezy plenerowe, jarmarki 

`wiąteczne, “k“liczn“`ci“we, targi, ”arady, inscenizacje, eks”“zycje, “gródki gastr“n“miczne, it”.; 
26) strefa ruchu uspokojonego - obszar w którym st“suje się równe f“rmy “graniczenia i spowalniania 

ruchu sam“ch“dów “raz stwarza d“g“dne warunki dla ruchu ”ieszeg“ i rowerowego; 

27) studnie awaryjne - studnie ”ubliczne, zakJad“we lub wyznacz“ne studnie ”rywatne za”ewniające 
zaopatrywanie w w“dę ludn“`ci w warunkach s”ecjalnych, tj. wystą”ienia skawenia, klęsk wywi“Jo-

wych lub wojny; 

28) System Zieleni Miejskiej (SZM) - ciągJa struktura ”rzestrzenna, wiąwąca ze s“bą wart“`ci“we i równo-

r“dne tereny zieleni (takwe zabud“wane, gJównie o niskiej intensywn“`ci), za”ewniająca ”“wiązanie 

z “d”“wiednimi terenami ”“za miejskimi, zwJaszcza - tw“rzącymi kraj“wy system “bszarów chr“nio-

nych. SZM jest obszarem chronionym w ”lanie ”“”rzez s”ecjalne ryg“ry “kre`l“ne w ustaleniach; 

29) `ciewka r“wer“wa - wydzielony w jezdni lub ”“za jezdnią ”as ”rzeznacz“ny dla ruchu r“wer“weg“; 
`ciewką r“wer“wą w r“zumieniu ”lanu jest równiew ciąg ”iesz“ r“wer“wy; 

30) teren pod budownictwo ochronne - teren realizacji podziemnego budownictwa ochronnego 

w przypadku wprowadzenia stanu zagr“wenia bez”ieczeLstwa ”aLstwa lub w“jny; 
31) wart“`ci“wy drzew“stan - chronione na podstawie ustaw: drzewa i krzewy, pomniki przyrody oraz 

aleje i parki zabytkowe a takwe inne ”“jedyncze drzewa lub ich gru”y s”eJniające jedną z ”“niwszych 
cech: 

a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha “raz wzdJuw dróg (”“za “bszarami lasów 

i ”arków), 
b) szczególnie rzadkie drzewa i krzewy introdukowane, 

c) drzewa i krzewy gatunków ”“s”“litych o obwodach pnia mierzonego na wys.130 cm: olsza, klon 

jesionolistny, czeremcha, wierzba, grochodrzew - ”“wywej 200 cm, klon, kasztanowiec, morwa, 

jesi“n, `wierk, s“sna, daglezja, m“drzew, ch“ina, brz“za - ”“wywej 101 cm, dąb, grab, buk, li”a, 
iglicznia, gJóg, jarząb, leszczyna turecka, wyw“tnik, ”latan kl“n“listny, wiąz, j“dJa, magn“lia - 

”“wywej 51 cm; 

32) wskaunik intensywn“`ci zabud“wy - iloraz: sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych 

wszystkich budynków (licz“nych w zewnętrznym “brysie murów, z wyJączeniem tarasów i balko-

nów), d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej lub innej jedn“stki “kre`l“nej w ustaleniach szczegóJ“wych; 
33) wys“k“`ć “biektów technicznych - ”“zi“m “kre`lany w metrach n.”.m. dla najwywej wysunięteg“ 

elementu obiektu; 

34) zabud“wa “brzewna - zabud“wa ciągJa wzdJuw ”rzestrzeni ”ublicznej ulic i ”laców, czytelnie “budo-

wująca ”rzestrzeL ulicy lub ”lacu; 
35) zamknięcie k“m”“zycyjne - ograniczenie widokowe przestrzeni publicznej obiektem budowlanym 

(gru”ą “biektów), uksztaJt“waniem ”“wierzchni terenu lub zielenią wys“ką, ”“siadające wal“ry k“m-

pozycyjne i estetyczne; 

36) z“rganiz“wana zieleL ”ubliczna - zieleL urządz“na wy”eJniająca ”rzestrzenie o d“stę”n“`ci “gólnej lub 
publicznej, w szczególn“`ci tw“rząca ”arki, skwery, zieleLce, aleje, a takwe stan“wiąca elementy 
k“m”“zycji ciągów ulicznych i ”laców n”. sz”alery drzew, wyw“”J“ty, rabaty kwiat“we it”. 
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RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) w “bszarze ”lanu, ustala się l“kalizację trzech “biektów handl“wych o ”“wierzchni s”rzedawy ”“wy-

wej 2000 m²: 
a) dwa obiekty w obszarze terenu elementarnego oznaczonego symbolem P.T.2031.UC/E, 

b) jeden obiekt w “bszarze terenów wydzieleL wewnętrznych 1.U/UC i 2.U/UC, ”“J“w“nych 

w granicach terenu elementarnego P.T.2029.U,UC/E; 

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej z d“”uszczeniem usJug d“”uszcza się wyJącznie usJugi w zakresie: 

a) “bsJuga firm i klientów, 
b) ”unkty “”ieki nad dziećmi, 
c) handel detaliczny w lokalach o ”“wierzchni uwytk“wej d“ 50 m²; 

3) realizację l“kalu mieszkalneg“ w granicach dziaJki bud“wlanej ”rzeznacz“nej dla zabud“wy usJug“wej 
d“”uszcza się wyJącznie na “bszarach, gdzie ”rze”isy szczególne um“wliwiają sytu“wanie ”“miesz-

czeL ”rzeznacz“nych na staJy ”“byt ludzi; 
4) l“kalizację t“alet ”ublicznych: 

a) ustala się w terenie P.T.2020.KM, 

b) dopuszcza się w terenie P.T.2021.US/E,U; 

5) d“”uszcza się zach“wanie d“tychczas“weg“ uwytk“wania terenu, niezg“dneg“ z ustaleniami planu, 

istniejąceg“ w dniu wej`cia w wycie niniejszeg“ ”lanu, d“ czasu zmiany zag“s”“dar“wania i przezna-

czenia terenu na cele zgodne z planem. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się “bszar Systemu źieleni Miejskiej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) na “bszarze “bjętym Systemem źieleni Miejskiej zakazuje się: 
a) zmniejszania ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“ ”“niwej 50% powierzchni terenu elemen-

tarneg“, ”“jedynczej dziaJki bud“wlanej lub innej jedn“stki bilans“wej “kre`l“nej w ustaleniach 

szczegóJ“wych ”lanu, z wyJączeniem terenów ”rzeznacz“nych ”“d dr“gi ”ubliczne lub inwynieryj-

ne urządzenia sieci“we, 
b) ksztaJt“wania zabudowy w s”“sób utrudniający sw“b“dny ”rze”Jyw mas ”“wietrza i przecinają-

cy ciągJ“`ć k“rytarzy ek“l“gicznych; 
3) na “bszarze “bjętym Systemem źieleni Miejskiej “b“wiązują “gr“dzenia awur“we, z wyjątkiem “gro-

dzeL stan“wiących jedn“cze`nie k“nstrukcje “”“r“we; 

4) “b“wiązuje “chr“na dzik“ wystę”ujących r“`lin i zwierząt “raz ich siedlisk, “bjętych “chr“ną gatun-

k“wą, na ”“dstawie ”rze”isów o ochronie przyrody; 

5) zakazuje się zasy”ywania, ”rzeksztaJcania i zabud“wy cieków naturalnych i naturalnych d“lin cieków; 

6) d“”uszcza się regulację brzegów cieków w ramach naturalneg“ k“ryta “raz niezbędną kanalizację 
cieków związaną z realizacją dróg, ciągów ”ieszych lub ”iesz“-rowerowych, o ile ustalenia szczegó-
J“we ”lanu nie stan“wią inaczej; 

7) zakazuje się wycinki wart“`ci“weg“ drzew“stanu “raz likwidacji innej zieleni stan“wiącej element 
k“m”“zycji zes”“Ju zabud“wy lub zes”“Ju zieleni, z wyjątkiem: 
a) realizacji nowych i ”rzebud“wy istniejących dróg i ulic ustalonych w planie, 

b) cięć sanitarnych i ”ielęgnacyjnych, 
c) niezbędnej wycinki drzew związanej z realizacją “biektów bud“wlanych i sieci inwynieryjnych, 
d) niezbędnej wycinki drzew ”“d na”“wietrznymi liniami elektr“energetycznymi 110 kV i 220 kV, 

e) wycinki dopuszczonej w ustaleniach szczegóJ“wych; 
8) zakazuje się wyk“nywania nasadzeL drzew i wys“kich krzewów bez”“`redni“ ”“d na”“wietrzną linią 

elektr“energetyczną 110 kV; 

9) zakazuje się wyk“nywania nasadzeL drzew i wys“kich krzewów bez”“`redni“ ”“d na”“wietrzną linią 
elektr“energetyczną 220 kV oraz w “dlegJ“`ci ”“ 19 m w “bu jej kierunkach, licząc “d “si linii; 

10) ”rzy wyk“nywaniu nasadzeL drzew i krzewów w sąsiedztwie tras k“munikacyjnych “raz na terenach 
naziemnych ”arkingów lub garawy, nakazuje się zast“s“wanie gatunków “d”“rnych na zanieczysz-

czenia powietrza; 

11) ”rzy realizacji nasadzeL drzew uzu”eJniających istniejące sz”alery nakazuje się zast“s“wanie r“dzi-

mych gatunków takich jak: dąb, grab, buk, kl“n, kasztan“wiec, jesi“n, li”a; 
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12) w wyznacz“nym na rysunku ”lanu zasięgu “ddziaJywania na”“wietrznej linii elektroenergetycznej 

wys“kieg“ na”ięcia d“”uszcza się l“kalizację zabud“wy mieszkani“wej, l“kali mieszkalnych w budyn-

kach usJug“wych “raz innych miejsc d“stę”nych dla ludn“`ci ”“d warunkiem s”eJnienia wymagaL 
”rze”isów d“tyczących d“”uszczalnych ”“zi“mów ”ól elektr“magnetycznych w `r“d“wisku lub za-

st“s“wania `r“dków technicznych “bniwających ”“zi“my ”ól elektr“magnetycznych ”“niwej “kre`lo-

nych w tych przepisach; 

13) wszelkie uciąwliw“`ci wynikające z eksploatacji zabudowy i zagospodarowania terenu powinny zamy-

kać się w granicach dziaJki ”rzynalewnej. Ochr“na ”rzed haJasem winna być realiz“wana d“stę”nymi 
`r“dkami technicznymi; 

14) ”rzy l“kalizacji n“wej zabud“wy mieszkani“wej wzdJuw ulic nakazuje się st“s“wanie r“związaL archi-

tektonicznych, konstrukcyjnych lub “d”“wiednie zag“s”“dar“wanie terenu (ekrany akustyczne, zieleL 
urządz“na w f“rmie zim“ziel“nych, li`ciastych krzewów ”J“wących, ”nączy i zieleni wysokiej, odpor-

nej na zanieczyszczenia) “bniwających uciąwliw“`ć tras k“munikacyjnych d“ ”“zi“mu d“”uszcz“nego 

w przepisach; 

15) tereny zieleni “raz zieleL t“warzysząca, urządz“ne jak“ zag“s”“dar“wanie tymczas“we m“gą być 
likwidowane w związku z realizacją zag“s”“dar“wania zg“dneg“ z planem; 

16) wszystkie ustalenia ek“l“giczne “b“wiązują takwe w przypadku nowego zagospodarowania tymcza-

sowego i l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się strefę B “chr“ny k“nserwat“rskiej zach“wanych elementów hist“rycznej struktury ”rze-

strzennej, “kre`l“ną na rysunku ”lanu, w “brębie której d“minuje hist“ryczne zag“s”“dar“wanie o lo-

kalnych wart“`ciach kultur“wych. W “brębie strefy “b“wiązują “kre`l“ne ”lanem ustalenia mające na 
celu ”“dtrzymanie istniejącej k“m”“zycji ”rzestrzennej, zabudowy i innych elementów hist“ryczneg“ 
zagospodarowania; 

2) ustala strefę ś “chr“ny eks”“zycji, dla caJej d“liny Odry, “d krawędzi wzgórz lew“brzewa d“ ”“dsta-

wy Wzgórz Buk“wych, w granicach ”lanu jest t“ “bszar ”“J“w“ny ”“między ulicami Nehringa i Ba-

jeczną, z granicą “znacz“ną na rysunku ”lanu; 
3) w “brębie stref ś “b“wiązuje: 

a) budowanie harmonijnej sylwety od strony rzeki Odry, 

b) utrzymanie niezakJóc“nych wid“ków z przestrzeni publicznych (ulic i szlaku wodnego), 

c) utrzymanie bez”“`rednich i ”“`rednich wglądów na d“minanty kraj“braz“we z rzeki Odry, 

d) tw“rzenie l“kalnych wnętrz i “twarć wid“k“wych wzb“gacających strukturę ”rzestrzenną, 
e) zakaz wzn“szenia wys“kich bud“wli inwynierskich n”. takich jak k“miny, chyba we ustalenia 

szczegóJ“we stan“wią inaczej; 

4) w “brębie strefy ś “chr“nie ”“dlegają: 
a) dalekie wid“ki na/z r“zlewiska Odry ”rzez sylwetę ”lan“wanej zabud“wy, 
b) widoki ze szlaku wodnego na zabytki i wart“`ci“we zes”“Jy kraj“braz“we kultur“we i naturalne, 

oraz dominanty krajobrazowe, 

c) widoki z ”rzestrzeni ”ublicznych: ulic, ciągów ”ieszych, ”laców i ”rzestrzeni zieleni urządz“nej, 
na zabytki i wart“`ci“we zes”“Jy kraj“braz“we kultur“we i naturalne, dominanty krajobrazowe; 

5) wszystkie “biekty na “bszarze “bjętym ”lanem, wid“czne z wód m“rskich wewnętrznych, sw“ją 
f“rmą, k“l“rystyką i charakterystyką `wiecenia `wiateJ nie m“gą suger“wać “znak“wania nawigacyj-

neg“ “raz utrudniać identyfikacji “znak“wania nawigacyjneg“, a urządzenia “`wietleni“we nie m“gą 
”“w“d“wać ”adania ”r“mieni bez”“`redni“ na akwen w s”“sób ”“w“dujący ｭ“`le”ienieｬ nawigato-

rów jedn“stek ”Jywających. Ustalenie d“tyczy takwe “`wietlenia eks”“zycyjneg“ zabud“wy; 
6) ustala się strefę W III “granicz“nej “chr“ny k“nserwat“rskiej stan“wisk arche“l“gicznych “kre`l“ną 

na rysunku planu; 

7) w granicach strefy W III, ”rzy realizacji inwestycji ”“legającej na wyk“nywaniu ”rac ziemnych “bo-

wiązuje: 
a) ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych wy”rzedzających realizację inwestycji, na 

zasadach “kre`l“nych ”rze”isami szczególnymi d“tyczącymi “chr“ny zabytków, 
b) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych z “d”“wiednim “rganem ds. “chr“ny zabytków; 

8) nowe i ”rzeksztaJcane “biekty realizuje się zg“dnie z wymogami harmonijnej sylwety, panoramy lub 

pierzei; 

9) na elewacjach eks”“n“wanych “d str“ny dróg ”ublicznych, ciągów ”ieszych lub ”iesz“-rowerowych 

i innych terenów o d“stę”ie “gólnym, “b“wiązuje zast“s“wanie trwaJych materiaJów elewacyjnych 
gwarantujących estetyczny wygląd elewacji; 
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10) ustala się “bszar ”rzestrzeni ”ublicznej “bejmujący rej“n skrzyw“wania dróg P.T.2043.KŚ.L 

i P.T.2044.KD.D, dr“gę d“jazd“wą d“ usJug P.T.2047.KŚ.Ś i fragment pierzei ulicy Polickiej (odcinek 

”“między ulicą Sz“sa P“lska a terenem P.T.2018.U/ś). Ustalenia szczegóJ“we dla wymieni“nych wy-

wej terenów “raz dla terenów usJug im ”rzylegJych mają na celu uksztaJt“wanie l“kalneg“ centrum 
handlowo-usJug“weg“ stan“wiąceg“ element ”rzestrzeni miejskiej s”rzyjającej aktywn“`ci s”“Jecznej 
mieszkaLców. W ustaleniach ”lanu “kre`la się w tym obszarze: 

a) koncentrację usJug, w tym l“kalizację trzech “biektów handlu o ”“wierzchni s”rzedawy ”“wywej 
2000 m², ”lacówek kultury, edukacji, s”“rtu i rekreacji, 

b) ”“J“wenie ”ętli tramwaj“w“-aut“bus“wej (teren P.T.2020.KM) um“wliwiające szer“ką d“stę”n“`ć 
lokalnego centrum usJug“w“-handl“weg“ dla mieszkaLców Szczecina, 

c) utw“rzenie wzdJuw “b“wiązujących linii zabud“wy usJug“wej atrakcyjnych ”“wiązaL i akcentów 
przestrzennych w f“rmie takich jak: ”lac, ciąg ”ieszy, lub ”iesz“-rowerowy. Poprzez zagospoda-

r“wanie ich zielenią i maJą architekturą dają “ne m“wliw“`ć c“dziennej rekreacji i aktywn“`ci 
w tym obszarze; 

11) jeweli dla daneg“ terenu lub dziaJki wyznacz“na z“staJa “b“wiązująca linia zabud“wy, t“ dla n“wych 
inwestycji ustala się sytu“wanie budynków w ”ierwszej k“lejn“`ci na “b“wiązującej linii zabud“wy; 

12) d“”uszcza się wysunięcie ”“za “b“wiązującą linię zabud“wy sch“dów zewnętrznych o dJug“`ci biegu 
nie większej niw 1,5 m; 

13) d“”uszcza się wysunięcie ”“za “b“wiązującą linię zabud“wy daszków nad wej`ciami d“ budynku: 
a) maksymalne wysunięcie d“ 1,5 m, 

b) maksymalnie 25% szer“k“`ci elewacji budynku l“kaliz“waneg“ na “b“wiązującej linii zabud“wy 
“bjęta wysuniętym zadaszeniem; 

14) d“”uszcza się wysunięcia ”“za nie”rzekraczalne linie zabud“wy: 
a) “ka”ów i gzymsów na wys“k“`ci ”“wywej ”arteru: maksymalnie d“ 0,8 m, 

b) balk“nów, galerii, tarasów, sch“dów zewnętrznych, ”“chylni, ram”, ”rzedsi“nków, daszków nad 
wej`ciami d“ budynku: maksymalnie d“ 1,5 m, 

c) innych elementów ”r“gramu architekt“niczneg“ (studzienek d“`wietlających ”iwnice “raz ele-

mentów ws”artych na sJu”ach): maksymalnie d“ 0,8 m, 

d) innych “biektów wskazanych w ustaleniach szczegóJ“wych; 
15) linia zabud“wy nie “granicza sytu“wania `cian budynku znajdujących się ”“d ”“wierzchnią terenu, 

chyba we ustalenia szczegóJ“we stan“wią inaczej; 
16) linia zabud“wy nie “granicza sytu“wania inwynieryjnych urządzeL sieci“wych ”“za budynkami; 
17) wys“k“`ć zabud“wy mierzy się, o ile ustalenia szczegóJ“we nie stan“wią inaczej, “d ”“zi“mu terenu 

”rzy najniwej ”“J“w“nym wej`ciu do budynku (z wyJączeniem wej`ć d“ ”“mieszczeL technicznych), d“ 
najwywszeg“ ”unktu ”rzekrycia dachu (z wyJączeniem “biektów technicznych, takich jak: maszyn“w-

nie duwigów, stacje baz“we telef“nii k“mórk“wej, wyj`cia na dach w budynkach mieszkaniowych 

wiel“r“dzinnych, usJug“wych, it”.); 
18) maksymalna wys“k“`ć: 

a) zabud“wy g“s”“darczej ”rzynalewnej zabud“wie mieszkani“wej jedn“r“dzinnej, 
b) inwynieryjnych urządzeL sieci“wych, nie większa niw 5 m, o ile ustalenia szczegóJ“we nie stano-

wią inaczej, z zastrzeweniem ust. 6 pkt 19; 

19) “gr“dzenia “d str“ny dróg ”ublicznych, ciągów ”ieszych i pieszo-r“wer“wych “kre`l“nych w planie, 

realizuje się wyJącznie awur“we, o maksymalnej wys“k“`ci 1,30 m, z wyjątkiem: 
a) dopuszczonych w ustaleniach szczegóJ“wych ”lanu, 
b) ogr“dzeL stan“wiących jedn“cze`nie k“nstrukcje “”“r“we; 

20) “biekty g“s”“darcze n”. `mietniki i urządzenia techniczne l“kaliz“wane “d str“ny wglądu z przestrze-

ni ”ublicznej wbud“wuje się w budynki, wkomponowuje w “gr“dzenia lub “sJania ”nączami bądu wy-

w“”J“tami; 

21) zakazuje się umieszczania instalacji i urządzeL technicznych na elewacjach budynków “d str“ny dróg 
publicznych, z wyJączeniem rur s”ust“wych, instalacji “dgr“m“wych “raz kanaJów wentylacji me-

chanicznej, waluzji, wl“tów i wyl“tów wentylacji mechanicznej nie wystającej ”“za lica budynków; 
22) l“kalizację “biektów maJej architektury “raz innych “biektów stan“wiących wy”“sawenie “bszarów 

zainwestowania miejskiego np. kioskowiaty i wiaty przystankowe, budki telefoniczne, lampy, trady-

cyjne sJu”y “gJ“szeni“we warunkuje się: 
a) d“st“s“waniem d“ istniejąceg“ kraj“brazu i “taczającej zabud“wy, 
b) brakiem kolizji z sieciami i urządzeniami ”“dziemnymi, 
c) nie ”“w“d“waniem “graniczeL dla k“munikacji k“J“wej, r“wer“wej i pieszej, w tym dla umiesz-

czania znaków i sygnaJów dr“g“wych; 
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23) zakazuje się l“kalizacji reklam: 
a) w“ln“ st“jących w strefach ochrony konserwatorskiej B, 

b) w“ln“ st“jących, wywszych niw 3 m, licząc “d ”“zi“mu urządz“neg“ terenu w granicach strefy E; 

c) wbudowanych na zabytkach, 

d) wolno st“jących ”rzesJaniających zabytki, 
e) w ”asie r“zdzielającym jezdnie, 
f) w“ln“ st“jących w ”asach zieleni urządz“nej, w f“rmie sz”alerów drzew, w liniach rozgraniczają-

cych dróg i na ich tle, 

g) w“ln“ st“jących na tle zieleni naturalnej i urządz“nej, 
h) w miejscach, w których ”ulsujące z reklam `wiatJ“ m“we zakJócać warunki mieszkani“we, 
i) w“ln“ st“jących i wbudowanych a takwe n“`ników reklam“wych m“nt“wanych ”“wywej “ka”u 

dachu “raz szyldów i tablic informacyjnych o ”“wierzchni ”rzekraczającej 1,5 m, na terenach za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

j) na osiach widokowych oraz w promieniu 15 m “d “biektów stan“wiących zamknięcie k“m”“zy-

cyjne osi widokowej, 

k) na ogrodzeniach, gdy powierzchnia reklamy przekracza 0,3 m², 
l) zakazanych w ustaleniach szczegóJ“wych; 

24) w terenach ”rzeznacz“nych ”“d dr“gi zakazuje się l“kalizacji n“wych i ”rzedJuwania l“kalizacji istnie-

jących, tymczas“wych “biektów handl“wych o ”“wierzchni s”rzedawy ”rzekraczającej 15 m²; 
25) dla n“wych “biektów uwyteczn“`ci ”ublicznej, w granicach dziaJki bud“wlanej, “b“wiązuje zast“so-

wanie r“związaL ”rzestrzennych wynikających z ”rze”isów “br“ny cywilnej, “d”“wiednich d“ r“dzaju 
obiektu i sposobu zagospodarowania terenu; 

26) na terenach, na których nie ustal“n“ zakazu l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych lub 
n“weg“ zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, l“kalizację tymczas“wych “biektów bud“wlanych lub 
n“weg“ zag“s”“dar“wania tymczas“weg“ d“”uszcza się ”“ Jącznym s”eJnieniu wym“gów: 
a) dostosowania zagospodarowania, a w szczególn“`ci standardu wyk“nania (r“dzaj materiaJów 

elewacyjnych) “biektów tymczas“wych, d“ kraj“brazu i “taczającej zabud“wy, 
b) nie ”“w“d“wania “graniczeL dla k“munikacji k“J“wej, r“wer“wej i pieszej oraz dla przeprowa-

dzenia sieci inwynieryjnych, 
c) m“wliw“`cią likwidacji i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego lub wykorzystania zagospo-

dar“wania tymczas“weg“ d“ celów zg“dnych z planem; 

27) zakazuje się zag“s”“dar“wania terenów w s”“sób uniem“wliwiający d“jazd s”ecjalistyczneg“ s”rzętu 
d“ stan“wisk sJu”“wych “raz ”rzew“dów linii wys“kieg“ na”ięcia w celu przeprowadzenia prac eks-

”l“atacyjnych lub usunięcia awarii; 
28) ustalenia “gólne i szczegóJ“we, d“tyczące k“m”“zycji, f“rm zabud“wy i sposobu zagospodarowania 

terenu, “b“wiązują takwe w przypadku lokalizowania zabudowy tymczasowej lub nowego zagospoda-

r“wania tymczas“weg“, chyba we ustalenia szczegóJ“we stan“wią inaczej; 
29) tymczas“we zag“s”“dar“wanie terenu d“”uszcza się d“ czasu zag“s”“dar“wania terenu zg“dnie 

z przeznaczeniem ustalonym w ”lanie, chyba we ustalenia szczegóJ“we stan“wią inaczej; 
30) ograniczenia w zag“s”“dar“waniu tymczas“wym nie d“tyczą za”lecza bud“wy. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) ”rzebieg linii r“zgraniczających dla celów “”rac“waL ge“dezyjnych “kre`la się ”“”rzez “dczyt gra-

ficzny osi linii z rysunku planu; 

2) “kre`l“ne na rysunku ”lanu granice terenów elementarnych wyznaczają granice ”“dziaJów ”arcela-

cyjnych; 

3) d“”uszcza się Jączenie dziaJek ”“J“w“nych w obszarze jednego terenu elementarnego w celu zwięk-

szenia ich ”“wierzchni lub um“wliwienia d“k“nania n“weg“ ”“dziaJu zg“dneg“ z ustaleniami szczegó-
J“wymi ”lanu; 

4) na “bszarach, gdzie nie ustala się zakazu d“k“nywania ”“dziaJów terenu, d“”uszcza się wydzielenia 
ge“dezyjne, m.in.: dziaJek bud“wlanych, dróg wewnętrznych, ciągów ”ieszych i rowerowych oraz 

k“rytarzy infrastruktury technicznej (inwynieryjnych sieci uzbr“jenia terenu), dziaJek bud“wlanych dla 
inwynieryjnych urządzeL sieci“wych i “biektów inwynieryjnych; 

5) minimalną szer“k“`ć fr“ntu wydzielanej dziaJki bud“wlanej, “kre`l“ną w ustaleniach szczegóJ“wych, 
ustala się wyJącznie dla dziaJek bud“wlanych bez”“`redni“ ”rzylegających d“ dróg ”ublicznych i we-

wnętrznych ustal“nych w planie. W ”rzy”adku dziaJki ”rzylegającej d“ kilku ulic lub dróg wewnętrz-
nych ustalenie dotyczy frontu przy ulicy lub drodze wskazanej w ustaleniach szczegóJ“wych, alb“ 

w przypadku braku wskazania, co najmniej jednego frontu; 
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6) d“”uszcza się “dstę”stw“ o +5/-5 st“”ni “d ustal“neg“ kąta nachylenia granic n“w“ wydzielanych 
dziaJek bud“wlanych w stosunku do linii rozgraniczających dr“gi; 

7) “kre`l“ne w ustaleniach szczegóJ“wych zasady ”arcelacji, w tym ”“wierzchnie dziaJek bud“wlanych 

w terenach ”rzeznacz“nych dla zabud“wy mieszkani“wej lub usJug“wej, nie “b“wiązują ”rzy wydzie-

laniu dziaJek bud“wlanych dla inwynieryjnych urządzeL sieci“wych; 
8) d“”uszcza się wydzielanie dla stacji transf“rmat“r“wych dziaJek bud“wlanych o powierzchni niezbęd-

nej dla ich ”rawidJ“weg“ funkcj“n“wania, ”“d warunkiem za”ewnienia d“stę”u d“ dr“gi ”ublicznej, 
z zastrzeweniem ”unktu 9; 

9) niezalewnie “d ustaleL szczegóJ“wych d“”uszcza się ”“dziaJ terenu w celu wydzielenia dziaJki 
o powierzchni maksymalnej 120 m² dla stacji transf“rmat“r“wej. Ustalenie nie d“tyczy terenów stacji 
transformatorowych oznaczonych w planie symbolem E; 

10) zakazuje się d“k“nywania ”“dziaJów i wydzielania n“wych dziaJek gruntu wynikających z potrzeb: 

a) istniejąceg“ zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, 
b) nowego zagospodarowania tymczasowego, 

c) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJugę k“munikacyjną “bszaru “bjęteg“ ”lanem ustala się z istniejących i ”r“jekt“wanych dróg ”u-

blicznych i wewnętrznych ”“Jącz“nych z ukJadem k“munikacyjnym miasta; 
2) ”“wiązania ukJadu k“munikacyjneg“ “bszarów “bjętych ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewniać 

będą gJównie ulice: 
a) ulica gJówna “znacz“na na rysunku ”lanu symb“lem P.T.2041.KŚ.G, zl“kaliz“wana wzdJuw ”“Ju-

dni“w“ zach“dniej granicy ”lanu, która stan“wić będzie element ukJadu ”“dstaw“weg“ miasta; 
b) ul. P“licka (”“za granicą ”lanu) ”rzylegJa d“ ”“Judni“wej granicy ”lanu, która stan“wić będzie ”o-

Jączenie z ulicami ”“dstaw“weg“ ukJadu k“munikacyjneg“ miasta; 
c) ulica l“kalna, “znacz“na na rysunku symb“lem P.T.2042.KŚ.L, za”ewniająca ”“Jączenia terenu 

“bjęteg“ ”lanem z ulicami ukJadu ”“dstaw“weg“ miasta; 
3) l“kalizację, r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu uwytk“wania “biektu istniejące-

g“ warunkuje się za”ewnieniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej il“`ci miejsc ”“st“j“wych 
dla sam“ch“dów “s“b“wych “raz r“werów, nie mniejszej niw ta, która wynika z przyrostu potrzeb 

”arking“wych wyw“Janych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “kre`la się na ”“dstawie wym“gów 
ustalonych w pkt 4 ÷ 6; 

4) ustala się nastę”ujące wskauniki minimalnej liczby miejsc ”“st“j“wych d“ “bliczania za”“trzeb“wania 
na miejsca ”“st“j“we dla sam“ch“dów “s“b“wych: 

Lp.  Obiekt lub teren  Jednostka 

obliczeniowa  

Wskaunik ilo`ci miejsc 
”arkingowych dla samochodów  

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie 2 

2. Mieszkania funkcyjne związane z usJugami 1 mieszkanie 1 

3. Budynki zamieszkania zbiorowego 10 Jówek 3 

4. Domy dziennego i staJeg“ ”“bytu dla “sób starszych 15 Jówek 1 

5. Hotele, pensjonaty 10 Jówek 5 

6. Motele 1 ”“kój 1 

7. Schr“niska mJ“dziew“we 10 Jówek 1 

8. Obiekty handlu 1000 m² pow. 

s”rzedawy 

25 

9. Restauracje, kawiarnie, inne (z wyJączeniem barów 
mlecznych i jadJ“dajni charytatywnych) 

100 miejsc konsump. 30 

10. Biura, urzędy, banki 100 m² ”“w. uwytk. 3 

11. UsJugi inne 100 m² ”“w. uwytk. 3 

12. Przychodnie, gabinety lekarskie, gabinety weterynaryjne, 

kancelarie adwokackie, itp. 

1 gabinet 1 

13. Domy parafialne, domy kultury 1000 m² ”“w. uwytk. 10 

14. Kina, teatry 100 miejsc 

siedzących 

25 

15. Szk“Jy ”“dstaw“we i gimnazja 1 sala dydaktyczna 1 

16. Szk“Jy `rednie 1 sala dydaktyczna 2 

17. Biblioteki 20 uwytk“wników 
jedn“cze`nie 

1 
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18. Przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci 12 dzieci 1 

19. Szpitale, kliniki 10 Jówek 10 

20. Szk“Jy wywsze, “biekty dydaktyczne 10 studentów 3 

21. Place skJad“we, hurt“wnie, magazyny 10 zatrudnionych 5 

22. źakJady ”r“dukcyjne 100 zatrudnionych 20 

23. Rzemi“sJ“ usJug“we 50 m² ”“w. uwytk. 1 

24. Warsztaty ”“jazdów mechanicznych 1 stanowisko 

naprawcze 

3 

25. Stacje paliw (z wyJączeniem sam““bsJug“wych stacji 
paliw) 

1 obiekt 5 

26. ObsJuga ”“jazdów (myjnie samochodowe, stacje 

diagn“styczne ”“jazdów, ”unkty wymiany “leju it”.) 
1 stanowisko do 

mycia 

2 

27. Hale widowiskowe, widowiskowo - sportowe, stadiony 100 miejsc 25 i 0.3 m.”. dla aut“karów 

28. Hale s”“rt“we, b“iska (bez miejsc dla widzów) 50 m² pow. 

hali/terenu 

1 

29. Baseny ”Jywackie, inne maJe “biekty s”“rtu i rekreacji 

(n”. siJ“wnie, fitness) 
10 k“rzystających 1 

30. Korty tenisowe 100 miejsc 25 

31. K“rty tenis“we (bez miejsc dla widzów) 1 kort 2 

32. Ogr“dy dziaJk“we 3 ogrody 1 

33. Sale konferencyjne 5 uwytk“wników 1 

34. Inne obiekty rekreacyjno - sportowe 5 uwytk“wników 1 

35. Rozrywka (puby, dyskoteki, salony gier itp.) 10 uwytk“wników 1 

 

5) ustala się nastę”ujące wskauniki liczby miejsc ”“st“j“wych d“ “bliczania za”“trzeb“wania na miejsca 

”“st“j“we dla r“werów: 
L.p. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa Wskaunik liczby miejsc 

”“st“j“wych dla r“werów 

1. Budynki mieszkalne i mieszkania 

funkcyjne związane z usJugami 
nie “kre`la się 

2. Hotele, pensjonaty 100 Jówek nie mniej niw 2 

3. Obiekty handlu o ”“wierzchni s”rzedawy 
do 400 m² 

50 m² 1 

4. Obiekty handlu o ”“wierzchni s”rzedawy 
”“wywej 400 m² 

nie “kre`la się 

5. Gastronomia nie “kre`la się 

6. Biura, urzędy, ”“czty, banki 100 m² ”“w. uwytk“wej * 1 

7. Przychodnie, gabinety lekarskie, itp. nie “kre`la się 

8. Kina, teatry 10 miejsc siedzących 1 

9. Gimnazja 30 uczniów na 1 zmianę 2 

10. Przedszkola, miejsca dziennego pobytu 

dzieci 

nie “kre`la się 

11. Szk“Jy wywsze, “biekty dydaktyczne 10 studentów k“rzystających 

z “biektów jedn“cze`nie 

2 

12. Place skJad“we, hurt“wnie, magazyny 10 zatrudnionych ** 0,5 

13. źakJady ”r“dukcyjne 10 zatrudnionych ** 1 

14. Baseny ”Jywackie, siJ“wnie, inne maJe  
 obiekty sportu i rekreacji 

10 k“rzystających 1 

15. Obiekty rekreacyjno - sportowe  

 i szkoleniowo - rekreacyjne 

10 uwytk“wników jedn“cze`nie 1 

16. Sale k“nferencyjne, “`r“dki szk“leni“we nie “kre`la się 

17. Rzemi“sJ“ i usJugi równe 10 zatrudnionych ** 0,5 

18. Stacje paliw nie “kre`la się 

* d“ ”“wierzchni uwytk“wej, w przypadku “bliczeL za”“trzeb“wania miejsc ”“st“j“wych, nie zalicza się: ”o-

wierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”. 
** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 
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6) w ”rzy”adku, gdy wynik “bliczeL liczby miejsc ”“st“j“wych nie jest liczbą caJk“witą, t“ wynik “bli-
czeL liczby miejsc ”“st“j“wych za“krągla się ”“mijając k“Lcówki wyniku “bliczeL niwsze lub równe 
0,5, za` k“Lcówki wywsze “d 0,5 za“krągla się w górę d“ liczby caJk“witej; 

7) wym“gi “kre`l“ne w pkt 3 ÷ 6 nie “b“wiązują w przy”adku eks”“zycji sez“n“wych t“warów, ru-

ch“mych ”unktów s”rzedawy “raz “gródków sez“n“wych ”rzy l“kalach gastr“n“micznych. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) linie r“zgraniczające wyznacz“nych w ”lanie ulic, ciągów ”ieszych, `ciewek r“wer“wych, wyznaczają 
korytarze infrastruktury technicznej, w których m“gą być ”r“wadz“ne sieci uzbr“jenia terenu, z za-

strzeweniem ust. 6 pkt 19; 

2) dr“gi wewnętrzne wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego, poza terenami wy-

mienionymi w pkt 1, wyznaczają k“rytarze infrastruktury technicznej, w których m“gą być ”r“wa-

dz“ne sieci uzbr“jenia terenu d“ “bsJugi daneg“ terenu elementarneg“, z zastrzeweniem ust. 6 pkt 19; 

3) d“”uszcza się realizację sieci i l“kalizację inwynieryjnych urządzeL sieci“wych ”“za liniami r“zgrani-

czającymi ulic, na warunkach “kre`l“nych w ustaleniach szczegóJ“wych; 
4) d“”uszcza się r“zbud“wę i ”rzebud“wę istniejącej “raz bud“wę n“wej sieci uzbr“jenia terenu wraz 

z realizacją niezbędnych inwynieryjnych urządzeL sieci“wych “bsJugujących ustal“ne ”lanem przezna-

czenie terenu; 

5) zaopatrzenie w w“dę ustala się z istniejących i n“wych sieci w“d“ciąg“wych w ulicach: Szosa Pol-

ska, P“licka, Bajeczna, Nad St“Jczynką, Nehringa i Orna (”“za granicą ”lanu); 
6) system w“d“ciąg“wy nalewy realiz“wać: 

a) z zapewnieniem funkcj“n“wania ”ublicznych urządzeL za“”atrzenia w w“dę w warunkach spe-

cjalnych, zgodnie z “b“wiązującymi ”rze”isami “br“ny cywilnej, 
b) z uwzględnieniem wymaganeg“ za”“trzeb“wania na w“dę dla celów 

”rzeciw”“war“wych, zg“dnie z “b“wiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”“war“wymi; 
7) “d”r“wadzanie `cieków sanitarnych ustala się istniejącą i n“wą kanalizacją sanitarną d“ istniejących 

i n“wych k“lekt“rów w ulicach: Sz“sa P“lska, P“licka, Bajeczna, Nad St“Jczynką, Nehringa i Orna 

(”“za granicą ”lanu); 
8) odprowadzanie wód “”ad“wych ustala się istniejącą i n“wą kanalizacją deszcz“wą d“ istniejących 

i n“wych k“lekt“rów i sieci deszczowych w ulicach: Sz“sa P“lska, P“licka, Bajeczna, Nad St“Jczynką, 
Nehringa i Orna (”“za granicą ”lanu), “raz d“ strumieni Sk“lwinka, St“Jczynka, vóJwinka i cieku w te-

renie P.T.2011.ZN/WS, po podczyszczeniu w piaskownikach i separatorach ropopochodnych; 

9) dla n“w“ realiz“wanej zabud“wy mieszkani“wej jedn“r“dzinnej d“”uszcza się, d“ czasu realizacji: 
a) kanalizacji sanitarnej w ulicach, odprowadzenie `cieków sanitarnych d“ indywidualnych i lokal-

nych zbi“rników bez“d”Jyw“wych, 
b) kanalizacji deszczowej w ulicach, “d”r“wadzenie wód deszcz“wych d“ indywidualnych zbi“rni-

ków um“wliwiających gr“madzenie wód “”ad“wych; 
10) zaopatrzenie w gaz ustala się z istniejących i nowych sieci gazowych w ulicach: Szosa Polska, Polic-

ka, Bajeczna, Nad St“Jczynką, Nehringa i Orna (”“za granicą ”lanu); 
11) zaopatrzenie w cie”J“ ustala się z indywidualnych i l“kalnych uródeJ energii wyk“rzystujących nisko-

emisyjne instalacje grzewcze na ”aliw“ staJe, gaz, “lej “”aJ“wy, energię elektryczną lub “dnawialne 
uródJa energii, takie jak: k“lekt“ry sJ“neczne, ”“m”y cie”lne it”. o ”arametrach emisji zanieczyszczeL 
s”eJniających warunki “chr“ny `r“d“wiska lub w dostosowaniu do warunków ge“l“gicznych, zg“dnie 

z przepisami prawa geologicznego i górniczeg“; 
12) d“”uszcza się m“wliw“`ć zasilania n“wej zabud“wy usJug“wej i mieszkaniowej wielorodzinnej z no-

wej l“kalnej k“tJ“wni l“kaliz“wanej w rejonie ul. Polickiej; 

13) zakazuje się instal“wania l“kalnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe w obiektach nowych i pod-

dawanych ”rzebud“wie. Ustalenie nie d“tyczy instal“wania k“minków stan“wiących uzu”eJniające 
uródJ“ cie”Ja; 

14) ustala się minimalne `rednice sieci r“zdzielczych uzbr“jenia terenu: sieć gaz“wa 25 mm, sieć w“do-

ciąg“wa 90 mm, kanalizacja `ciek“wa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m; 

15) zasilanie w energię elektryczną ustala się z istniejących i nowych elektroenergetycznych linii napo-

wietrznych i sieci elektroenergetycznych 15 kV i 0,4 kV ”“”rzez istniejące i nowe stacje transforma-

torowe 15/0,4 kV; 

16) ustala się zasilanie stacji transf“rmat“r“wej 220/110 kV napowietrznymi liniami elektroenergetycz-

nymi 220 kV; 

17) w “bszarze “bjętym ”lanem ”rzebiegają na”“wietrzne linie elektr“energetyczne wys“kieg“ na”ięcia 
110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
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18) w “bszarze “bjętym ”lanem ”rzebiegają na”“wietrzne linie elektr“energetyczne najwywszeg“ na”ięcia 
220 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“ne na rysunku ”lanu; 

19) d“”uszcza się realizację sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z ”rze”isami “drębnymi. 
Wszystkie nakazy, zakazy, dopuszczenia i “graniczenia “kre`l“ne w ”lanie nie d“tyczą sieci i infra-

struktury telekomunikacyjnej; 

20) “bsJuga telek“munikacyjna z istniejącej i nowej infrastruktury telekomunikacyjnej; 

21) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt, likwidację i bud“wę w nowej lokalizacji: sieci, urzą-
dzeL i “biektów związanych z infrastrukturą telek“munikacyjną; 

22) ”rzewiduje się czas“we gr“madzenie “d”adów staJych w ”“jemnikach ustawi“nych na ”“szczegól-

nych ”“sesjach, ”rzy czym s”“sób gr“madzenia “d”adów winien za”ewnić m“wliw“`ć ich selektyw-

nej zbiórki; 
23) w liniach r“zgraniczających ulic d“”uszcza się ustawienie ”“jemników sJuwących gromadzeniu i selek-

tywnej zbiórki “d”adów ”rzeznacz“nych d“ “dzysku; 
24) nowe i ”rzebud“wywane sieci inwynieryjne nalewy ”r“wadzić jak“ ”“dziemne, chyba we ustalenia 

szczegóJ“we stan“wią inaczej; 
25) w przypadku natrafienia w trakcie r“bót na drenawe nalewy ”“dJączyć je d“ kanalizacji deszcz“wej; 
26) d“”uszcza się bud“wę k“generacyjnych l“kalnych uródeJ wytwarzających w sk“jarzeniu cie”J“ i ener-

gię elektryczną. 
RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny P.T.2001.U,M 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa z dopuszczeniem lokali mieszkalnych; 

2) d“”uszczalny zakres usJug: handel detaliczny, “bsJuga firm i klientów, turystyka, gastr“n“mia, “`wia-

ta, sJuwba zdr“wia, wJ“bek, ”unkt “”ieki nad dziećmi; 
3) caJk“wita ”“wierzchnia l“kali mieszkalnych nie m“we być większa niw 30% ”“wierzchni caJk“witej 

budynku usJug“weg“; 
4) zakazuje się l“kalizacji: 

a) stacji paliw, 

b) warsztatów mechaniki ”“jazd“wej i stacji “bsJugi ”“jazdów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 

a) 50% powierzchni terenu elementarnego pomniejszonego o wydzielenie wewnętrzne 1.U/źP, 
b) 80% na terenie wydzielenia wewnętrzneg“ 1.U/źP; 

3) “graniczenie trwaJych ”rzeksztaJceL rzeuby terenu d“ niezbędneg“ zakresu związaneg“ z realizacją 
zabudowy; 

4) zakazuje się makr“niwelacji terenu 1.U/źP. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren “bjęty strefą ś “chrony ekspozycji; 

2) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy na terenie elementarnym pomniejszonym o wydzielenie we-

wnętrzne 1.U/źP: 40%; 
4) lokale mieszkalne przeznaczone na mieszkania funkcyjne wbudowane lub dobudowane do budynku 

usJug; 
5) wys“k“`ć zabud“wy: d“ 3 k“ndygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12 m, w tym trzecia kondygna-

cja w dachu i nie wywej niw 62 m n.p.m.; 

6) “b“wiązują dachy str“me, minimum dwus”ad“we, o s”adku gJównych ”“Jaci dachowych minimum 

35º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w od-

niesieniu do pojedynczego obiektu; 

7) ”“krycie dachów str“mych dachówką lub materiaJem dachówk“”“d“bnym w kolorze czerwonym lub 

brunatnym; 

8) gJówne kalenice budynków l“kaliz“wanych na “b“wiązującej linii zabud“wy równ“legJe d“ linii r“z-

graniczającej ul. Ornej; 

9) na terenie 1.U/źP “b“wiązuje zag“s”“dar“wanie stale ”ielęgn“waną zielenią; 
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10) na terenie parkingu naziemnego nasadzenia drzew lub wys“kich krzewów wedJug wskaunika: mini-

mum 1 drzewo lub krzew na 5 miejsc postojowych; w ”rzy”adku realizacji mniejszej il“`ci miejsc ”o-

st“j“wych niw 5 stanowisk, minimum 2 drzewa; 

11) zakazuje się: 
a) sytu“wania w“ln“ st“jących budynków o wys“k“`ci mniejszej niw 8 m w pasie terenu o szeroko-

`ci 15 m, ”rzylegJym d“ linii r“zgraniczającej dr“gi ”ublicznej, 
b) l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących, 
c) l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów w terenie 1.U/ZP, 

d) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

e) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z ul. Ornej (”“za granicą ”lanu); 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: P.T.2051.KD.D, P.T.2052.KDW, ul. Ornej (poza 

granicą ”lanu); 
2) d“”uszcza się l“kalizację wbud“wanej, d“bud“wanej lub w“ln“ st“jącej stacji transf“rmat“r“wej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. W“ln“ st“jąca lub d“bud“wana stacja trans-

formatorowa o parametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych; 

3) d“”uszcza się l“kalizację ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych. 

§ 8. Teren elementarny P.T.2002.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6, ust. 1, pkt 2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 

a) 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej ”“mniejsz“nej o teren wydzielenia wewnętrzneg“ 1.MN/źP 
”“J“w“neg“ w granicach dziaJki, 

b) 80% na terenie wydzielenia wewnętrzneg“ 1.MN/źP; 
3) “graniczenie trwaJych ”rzeksztaJceL rzeuby terenu d“ niezbędneg“ zakresu związaneg“ z realizacją 

zabudowy; 

4) zakazuje się makr“niwelacji terenu 1.MN/ZP. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% dziaJki bud“wlanej ”“mniejsz“nej o teren wydzielenia 

wewnętrzneg“ 1.MN/źP ”“J“w“neg“ w granicach dziaJki; 
4) wys“k“`ć zabud“wy: d“ 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga k“ndygnacja uwytk“wa w stro-

mym dachu, nie więcej niw 9,5 m; 

5) f“rma budynków mieszkalnych: w“ln“ st“jące; 
6) “b“wiązują dachy str“me, minimum dwus”ad“we, o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych minimum 

35º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w od-

niesieniu do pojedynczego obiektu; 

7) ”“krycie dachów str“mych dachówką lub materiaJem dachówk“”“d“bnym w kolorze czerwonym lub 

brunatnym; 

8) gJówne kalenice budynków l“kaliz“wanych na “b“wiązującej linii zabud“wy równ“legJe d“ linii r“z-

graniczającej ul. Ornej; 

9) na jednej dziaJce bud“wlanej ustala się l“kalizację wyJącznie jedneg“ budynku mieszkalneg“, wraz 

z ”rzeznacz“nymi na ”“trzeby mieszkaLców budynkami garaw“wymi, g“s”“darczymi “raz “biektami 
rekreacji przydomowej; 
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10) usJugi wyJącznie jak“ wbud“wane lub d“bud“wane d“ budynku mieszkalneg“; 
11) na terenie 1.MN/źP “b“wiązuje zag“s”“dar“wanie stale ”ielęgn“waną zielenią; 
12) zakazuje się: 

a) l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów w terenie 1.MN/ZP, 

b) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia dziaJki bud“wlanej: 1200 m²; 
2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej: 16 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających ”rzylegJej 
drogi publicznej: 

a) “dn“szący się d“ ”asa terenu gJęb“k“`ci minimum 30 m, bez”“`redni“ ”rzylegająceg“ d“ linii 
r“zgraniczającej dr“gi ”ublicznej, 

b) zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 105º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z ul. Ornej (”“za granicą ”lanu); 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych realizuje 
się w oparciu o sieci uzbrojenia w ul. Ornej (”“za granicą ”lanu). 

§ 9. Teren elementarny P.T.2003.ZL 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL le`na. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) d“”uszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie: 

a) wycinki w ramach inwentaryzacji stanu lasu, 

b) cięć sanitarnych. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) wszelkie dziaJania na terenie le`nym winny być zg“dne z inwentaryzacją stanu lasu; 
3) zakazuje się: 

a) lokalizacji obiektów bud“wlanych, 
b) l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów, 
c) lokalizacji reklam, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z ul. Ornej (”“za granicą ”lanu). 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

źakaz l“kalizacji n“wych “biektów i sieci inwynieryjnych. 

§ 10. Teren elementarny P.T.2004.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z d“”uszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6, ust. 1, pkt 2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) “graniczenie trwaJych ”rzeksztaJceL rzeuby terenu d“ niezbędneg“ zakresu związaneg“ z realizacją 

zabudowy; 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% dziaJki bud“wlanej; 
4) wys“k“`ć zabud“wy: d“ 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga k“ndygnacja uwytk“wa w stro-

mym dachu, nie więcej niw 9,5 m; 

5) f“rma budynków mieszkalnych: w“ln“ st“jące; 

6) “b“wiązują dachy str“me, minimum dwus”ad“we, o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych minimum 
35º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w od-

niesieniu do pojedynczego obiektu; 

7) ”“krycie dachów str“mych dachówką lub materiaJem dachówk“”“d“bnym w kolorze czerwonym lub 

brunatnym; 

8) gJówne kalenice budynków l“kaliz“wanych na “b“wiązującej linii zabud“wy równ“legJe d“ linii r“z-

graniczającej ul. Ornej; 

9) na jednej dziaJce bud“wlanej ustala się l“kalizację wyJącznie jednego budynku mieszkalnego, wraz 

z ”rzeznacz“nymi na ”“trzeby mieszkaLców budynkami garaw“wymi, g“s”“darczymi “raz “biektami 
rekreacji przydomowej; 

10) usJugi wyJącznie jak“ wbud“wane lub d“bud“wane d“ budynku mieszkalneg“; 
11) zakazuje się n“weg“ zag“s”“darowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 1200 m²; 
2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej: 35 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych w stosunku do linii r“zgraniczających ”rzylegJej 
drogi publicznej, zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z ul. Ornej (”“za granicą ”lanu); 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych realizuje 
się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenie P.T.2050.KD.D i w ul. Ornej (”“za granicą ”lanu). 

§ 11. Teren elementarny P.T.2005.ZD 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: “gr“dy dziaJk“we. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 70% ”“wierzchni terenu elementarneg“ 

i 80% ”“jedynczej dziaJki ogrodniczej; 

3) zakazuje się makr“niwelacji terenu, z wyJączeniem realizacji ”arkingu “raz ”rzej`ć i ”rzejazdów ”“ 
terenie. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) dopuszcza się l“kalizację maksymalnie jednej altany w granicach ”“jedynczej dziaJki “gr“dniczej; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% ”“wierzchni ”“jedynczej dziaJki “gr“dniczej, nie więcej 

niw 25 m²; 
4) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niw 5 metrów “d ”o-

zi“mu terenu ”rzy wej`ciu d“ budynku d“ górnej ”“wierzchni ”rzekrycia; 
5) budynki kryte dachami o nachyleniu ”“Jaci nie większym niw 30%; 
6) “gr“dzenia ”“jedynczych dziaJek, wyk“nuje się z siatki metalowej w kolorze zielonym, z zastosowa-

niem tej samej wys“k“`ci; 
7) nawierzchnia stanowisk postojowych i d“jazdów d“ nich realiz“wana jak“ wwir“wa lub trawiasta, 

stabiliz“wana kratami trawnik“wymi, siatką ze sztuczneg“ tw“rzywa lub awur“wymi rastrami beto-

nowymi; 

8) zakazuje się: 
a) l“kalizacji altan bez”“`redni“ ”rzy granicach dziaJek “gr“dniczych, 
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b) umieszczania reklam, z wyjątkiem tablic inf“rmacyjnych “kre`lających uwytk“wanie terenu, 
c) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.T.2050.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę i energię elektryczną realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia terenie P.T.2050.KD.D; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“nej na rysunku ”lanu; 
3) d“”uszcza się l“kalizację wbud“wanej, d“bud“wanej lub w“ln“ st“jącej stacji transf“rmat“r“wej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. W“ln“ st“jąca lub d“bud“wana stacja trans-

formatorowa o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych. 

§ 12. Teren elementarny P.T.2006.ZP,ZL 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL urządz“na z d“”uszczeniem zalesieL; 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 80% terenu elementarnego; 

3) d“”uszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie cięć sanitarnych, urządzania lasu i prowadzenia 

g“s”“darki le`nej; 
4) zakazuje się: 

a) makroniwelacji terenu, 

b) realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) d“”uszcza się wyJącznie “gr“dzenia um“wliwiające sw“b“dną migrację dr“bnych zwierząt, wyk“nane 

z elementów naturalnych; 
3) zakazuje się: 

a) l“kalizacji “biektów budowlanych, z wyjątkiem “biektów maJej architektury, 
b) l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów, 
c) lokalizacji reklam, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z ulicy Ornej (”“za granicą ”lanu), ”“”rzez teren P.T.2003.źL. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zakaz l“kalizacji n“wych “biektów i sieci inwynieryjnych; 
2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“nej na rysunku ”lanu. 

§ 13. Teren elementarny P.T.2007.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z d“”uszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6, ust. 1, pkt 2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 

a) 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej ”“mniejsz“nej o teren wydzielenia wewnętrzneg“ 1.MN/źP 
”“J“w“neg“ w granicach dziaJki, 
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b) 80% na terenie wydzielenia wewnętrzneg“ 1.MN/źP; 
3) “graniczenie trwaJych ”rzeksztaJceL rzeuby terenu d“ niezbędneg“ zakresu związaneg“ z realizacją 

zabudowy; 

4) m“wliwa f“rma zag“s”“dar“wania wydzielenia wewnętrzneg“ 1.MN/źP; 
a) zalesienie terenu, 

b) zag“s”“dar“wanie stale ”ielęgn“waną zielenią; 
5) na terenie wydzielenia wewnętrzneg“ 1.MN/źP d“”uszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie: 

a) ”r“wadzenia g“s”“darki le`nej, 
b) cięć sanitarnych; 

6) na terenie 1.MN/źP zakazuje się makr“niwelacji i realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% dziaJki bud“wlanej ”“mniejsz“nej o teren wydzielenia 

wewnętrzneg“ 1.MN/źP ”“J“w“neg“ w granicach dziaJki; 
4) wys“k“`ć zabud“wy: d“ 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja uwytk“wa w stro-

mym dachu, nie więcej niw 9,5 m; 

5) f“rma budynków mieszkalnych: w“ln“ st“jące; 
6) “b“wiązują dachy str“me, minimum dwus”ad“we, o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych minimum 

35º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w od-

niesieniu do pojedynczego obiektu; 

7) ”“krycie dachów str“mych dachówką lub materiaJem dachówk“”“d“bnym w kolorze czerwonym lub 

brunatnym; 

8) gJówne kalenice budynków mieszkalnych: 
a) na fr“ntach dziaJek ”rzylegJych d“ linii r“zgraniczającej ul. Ornej - ”r“st“”adJe d“ linii r“zgranicza-

jącej ulicy, 
b) na fr“ntach dziaJek ”rzylegJych d“ linii r“zgraniczającej dr“gi P.T.2050.KŚ.Ś - równ“legJe d“ linii 

r“zgraniczającej dr“gi, 
c) na fr“ntach dziaJek ”rzylegJych d“ linii r“zgraniczającej drogi P.T.2060.KDW - ”r“st“”adJe d“ linii 

r“zgraniczającej dr“gi; 
9) na jednej dziaJce bud“wlanej ustala się l“kalizację wyJącznie jedneg“ budynku mieszkalneg“, wraz 

z ”rzeznacz“nymi na ”“trzeby mieszkaLców budynkami garaw“wymi, g“s”“darczymi “raz “biektami 

rekreacji przydomowej; 

10) usJugi wyJącznie jak“ wbud“wane lub d“bud“wane d“ budynku mieszkalneg“; 
11) w granicach dziaJki nr 18 z “brębu 3254 “b“wiązuje urządzenie ”rzej`cia ”ieszeg“ lub ”iesz“-

rowerowego po terenie, o minimalnej szer“k“`ci 3 m oraz ”rzebiegu “kre`l“nym na rysunku ”lanu; 
12) na granicy z terenem P.T.2011.źN/WS “b“wiązują “gr“dzenia um“wliwiające sw“b“dną migrację 

dr“bnych zwierząt, wyk“nane z elementów naturalnych; 
13) zakazuje się: 

a) l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów w terenie 1.MN/ZP, 

b) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 800 m²; 
2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej: 

a) dla fr“ntów ”rzylegJych d“ dróg ”ublicznych - 25 m, 

b) dla fr“ntów ”rzylegJych d“ dr“gi wewnętrznej P.T.2060.KŚW - 9 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających ”rzylegJej 
drogi publicznej, zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95º; 

4) dla “kre`l“neg“ w granicach dziaJki nr 18 z “brębu 3254 ciągu ”ieszeg“ lub ”iesz“-rowerowego usta-

la się d“stę” “gólny. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: P.T.2050.KŚ.Ś, P.T.2060.KŚW, ul. Ornej (”“za granicą ”lanu); 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 
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6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: P.T.2050.KD.D, P.T.2060.KDW, ul. Ornej (poza 

granicą ”lanu); 
2) ustala się realizację kanalizacji deszcz“wej wraz z ”asem technicznym d“ jej “bsJugi, “znacz“nym na 

rysunku planu; 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt i likwidację na”“wietrznej sieci elektr“energetycznej 
15 kV; 

4) dopuszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“nej na rysunku ”lanu; 
5) ustala się realizację sieci elektr“energetycznej 15 kV wraz z pasem technicznym do jej “bsJugi, “zna-

czonym na rysunku planu. 

§ 14. Teren elementarny P.T.2008.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa; 
2) d“”uszczalny zakres usJug: handel detaliczny, “bsJuga firm i klientów, s”“rt i rekreacja, gastronomia, 

sez“n“we usJugi; 
3) zakazuje się l“kalizacji: 

a) stacji paliw, 

b) warsztatów mechaniki ”“jazd“wej i stacji “bsJugi ”“jazdów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) “graniczenie trwaJych ”rzeksztaJceL rzeuby terenu d“ niezbędneg“ zakresu związaneg“ z realizacją 

zabudowy; 

4) “b“wiązuje ”“krycie niezabud“wanej i nieutwardz“nej ”“wierzchni terenu stale ”ielęgn“waną zielenią. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) nie”rzekraczalne linie zabud“wy nie “graniczają sytu“wania “biektów sez“n“wych usJug; 
4) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% dziaJki bud“wlanej; 
5) wys“k“`ć zabud“wy: maksymalnie dwie k“ndygnacje nadziemne, nie więcej niw 10 m; 

6) “b“wiązują dachy str“me, minimum dwus”ad“we, o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych minimum 
35º, z dopuszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu 

w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

7) ”“krycie dachów str“mych dachówką lub materiaJem dachówk“”“d“bnym w kolorze czerwonym lub 

brunatnym; 

8) “biekty sez“n“wych usJug: parterowe, w f“rmie w“ln“ st“jących wiat lub budynków o powierzchni 

zabud“wy nie większej niw 9 m²; 
9) maksymalny termin tymczasowego zagospodarowania terenu w f“rmie sez“n“wych usJug: 3 miesią-

ce w roku; 

10) zakazuje się: 
a) l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących, 

b) sytu“wania w“ln“ st“jących budynków garaw“wych lub g“s”“darczych, 
c) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego, z wyJączeniem sez“n“wych usJug. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) d“”uszcza się wydzielenie wyJącznie jednej dziaJki bud“wlanej ”rzeznacz“nej ”“d zabud“wę kubatu-

r“wą o ”“wierzchni nie mniejszej niw 5000 m² i szer“k“`ci fr“ntu minimum 100 m; 

2) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek w stosunku do linii rozgraniczających ”rzylegJej dr“gi ”ublicz-

nej, zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: P.T.2060.KŚW, ul. Ornej (”“za granicą ”lanu); 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7. 
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6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o sieci uzbrojenia terenie P.T.2060.KDW i w ul. Ornej (”“za granicą ”lanu); 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt i likwidację na”“wietrznej sieci elektr“energetycznej 
15 kV; 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

g“ na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“nych na rysunku planu. 

§ 15. Teren elementarny P.T.2009.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z d“”uszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6, ust. 1, pkt 2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) “graniczenie trwaJych ”rzeksztaJceL rzeuby terenu d“ niezbędneg“ zakresu związaneg“ z realizacją 

zabudowy. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
3) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% dziaJki bud“wlanej; 
4) wys“k“`ć zabud“wy: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga k“ndygnacja uwytk“wa w stro-

mym dachu, nie więcej niw 9,5 m; 

5) f“rma budynków mieszkalnych: w“ln“ st“jące; 
6) “b“wiązują dachy str“me, minimum dwus”ad“we, o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych minimum 

35º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu 

w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

7) ”“krycie dachów str“mych dachówką lub materiaJem dachówk“”“d“bnym w kolorze czerwonym lub 

brunatnym; 

8) gJówne kalenice budynków mieszkalnych sytu“wanych na dziaJkach ”rzylegJych d“ linii r“zgraniczają-
cej ul. Ornej ”r“st“”adJe d“ linii r“zgraniczającej ulicy; 

9) na jednej dziaJce bud“wlanej ustala się l“kalizację wyJącznie jedneg“ budynku mieszkalneg“, wraz 

z przeznaczonymi na potrzeby mieszkaLców budynkami garaw“wymi, g“s”“darczymi “raz “biektami 
rekreacji przydomowej; 

10) usJugi wyJącznie jak“ wbud“wane lub d“bud“wane d“ budynku mieszkalneg“; 
11) zakazuje się n“weg“ zag“s”“dar“wania tymczas“weg“. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 1000 m²; 
2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej dla fr“ntów ”rzylegJych d“ dróg ”ublicznych - 20 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających ”rzylegJej 
drogi publicznej, zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: P.T.2049.KŚ.Ś, P.T.2060.KŚW, ul. Ornej (”“za granicą ”lanu); 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o sieci uzbrojenia terenach: P.T.2049.KD.D, P.T.2060.KDW i w ul. Ornej (poza 

granicą ”lanu); 
2) czę`ć terenu znajduje się w zasięgu “ddziaJywania na”“wietrznej linii elektr“energetycznej wys“kieg“ 

na”ięcia 110 kV, oznaczonej na rysunku planu. 

§ 16. Teren elementarny P.T.2010.U,M 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa z dopuszczeniem lokali mieszkalnych; 
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2) d“”uszczalny zakres usJug: handel detaliczny, gastr“n“mia, turystyka, “bsJuga firm i klientów, gabi-

nety weterynaryjne; 

3) caJk“wita ”“wierzchnia l“kali mieszkalnych nie m“we być większa niw 30% ”“wierzchni caJk“witej 
budynku usJug“wego; 

4) zakazuje się l“kalizacji: 
a) stacji paliw, 

b) warsztatów mechaniki ”“jazd“wej i stacji “bsJugi ”“jazdów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 

a) 50% powierzchni terenu elementarnego pomniejszonego o wydzielenie wewnętrzne 1.U/źP, 
b) 80% na terenie wydzielenia wewnętrzneg“ 1.U/źP; 

3) “graniczenie trwaJych ”rzeksztaJceL rzeuby terenu d“ niezbędneg“ zakresu związaneg“ z realizacją 
zabudowy; 

4) m“wliwa f“rma zag“s”“dar“wania wydzielenia wewnętrzneg“ 1.U/źP; 
a) zalesienie terenu, 

b) zag“s”“dar“wanie stale ”ielęgn“waną zielenią; 
5) na terenie wydzielenia wewnętrzneg“ 1.U/źP d“”uszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie: 

a) ”r“wadzenia g“s”“darki le`nej, 
b) cięć sanitarnych; 

6) na terenie 1.U/źP zakazuje się makr“niwelacji i realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) nieprzekraczalne i ob“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
3) szer“k“`ć elewacji sytu“wanej na “b“wiązującej linii zabud“wy: “d 12 d“ 18 m; 

4) lokale mieszkalne przeznaczone na mieszkania funkcyjne wbudowane lub dobudowane do budynku 

usJug; 
5) maksymalna powierzchnia zabudowy na terenie elementarnym pomniejszonym o wydzielenie we-

wnętrzne 1.U/źP: 35%; 
6) lokale mieszkalne przeznaczone na mieszkania funkcyjne wbudowane w budynki usJug“we; 
7) wys“k“`ć zabud“wy: maksymalnie 2 k“ndygnacje nadziemne, nie więcej niw 10 m; 

8) “b“wiązują dachy str“me, minimum dwus”ad“we, o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych minimum 
35º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w od-

niesieniu do pojedynczego obiektu; 

9) ”“krycie dachów str“mych dachówką lub materiaJem dachówk“”“d“bnym w kolorze czerwonym lub 

brunatnym; 

10) na granicy z terenem P.T.2011.źN/WS “b“wiązują “gr“dzenia um“wliwiające sw“b“dną migrację 
dr“bnych zwierząt, wyk“nane z elementów naturalnych; 

11) zakazuje się: 
a) sytuowania wolno st“jących budynków garaw“wych lub g“s”“darczych w pasie terenu o szero-

k“`ci 10 m, ”rzylegJym d“ linii r“zgraniczającej dr“gi P.T.2060.KŚW, 
b) l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących, 
c) l“kalizacji ”arkingów na terenie 1.U/źP, 
d) lokalizacji tymczasowych obiektów bud“wlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

e) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: P.T.2060.KŚW, P.T.2049.KŚ.Ś; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o sieci uzbrojenia terenach: P.T.2049.KD.D i P.T.2060.KDW; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

g“ na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“nych na rysunku ”lanu; 
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3) d“”uszcza się l“kalizację stacji wbud“wanej, d“bud“wanej lub w“ln“ st“jącej transf“rmat“r“wej 
15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. W“ln“ st“jąca lub d“bud“wana stacja trans-

formatorowa o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych. 

§ 17. Teren elementarny P.T.2011.ZN/WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL naturalna “bjęta “chr“ną ”rawną, ciek w“dny. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) ustala się “chr“nę ”rzyr“dniczą terenu - uwytek ek“l“giczny ｭDolina strumieni Skolwinki, St“Jczynki 

i vóJwinkiｫ; 
3) w granicach uwytku ek“l“giczneg“ ｭŚ“lina strumieni Sk“lwinki, St“Jczynki i vóJwinkiｫ “b“wiązują 

ryg“ry chr“niące wystę”ujące wart“`ci ”rzyr“dnicze i walory krajobrazowe zgodnie z uchwaJą Rady 
Miasta Szczecin; 

4) ustala się “chr“nę ”rzyr“dniczą terenu dla któreg“ nakazuje się: 
a) “chr“nę naturalneg“ i kulturowego krajobrazu, 

b) zachowanie i “chr“nę naturalneg“ uksztaJt“wania terenu, 
c) zachowanie i “chr“nę siedlisk ”rzyr“dniczych “raz siedlisk gatunków r“`lin i zwierząt ”odlegają-

cych ochronie; 

5) nakazuje się zach“wanie r“`linn“`ci le`nej “raz ”ielęgnację i “chr“nę lasu; 
6) d“”uszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie cięć sanitarnych, niezbędnej wycinki wyk“nanej 

na potrzeby ochrony przyrody oraz wycinki w ramach inwentaryzacji stanu lasu; 

7) zakazuje się regulacji cieku w“dneg“ m“gąceg“ ”“g“rszyć stan siedlisk ”rzyr“dniczych “raz w”Jynąć 
negatywnie na stan“wiska r“`lin chr“ni“nych; 

8) zakazuje się d“k“nywania zmian st“sunków w“dnych, jeweli zmiany te nie sJuwą “chr“nie przyrody 

lub racjonalnej gospodarce wodnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ci“w“ “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) czę`ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny zabytków archeologicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

3) “b“wiązuje urządzenie ”rzej`ć ”ieszych lub ”iesz“-rowerowych po terenie, o minimalnej szer“k“`ci 
3 m “raz ”rzybliw“nym ”rzebiegu “kre`l“nym na rysunku ”lanu; 

4) d“”uszczalne elementy maJej architektury: 

a) Jaweczki wyk“nane z drewna, bez ”“wJ“ki malarskiej, 
b) tablice inf“rmacyjne ”rzy `ciewkach “sadz“ne na drewnianych sJu”ach, 
c) kJadki na cieku wyk“nane z drewna, bez ”“wJ“ki malarskiej; 

5) zakazuje się: 
a) l“kalizacji “biektów bud“wlanych, z wyjątkiem: elementów maJej architektury i “biektów inwy-

nierskich związanych z “bsJugą techniczną cieku lub k“niecznych ze względu na uksztaJt“wanie 
terenu, 

b) l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów, 
c) lokalizacji reklam, 

d) przegradzania terenu, 

e) sadzenia drzew “raz ”r“wadzenia ”rac m“gących zagr“zić trwaJ“`ci sieci inwynieryjnych w pa-

sach technicznych, 

f) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“; 
2) ustala się d“stę” “gólny. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga ”“”rzez tereny: P.T.2006.źP,źL, P.T.2007.MN,U, P.T.2010.U,M, P.T.2012.źŚ, P.T.2013.U/ś, 
P.T.2021.US/E,U, P.T.2023.ZD, P.T.2025.U/E,MZ. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zakaz l“kalizacji n“wych “biektów i sieci inwynieryjnych (za wyjątkiem kanalizacji deszcz“wej); 
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2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt i likwidację na”“wietrznej sieci elektr“energetycznej 
15 kV; 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i rem“nt magistrali w“d“ciąg“wej; 
4) ustala się ”as techniczny o szer“k“`ci 3 m (“bustr“nnie) “d “si magistrali w“d“ciąg“wej; 
5) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt i likwidację kanalizacji deszcz“wej wraz z urządze-

niami ”“dczyszczającymi; 
6) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

g“ na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania linii, “znacz“nych na rysunku ”lanu; 
7) d“”uszcza się ”rzebud“wę, regulację i k“nserwację cieku w“dneg“; 
8) ustala się realizację kanalizacji deszcz“wej wraz z pasem technicznym do jej “bsJugi, “znacz“nym na 

rysunku planu 

§ 18. Teren elementarny P.T.2012.ZD 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: “gr“dy dziaJk“we. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnego: 70% powierzchni terenu elementarnego 

i 80% ”“jedynczej dziaJki “gr“dniczej; 
3) zakazuje się makr“niwelacji terenu z wyJączeniem realizacji ”arkingu “raz ”rzej`ć i ”rzejazdów ”“ 

terenie. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) d“”uszcza się l“kalizację maksymalnie jednej altany w granicach ”“jedynczej dziaJki “gr“dniczej; 
3) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 10% ”“wierzchni ”“jedynczej dziaJki “gr“dniczej, nie więcej 

niw 25 m²; 
4) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 1 k“ndygnacja nadziemna, lecz nie więcej niw 5 metrów “d ”o-

zi“mu terenu ”rzy wej`ciu d“ budynku d“ górnej ”“wierzchni przekrycia; 

5) budynki kryte dachami o nachyleniu ”“Jaci nie większym niw 30%; 
6) “gr“dzenia ”“jedynczych dziaJek, wyk“nuje się z siatki metalowej w kolorze zielonym, z zastosowa-

niem tej samej wys“k“`ci; 
7) “b“wiązuje urządzenie dwóch ”rzej`ć ”ieszych lub pieszo-rowerowych po terenie, o minimalnej sze-

r“k“`ci 3 m “raz ”rzybliw“nym ”rzebiegu “kre`l“nym na rysunku ”lanu; 
8) nawierzchnia stanowisk postojowych i d“jazdów d“ nich realiz“wana jak“ wwir“wa lub trawiasta, 

stabiliz“wana kratami trawnik“wymi, siatką ze sztuczneg“ tw“rzywa lub awur“wymi rastrami beto-

nowymi; 

9) zakazuje się: 
a) l“kalizacji altan bez”“`redni“ ”rzy granicach dziaJek “gr“dniczych, 
b) umieszczania reklam, z wyjątkiem tablic inf“rmacyjnych “kre`lających uwytk“wanie terenu, 
c) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem ciągów ”ieszych lub ”iesz“-rowerowych 

o ”rzybliw“nym ”rzebiegu “kre`l“nym na rysunku ”lanu; 
2) dla “kre`l“nych ciągów ”ieszych lub ”iesz“-rower“wych ustala się d“stę” “gólny; 
3) ”rzebieg “kre`l“nych w ”lanie ciągów ”ieszych lub ”iesz“-r“wer“wych wyznacza się d“kJadnie na 

”“dstawie ”r“jektów bud“wlanych. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów P.T.2049.KŚ.Ś, ul. Nehringa, ul. Ornej (poza granicą ”lanu); 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę i energię elektryczną realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia terenie P.T.2049.KD.D 

oraz ul. Ornej (”“za granicą ”lanu); 
2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt i likwidację na”“wietrznej sieci elektr“energetycznej 

15 kV; 

3) ustala się likwidację nie eks”l“at“waneg“ sJu”a elektr“energetyczneg“; 
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4) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

g“ na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“nych na rysunku ”lanu; 
5) d“”uszcza się l“kalizację wbud“wanej, d“bud“wanej lub w“ln“ st“jącej stacji transf“rmat“r“wej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. W“ln“ st“jąca lub d“bud“wana stacja trans-

formatorowa o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych; 

6) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę rem“nt, likwidację i bud“wę kanalizacji deszcz“wej w nowej 

lokalizacji. 

§ 19. Teren elementarny P.T.2013.U/E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa, stacje transf“rmat“r“we; 
2) zakres usJug: dziaJaln“`ć z zakresu “bsJugi firm i klientów, handel, rzemi“sJ“, dr“bne wytwórstw“, 

warsztaty mechaniki pojazdowej i stacje “bsJugi sam“ch“dów “s“b“wych, stacja ”aliw, biura, gabi-

nety weterynaryjne. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren czę`ci“w“ “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 

a) 20% ”“wierzchni dziaJki budowlanej, 

b) 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej lub czę`ci dziaJki bud“wlanej “bjętej Systemem źieleni Miejskiej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% dziaJki bud“wlanej; 
4) wys“k“`ć zabud“wy: d“ 3 k“ndygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12 m; 

5) budynki kryte dachami o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z dopuszczeniem innej geome-

trii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

6) d“`wietlenia w dachach str“mych wyJącznie w ”Jaszczyunie ”“Jaci; 
7) budynki sytuowane w pasie terenu o szer“k“`ci 20 m przylegJym d“ linii r“zgraniczającej ul. Nehringa: 

a) “ ”“wierzchni zabud“wy dla budynku, licz“nej ”“ “brysie ”arteru, nie większej niw 280 m², 
b) “ wys“k“`ci dwóch k“ndygnacji nadziemnych, 
c) z elewacją “d str“ny dr“gi ”ublicznej równ“legJą d“ linii r“zgraniczającej ul. Nehringa; 

8) na terenach naziemnych ”arkingów nasadzenia drzew wedJug wskaunika: minimum 1 drzewo na 

5 miejsc postojowych; w ”rzy”adku realizacji mniejszej il“`ci miejsc ”“st“j“wych niw 5 stanowisk, 

minimum 2 drzewa; 

9) zakazuje się: 
a) l“kalizacji ”laców skJad“wych, 
b) sytuowania stacji paliw w pasie terenu o szer“k“`ci 30 m, ”rzylegJym d“ linii r“zgraniczającej 

ul. Nehringa, 

c) sytu“wania w“ln“ st“jących stacji transf“rmat“r“wych w pasie terenu o szer“k“`ci 30 m, przy-

legJym d“ linii r“zgraniczającej ul. Nehringa, 

d) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

e) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 1500 m²; 
2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej dla fr“ntów ”rzylegJych d“ linii r“zgraniczającej 

ul. Nehringa - 35 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających ”rzylegJej 
drogi publicznej, zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z ul. Nehringa, (”“za granicą ”lanu); 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków sanitarnych i wód “”a-

d“wych realizuje się w oparciu o sieci w ul. Nehringa (”“za granicą ”lanu); 
2) studnia wiercona - z dopuszczeniem przebudowy, remontu i likwidacji; 
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3) zamknięty zbi“rnik w“dy - z dopuszczeniem przebudowy, remontu i likwidacji; 

4) ustala się likwidację nie eks”l“at“waneg“ sJu”a elektr“energetyczneg“; 
5) d“”uszcza się “d”r“wadzenie wód “”ad“wych d“ cieku w terenie P.T.2011.ZN/WS po podczyszcze-

niu w piaskownikach i separatorach ropopochodnych; 

6) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt, likwidację i bud“wę n“wej sieci elektr“energetycznej 
15 kV w terenie elementarnym; 

7) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt, likwidację i bud“wę w nowej lokalizacji stacji trans-

formatorowych 15/0,4 kV zasilanych z sieci elektroenergetycznej 15 kV. W“ln“ st“jące lub d“budo-

wane stacje transformatorowe o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych; 

8) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

g“ na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“nych na rysunku ”lanu; 
9) d“”uszcza się l“kalizację n“wych, wbud“wanych, d“bud“wanych lub w“ln“ st“jących stacji trans-

formatorowych 15/0,4 kV zasilanych z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Woln“ st“jące lub d“budo-

wane stacje transformatorowe o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych. 

§ 20. Teren elementarny P.T.2014.U,M 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa z dopuszczeniem lokali mieszkalnych; 

2) d“”uszczalny zakres usJug: s”“rt i rekreacja, turystyka, “`wiata, wJ“bek, ”unkt “”ieki nad dziećmi, 
biura, dziaJaln“`ć z zakresu “bsJugi firm i klientów, gastr“n“mia; 

3) caJk“wita ”“wierzchnia ”rzeznacz“na na l“kale mieszkalne nie m“we być większa niw 30% powierzchni 

caJk“witej budynku usJug“weg“; 
4) d“”uszcza się zach“wanie l“kali mieszkalnych w budynku przy ul. Nehringa 71, bez m“wliw“`ci zwięk-

szania powierzchni przeznaczonej na mieszkania; 

5) zakazuje się l“kalizacji: 
a) stacji paliw, 

b) warsztatów mechaniki pojazdowej i stacji “bsJugi ”“jazdów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) “b“wiązuje nasadzenie minimum 5 wysokich drzew li`ciastych o kulistym pokroju, w równych “dstę-

pach, z ”rzebiegiem “kre`l“nym na rysunku ”lanu. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) czę`ć terenu “bjęta strefą B “chr“ny k“nserwat“rskiej zach“wanych elementów historycznej struktu-

ry przestrzennej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
3) ustala się “chr“nę zabytku ujęteg“ w gminnej ewidencji zabytków, ”rzy ul. Nehringa 71, oznaczone-

g“ na rysunku ”lanu, dla któreg“ “b“wiązuje: 
a) zakaz nadbudowy, 

b) zachowanie gabarytu i formy dachu, z ”“kryciem dachówką lub materiaJem dachówk“”“d“bnym, 
c) zakaz zwiększania gabarytu istniejąceg“ d“`wietlenia ”“ddasza “d str“ny fr“nt“wej budynku, 
d) zakaz rozbudowy elewacji frontowej i szczytowych, z wyJączeniem zewnętrzneg“ “cie”lenia bu-

dynku, 

e) przy rozbudowach i d“bud“wach “d str“ny “gr“d“wej, ”“zi“m górnej krawędzi str“”u lub “ka”u 
dachu nie wywszy niw linia “ka”u dachu zabytku, 

f) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby “tw“rów “kiennych w elewacji frontowej oraz 

w elewacjach bocznych; 

4) w ”rzy”adku k“nieczn“`ci r“zbiórki zabytku o którym m“wa w ust. 3 pkt 3 “b“wiązuje: 
a) odtworzenie obiektu w pierwotnej lokalizacji, 

b) wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej i przekazanie wykonanej dokumentacji organowi do 

s”raw “chr“ny zabytków, ”rzed r“z”“częciem ”rac r“zbiórk“wych; 
5) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
6) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% dziaJki bud“wlanej; 
7) lokale mieszkalne przeznaczone na mieszkania funkcyjne wbudowane w budynki usJug“we; 
8) wys“k“`ć zabud“wy, z zastrzeweniem ust. 3 pkt 10 - do 3 k“ndygnacji nadziemnych, nie więcej niw 

12 m, w tym trzecia kondygnacja w dachu; 
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9) “b“wiązują dachy str“me, minimum dwuspadowe, o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych minimum 
35º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w od-

niesieniu do pojedynczego obiektu; 

10) budynki sytuowane w “b“wiązującej linii zabud“wy: 
a) “ wys“k“`ci c“ najmniej 2 k“ndygnacji nadziemnych, nie mniej niw 9 m, 

b) o powierzchni zabudowy, po obrysie parteru: od 150 do 320 m²; 
c) z ”“kryciem dachów str“mych dachówką lub materiaJem dachówk“”“d“bnym w kolorze czer-

wonym lub brunatnym, 

d) z “knami wyJącznie ”“Jaci“wymi; 
11) d“”uszcza się sytu“wanie budynków w “dlegJ“`ci 1,5 m od granicy z terenem P.T.2013.U/E, przy 

czym `ciana zewnętrzna zwróc“na w str“nę tej granicy, bez “tw“rów “kiennych i drzwiowych; 

12) zakazuje się: 
a) sytu“wania l“kali mieszkalnych ”“niwej drugiej k“ndygnacji nadziemnej budynków, 
b) l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących i wbudowanych, 

c) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 1200 m²; 
2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej: 35 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczającej dr“gi ”u-

blicznej zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów P.T.2043.KŚ.L, ul. Nehringa, (”“za granicą ”lanu); 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w oparciu o sieci w terenie P.T.2043.KD.L i w ul. Nehringa (”“za granicą ”lanu). 

§ 21. Teren elementarny P.T.2015.US 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: sport i rekreacja; 

2) zagospodarowanie i zabud“wę terenu na ”“trzeby s”“rtu i rekreacji ustala się jak“ inwestycję celu 
publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem zieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 60% ”“wierzchni terenu; 

3) “b“wiązuje ”“krycie niezabud“wanej i nieutwardz“nej ”“wierzchni terenu stale ”ielęgn“waną zielenią. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) czę`ć terenu “bjęta strefą B “chr“ny k“nserwat“rskiej zach“wanych elementów hist“rycznej struktu-

ry przestrzennej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
3) czę`ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny zabytków arche“l“gicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 5% terenu elementarnego; 

6) wys“k“`ć zabud“wy: “d 7 m do 10 m; 

7) budynki kryte dachami o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z dopuszczeniem innej geome-

trii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

8) ”“krycie dachów str“mych dachówką lub materiaJem dachówk“”“d“bnym w kolorze czerwonym lub 

brunatnym; 

9) d“`wietlenia w dachach str“mych wyJącznie w ”Jaszczyunie ”“Jaci; 
10) na zamknięciu “si wid“k“wej ustala się l“kalizację budynku o wys“k“`ci nie mniejszej niw 9 m; 

11) zakazuje się: 
a) l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących i wbudowanych; 

b) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 
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c) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: P.T.2042.KŚ.L, P.T.2043.KŚ.L, P.T.2053.KŚW, ul. Polickiej (poza granicą ”lanu); 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w oparciu o sieci w terenach: P.T.2042.KD.L, P.T.2043.KD.L, P.T.2053.KDW, ul. Polickiej 

(”“za granicą ”lanu). 

§ 22. Teren elementarny P.T.2016.U,M 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa z dopuszczeniem lokali mieszkalnych; 

2) d“”uszczalny zakres usJug: “bsJuga firm i klientów, biura, turystyka, s”“rt i rekreacja, “`wiata, sJuwba 
zdr“wia, wJ“bek, ”unkty “”ieki nad dziećmi, handel, gastr“n“mia; 

3) caJk“wita ”“wierzchnia ”rzeznacz“na na l“kale mieszkalne nie m“we być większa niw 30% po-

wierzchni caJk“witej budynku usJug“weg“; 
4) maksymalna ”“wierzchnia s”rzedawy w budynku: 150 m²; 
5) d“”uszcza się zach“wanie l“kali mieszkalnych w istniejących budynkach, bez m“wliw“`ci zwiększania 

powierzchni przeznaczonej na mieszkania; 

6) zakazuje się l“kalizacji: 
a) stacji paliw, 

b) warsztatów mechaniki ”“jazd“wej i stacji “bsJugi ”“jazdów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) “b“wiązuje b“gaty ”r“gram zieleni na fr“ntach dziaJek, wzdJuw granicy z terenem P.T.2042.KD.L; 

3) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
”rzy czym ”rzyjmuje się jedn“stkę bilans“wą “bejmującą tereny P.T.2015.US, P.T.2016.U,M, 
P.T.2017.U,M, na której udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“ nie będzie mniejszy niw 
50% jej powierzchni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren “bjęty strefą B “chr“ny k“nserwat“rskiej zach“wanych elementów hist“rycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
3) ustala się “chr“nę zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków, ”rzy ul. Nehringa 65 i 67, ozna-

cz“nych na rysunku ”lanu, dla których “b“wiązuje: 
a) zakaz nadbudowy, 

b) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówk“”“d“bnym, 
c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących d“`wietleL ”“ddasza “d str“ny fr“nt“wej budynku, 
d) zakaz rozbudowy elewacji frontowej i szczytowych, z wyJączeniem zewnętrzneg“ “cie”lenia bu-

dynku “raz wyk“nania ”“ str“nie ”óJn“cnej budynku ”rzy ul. Nehringa 65 rozbudowy lub dobu-

dowy, 

e) przy rozbudowach i d“bud“wach nalewy czytelnie wyrównić gabaryty i f“rmę hist“rycznej czę`ci 
zabudowy, 

f) przy rozbudowach i d“bud“wach ”“zi“m górnej krawędzi str“”u lub “ka”u dachu nie wywszy niw 
linia okapu dachu zabytku, 

g) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby “tw“rów “kiennych w elewacji frontowej oraz 

w elewacjach b“cznych nie ”“dlegających r“zbud“wie lub d“bud“wie; 
4) w ”rzy”adku k“nieczn“`ci r“zbiórki zabytków o których m“wa w ust. 3 pkt 3 “b“wiązuje: 

a) odtworzenie obiektu w pierwotnej lokalizacji, 

b) wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej i przekazanie wykonanej dokumentacji organowi do 

s”raw “chr“ny zabytków, ”rzed r“z”“częciem ”rac r“zbiórk“wych; 

5) teren “bjęty strefą W III “granicz“nej “chr“ny zabytków arche“l“gicznych; 
6) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
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7) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% dziaJki bud“wlanej; 
8) lokale mieszkalne przeznaczone na mieszkania funkcyjne wbudowane w budynki usJug“we; 
9) na fr“ntach dziaJek ”rzylegJych d“ dróg ”ublicznych ustala się ksztaJt“wanie harm“nijnych ”ierzei ulic 

z zabud“wą “brzewną; 
10) minimalne ”“krycie “b“wiązującej linii zabud“wy `cianami budynków w obrębie ”“jedynczej dziaJki 

budowlanej: 60%; 

11) maksymalna dJug“`ć elewacji sytu“wanej na “b“wiązującej linii zabud“wy: 23 m; 

12) wys“k“`ć zabud“wy: 
a) od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja w dachu, 

b) od 9 m do 12 m; 

13) maksymalny wskaunik intensywn“`ci zabud“wy na dziaJce bud“wlanej: 0,6; 
14) “b“wiązują dachy str“me, minimum dwus”ad“we, o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych minimum 

35º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w od-

niesieniu do pojedynczego obiektu; 

15) ”“krycie dachów str“mych dachówką lub materiaJem dachówk“”“d“bnym w kolorze czerwonym lub 

brunatnym; 

16) okna w dachach str“mych wyJącznie ”“Jaci“we; 
17) na zamknięciu “si wid“k“wej: zabud“wa nar“wna z akcentem kompozycyjnym w nar“wniku budynku, 

np. w f“rmie wej`cia; 
18) zakazuje się: 

a) lokalizacji reklam wbudowanych, 

b) sytu“wania l“kali mieszkalnych ”“niwej drugiej k“ndygnacji nadziemnej, 
c) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 
a) dla dziaJek ”rzylegJych d“ linii r“zgraniczającej ul. Nehringa - 1500 m², 
b) dla dziaJki u zbiegu ulic Polickiej i Nehringa - 2400 m²; 

2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej: 22 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających ”rzylegJej 
drogi publicznej, zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: P.T.2042.KŚ.L, ul. P“lickiej (”“za granicą ”lanu); 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w oparciu o sieci w terenie P.T.2042.KD.L oraz w ul. P“lickiej (”“za granicą ”lanu). 

§ 23. Teren elementarny P.T.2017.U,M 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa z dopuszczeniem lokali mieszkalnych; 

2) d“”uszczalny zakres usJug: handel, gastr“n“mia, s”“rt i rekreacja, turystyka, “bsJuga firm i klientów, 
sJuwba zdr“wia, wJ“bek, ”unkt “”ieki nad dziećmi, gabinety weterynaryjne, biura, dziaJaln“`ć z zakresu 

“bsJugi firm i klientów; 
3) caJk“wita ”“wierzchnia ”rzeznacz“na na l“kale mieszkalne nie m“we być większa niw 30% ”“wierzchni 

caJk“witej budynku usJug“weg“; 
4) maksymalna ”“wierzchnia s”rzedawy w budynku: 150 m²; 
5) zakazuje się l“kalizacji: 

a) stacji paliw, 

b) warsztatów mechaniki ”“jazdowej i stacji “bsJugi ”“jazdów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 25% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, ”rzy 

czym ”rzyjmuje się jedn“stkę bilans“wą “bejmującą tereny P.T.2015.US, P.T.2016.U,M, P.T.2017.U,M, 

na której udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“ nie będzie mniejszy niw 50% jej ”“wierzchni. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren “bjęty strefą B “chr“ny k“nserwat“rskiej zach“wanych elementów hist“rycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
3) teren “bjęty strefą W III “granicz“nej “chr“ny zabytków arche“l“gicznych; 
4) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znaczone na rysunku planu; 

5) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% dziaJki bud“wlanej; 
6) lokale mieszkalne przeznaczone na mieszkania funkcyjne wbudowane w budynki usJug“we; 
7) minimalne ”“krycie “b“wiązującej linii zabud“wy `cianami budynków w “brębie ”“jedynczej dziaJki 

budowlanej: 60%; 

8) wys“k“`ć zabud“wy: 
a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja w dachu, nie więcej niw 12 m, 

b) w pasie terenu o szer“k“`ci 15 m, ”rzylegJym d“ linii r“zgraniczającej ul. Polickiej minimum 9 m; 

9) maksymalny wskaunik intensywn“`ci zabud“wy na dziaJce bud“wlanej: 0,6; 
10) “b“wiązują dachy str“me, minimum dwus”ad“we, o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych minimum 

35º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w od-

niesieniu do pojedynczego obiektu; 

11) okna w dachach str“mych wyJącznie ”“Jaci“we; 
12) ”“krycie dachów str“mych dachówką lub materiaJem dachówk“”“d“bnym w kolorze czerwonym lub 

brunatnym; 

13) zakazuje się: 
a) lokalizacji reklam wbudowanych, 

b) sytuowania l“kali mieszkalnych ”“niwej drugiej k“ndygnacji nadziemnej, 
c) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z ul. P“lickiej (”“za granicą ”lanu); 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w oparciu o sieci w ul. P“lickiej (”“za granicą ”lanu), “raz z ul. Nehringa poprzez teren 

P.T.2016.U,M; 

2) d“”uszcza się l“kalizację wbud“wanej, d“bud“wanej lub w“ln“ st“jącej stacji transf“rmatorowej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektr“energetycznej 15kV. W“ln“ st“jąca lub d“bud“wana stacja trans-

formatorowa o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych. 

§ 24. Teren elementarny P.T.2018. U/E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa, stacje transf“rmat“r“we; 
2) d“”uszczalny zakres usJug: “`wiata, s”“rt i rekreacja, turystyka, kultura i r“zrywka, biura, sJuwba 

zdr“wia, wJ“bek, ”unkty “”ieki nad dziećmi, handel, gastr“n“mia; 
3) zakazuje się l“kalizacji: 

a) stacji paliw, 

b) warsztatów mechaniki ”“jazd“wej i stacji “bsJugi ”“jazdów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“ 50% dziaJki bud“wlanej i nie mniej niw 

60% na wydzieleniu wewnętrznym 1.U/źP. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ci“w“ “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
3) maksymalna powierzchnia zabud“wy: 40% dziaJki bud“wlanej; 
4) maksymalny wskaunik intensywn“`ci zabud“wy na dziaJce bud“wlanej: 0,6; 
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5) minimalne ”“krycie “b“wiązującej linii zabud“wy `cianami budynków w “brębie ”“jedynczej dziaJki 
budowlanej: 70%; 

6) wys“k“`ć zabud“wy, z zastrzeweniem ust. 3 pkt 7 i 8 - do 3 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 

101 m n.p.m.; 

7) na zamknięciu “si wid“k“wej “b“wiązuje realizacja d“minanty ”rzestrzennej, dla której “b“wiązuje: 
a) wys“k“`ć “d 16 m do 19 m, nie więcej niw 108 m n.p.m., 

b) powierzchnia zabud“wy ”“ skrajnym, wyk“Lcz“nym “brysie budynku, “d trzeciej k“ndygnacji 
nadziemnej wzwyw - od 300 m² do 400 m²; 

8) minimalna wys“k“`ć budynków sytu“wanych na “b“wiązującej linii zabud“wy: 9 m; 

9) budynki kryte dachami o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30 º; 
10) d“`wietlenia w dachach str“mych wyJącznie w ”Jaszczyunie ”“Jaci; 
11) na terenie 1.U/źP: zieleL o charakterze “zd“bnym, `ciewki, elementy maJej architektury, urządzenia 

sportu i rekreacji; 

12) “b“wiązuje urządzenie ”rzej`cia ”ieszeg“ lub pieszo-r“wer“weg“ ”“ terenie, Jącząceg“ teren P.T.2043.KŚ.L 

z terenem P.T.2053.KDW, o minimalnej szer“k“`ci 3 m “raz ”rzybliw“nym ”rzebiegu “kre`l“nym na 
rysunku planu; 

13) zakazuje się l“kalizacji: 
a) w“ln“ st“jących budynków o wys“k“`ci mniejszej niw 8 m w pasie terenu o szer“k“`ci 30 m, 

”rzylegJym d“ linii r“zgraniczającej dr“gi ”ublicznej, 
b) l“kali handl“wych ”“wywej ”ierwszej k“ndygnacji nadziemnej, 
c) reklam w“ln“ st“jących na terenie wydzielenia wewnętrzneg“ 1.U/źP, 
d) ”arkingów na terenie wydzielenia wewnętrzneg“ 1.U/źP; 

14) zakazuje się n“weg“ zag“s”“dar“wania tymczas“weg“ “raz sytu“wania tymczas“wych “biektów 
bud“wlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 5000 m²; 
2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej: 50 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych, w st“sunku d“ linii r“zgraniczającej dr“gi ”u-

bliczne: 

a) “dn“szący się d“ ”asa terenu gJęb“k“`ci minimum 40 m, bez”“`redni“ ”rzylegającego do linii 

r“zgraniczającej dr“gi ”ublicznej, 
b) zawarty w przedziale od 850 do 950; 

4) d“”uszcza się wydzielenie dziaJki ”“ granicach wydzielenia wewnętrzneg“ 1.U/źP; 
5) d“”uszcza się wydzielenie ciągu ”ieszeg“ lub ”iesz“-rowerowego o szer“k“`ci “d 3 m do 5 m, 

o ”rzybliw“nym ”rzebiegu “kre`l“nym na rysunku ”lanu; 
6) dla “kre`l“neg“ ciągu ”ieszeg“ lub ”iesz“-r“wer“weg“ ustala się d“stę” “gólny; 
7) d“kJadny ”rzebieg “kre`l“neg“ w ”lanie ciągu ”ieszeg“ lub ”iesz“-r“wer“weg“ wyznacza się na ”“d-

stawie projektu budowlanego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: P.T.2043.KŚ.L, P.T.2053.KŚW, ul. P“lickiej (”“za granicą ”lanu); 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w oparciu o sieci w terenach: P.T.2043.KŚ.L, P.T.2053.KŚW, wydzieleniu wewnętrz-
nym 2.U/ZP terenu P.T.2019.U,M i ul. P“lickiej (”“za granicą ”lanu); 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę r“zbud“wę, rem“nt i likwidację stacji transf“rmat“r“wej 15/0,4 kV zasila-

nej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. W“ln“ st“jąca lub d“bud“wana stacja transf“rmat“r“wa 

o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych; 

3) d“”uszcza się l“kalizację wbud“wanej, d“bud“wanej lub w“ln“ st“jącej stacji transf“rmat“r“wej 
15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. W“ln“ st“jąca lub d“bud“wana stacja trans-

formatorowa o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych. 

§ 25. Teren elementarny P.T.2019.U,M 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa z dopuszczeniem lokali mieszkalnych; 

2) d“”uszczalny zakres usJug: handel, gastr“n“mia, turystyka, biura, dziaJaln“`ć z zakresu “bsJugi firm 

i klientów; 
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3) zakazuje się l“kalizacji: 
a) stacji paliw, 

b) warsztatów mechaniki ”“jazd“wej i stacji “bsJugi ”“jazdów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“ 25% terenu elementarneg“ i nie mniej niw 
50% na wydzieleniach wewnętrznych 1.U/źP i 2.U/ZP; 

2) “b“wiązuje b“gaty ”r“gram zieleni na fr“ntach dziaJek, wzdJuw linii r“zgraniczającej ul. Polickiej; 

3) na wydzieleniu wewnętrznym 1.U/źP “b“wiązuje nasadzenie dwóch sz”alerów drzew li`ciastych 

o kulistym pokroju, w regularnych “dstę”ach c“ 10 m, na dJug“`ci minimum 150 m kawdy, z przebie-

giem “kre`l“nym na rysunku ”lanu. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% terenu pomniejszonego o wydzielenia wewnętrzne 1.U/źP 

i 2.U/ZP; 

3) lokale mieszkalne przeznaczone na mieszkania funkcyjne lub apartamenty na wynajem, wbudowane 

w budynki usJug“we; 
4) caJk“wita ”“wierzchnia ”rzeznacz“na na l“kale mieszkalne nie m“we być większa niw 20% ”o-

wierzchni caJk“witej budynku usJug“weg“; 
5) ustala się ksztaJt“wanie harm“nijnej ”ierzei ul. Polickiej z zabud“wą “brzewną; 
6) minimalne ”“krycie “b“wiązującej linii zabud“wy `cianami budynków: 60%; 

7) dla elewacji sytu“wanych na “b“wiązującej linii zabud“wy “d str“ny ul. P“lickiej “b“wiązuje: 
a) dJug“`ć elewacji “d 16 m do 20 m, 

b) zast“s“wanie jednak“wej wys“k“`ci ”“zi“mu nad”r“wy “kiennych i drzwiowych; 

8) wys“k“`ć zabud“wy: 
a) od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, 

b) nie więcej niw 12 m, 

c) maksymalnie 104 m n.p.m.; 

9) budynki kryte dachami o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z dopuszczeniem innej geome-

trii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

10) d“`wietlenia w dachach str“mych wyJącznie w ”Jaszczyunie ”“Jaci; 
11) forma zagospodarowania terenu 1.U/ZP: 

a) ”asaw o nawierzchni wykonanej z materiaJów wys“kiej jak“`ci, 
b) urządz“na zieleL o ozdobnym charakterze, w tym szpalery drzew, 

c) elementy maJej architektury, w tym Jawki; 
12) zakazuje się l“kalizacji: 

a) reklam w“ln“ st“jących, 
b) realizacji “gr“dzeL na terenach 1.U/źP i 2.U/ZP, 

c) ”arkingów na terenie wydzieleL wewnętrznych 1.U/źP i 2.U/ZP, 

d) nasadzeL wys“kiej zieleni na terenie wydzielenia wewnętrzneg“ 2.U/źP, 
e) l“kali mieszkalnych ”“niwej trzeciej k“ndygnacji nadziemnej, 
f) l“kali handl“wych ”“wywej ”ierwszej k“ndygnacji nadziemnej, 
g) tymczas“wych “biektów bud“wlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

h) w“ln“ st“jących budynków o wys“k“`ci mniejszej niw 8 m w pasie terenu o szer“k“`ci 25 m, 

”rzylegJym d“ linii r“zgraniczającej dr“gi ”ublicznej; 
13) zakazuje się: 

a) zagospodarowania terenu w s”“sób m“gący ”“w“d“wać uszk“dzenia istniejących, ”“dziemnych 
sieci inwynieryjnych, w tym d“k“nywania nasadzeL drzew i krzewów, 

b) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“ niezwiązaneg“ z wydzieleniem dziaJki ”“ granicach wydzieleL 
wewnętrznych 1.U/źP i 2.U/ZP. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: P.T.2043.KŚ.L, ul. P“lickiej (”“za granicą ”lanu); 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 
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6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w oparciu o sieci w terenach: P.T.2043.KŚ.L, wydzieleniu wewnętrznym 2.U/źP terenu 
P.T.2019.U,M i ul. P“lickiej (”“za granicą ”lanu); 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont sieci: elektroenergetycznej 15 kV oraz kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej; 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i rem“nt magistrali w“d“ciąg“wej; 
4) d“”uszcza się l“kalizację wbud“wanej, d“bud“wanej lub w“ln“ st“jącej stacji transf“rmat“r“wej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. W“ln“ st“jąca lub d“bud“wana stacja trans-

formatorowa o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych. 

§ 26. Teren elementarny P.T.2020.KM 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ”ętla tramwajowo-autobusowa; 

2) d“”uszczalne ”rzeznaczenie tymczas“we: ”ętla aut“bus“wa; 
3) ustala się l“kalizację t“alety ”ublicznej; 
4) dla realizacji celów wymieni“nych w pkt 1-3 ustala się inwestycję celu ”ubliczneg“. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni terenu; 
2) “b“wiązuje nasadzenie: 

a) zwarteg“ sz”aleru wys“kich, zim“ziel“nych krzewów, na Jącznej dJug“`ci minimum 100 m, z prze-

biegiem “kre`l“nym na rysunku ”lanu, 
b) sz”aleru drzew li`ciastych o kulistym pokroju, w regularnych “dstę”ach c“ 10 m, na dJug“`ci 

minimum 100 m, z ”rzebiegiem “kre`l“nym na rysunku ”lanu; 
3) d“”uszcza się niezbędną wycinkę wart“`ci“weg“ drzew“stanu k“lidująceg“ z planowanym zagospo-

dar“waniem ”ętli tramwaj“w“-autobusowej; 

4) w “t“czeniu realiz“wanej zabud“wy kubatur“wej “b“wiązuje w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zie-

leni, z udziaJem `redni“ wys“kiej zieleni “zd“bnej; 
5) “b“wiązuje ”“krycie niezabud“wanej i nieutwardz“nej ”“wierzchni terenu stale ”ielęgn“waną zielenią. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) usytu“wanie zabud“wy d“st“s“wane d“ r“związaL k“munikacyjnych i technicznych związanych 

z funkcj“n“waniem ”ętli; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu: 15%; 

3) ustala się l“kalizację: 
a) jedneg“, w“ln“ st“jąceg“ budynku dys”“zyt“rsk“ - socjalnego z ”“czekalnią dla ”asawerów, 

”unktem s”rzedawy biletów k“munikacji miejskiej, ”rasy, it”., 
b) “ wys“k“`ci nie większej niw 6,0 m, 

c) o dowolnej formie i parametrach zadaszenia, 

d) o trwaJym i estetycznym wyk“Lczeniu elewacji; 
4) toaleta publiczna wbudowana w ”“dziemną czę`ć budynku dys”“zyt“rsk“-socjalnego; 

5) elementy maJej architektury i wiaty przystankowe wykonane z materiaJów wys“kiej jak“`ci, d“sto-

sowane kompozycyjnie do formy zabudowy terenu; 

6) utwardzenie terenu z wyk“rzystaniem materiaJów o wys“kiej jak“`ci; 
7) zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z funkcj“n“waniem ”ętli aut“bus“wej wyznacza się na 

czas nie dJuwszy niw d“ dnia realizacji ”rzeznaczenia d“cel“weg“; 
8) zakazuje się: 

a) sytu“wania zabud“wy, “biektów technicznych, i innych elementów zag“s”“dar“wania terenu 

w s”“sób zagrawający bez”ieczeLstwu ”asawerów, 
b) l“kalizacji ”“dstacji ”r“st“wnik“wej zasilającej trakcję tramwaj“wą w pasie terenu o szer“k“`ci 

30 m, ”rzylegJym do drogi publicznej i pasie terenu o szer“k“`ci 30 m ”rzylegJym d“ granicy 

z terenem 2029.U,UC/E, 

c) sytu“wania tymczas“wych “biektów takich jak: ”awil“ny gastr“n“miczne, w“ln“ st“jące ki“ski, 
itp., z wyjątkiem niezbędnych “biektów związanych z przeznaczeniem terenu takich jak wiaty 

i kiosko-wiaty przystankowe. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“; 
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2) ustala się d“stę” “gólny. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenu P.T.2043.KD.L. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków realizuje się w oparciu 

o sieci w terenie P.T.2043.KD.L; 

2) “d”r“wadzenie wód “”ad“wych d“ sieci w terenie P.T.2043.KD.L po podczyszczeniu w piaskowni-

kach i separatorach ropopochodnych; 

3) d“”uszcza się l“kalizację ”“dstacji ”r“st“wnik“wej zasilającej trakcję tramwaj“wą, nie k“lidującej 
z realizacją zag“s”“dar“wania ”ętli tramwaj“w“-autobusowej. 

§ 27. Teren elementarny P.T.2021. US/E,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: kompleks rekreacyjno-sportowy i stacja transformatorowa z dopuszczeniem 

usJug; 
2) d“”uszczalny zakres usJug t“warzyszących usJug“m s”“rtu: “bsJuga im”rez kulturalnych i kongre-

sów, gastr“n“mia w zakresie “bsJugi klientów k“m”leksu w tym “bsJugi “rganiz“wanych im”rez ma-

s“wych, sez“n“we usJugi; 
3) d“”uszcza się l“kalizację t“alety ”ublicznej; 
4) czę`ć terenu ”rzeznacz“na ”“d bud“wnictw“ “chr“nne na wy”adek stanu zagr“wenia ”aLstwa lub 

wojny, oznaczona na rysunku planu; 

5) dla realizacji usJug s”“rtu “raz celów wymieni“nych w pkt 3 i 4 ustala się inwestycję celu ”ubliczneg“. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“ 50% i nie mniej niw 60% na wydzieleniu 

wewnętrznym 1.U/źP; 
3) “b“wiązuje nasadzenie sz”aleru drzew li`ciastych o kulistym pokroju, w regularnych “dstę”ach c“ 

10 m, z ”rzebiegiem “kre`l“nym na rysunku ”lanu: 
a) na dJug“`ci minimum 150 m wzdJuw granicy z terenem P.T.2013.U/E, 

b) na dJug“`ci minimum 210 m wzdJuw granicy z terenem P.T.2043.KD.L, 

c) na dJug“`ci minimum 230 m wzdJuw granicy z terenem P.T.2044.KD.D; 

4) “b“wiązuje ”“krycie niezabud“wanej i nieutwardz“nej ”“wierzchni terenu stale ”ielęgn“waną zielenią. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ci“w“ “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) nie”rzekraczalne linie zabud“wy nie “graniczają sytu“wania “biektów sez“n“wych usJug; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30%; 

5) forma zabudowy: 

a) jeden, w“ln“ st“jący budynek ty”u hala wid“wisk“w“-sportowa, 

b) “biekt zwarty lub wiel“bryJ“wy, w charakterze dominanty przestrzennej, o wyraunych wal“rach 
kompozycyjnych; 

c) obiekt o wys“k“`ci “d 8 m do 20 m, ”rzy czym najwywsza czę`ć budynku eks”“n“wana na za-

mknięciu “si wid“k“wej, “kre`l“nej na rysunku ”lanu, 
d) obiekt o dowolnej formie i parametrach zadaszenia, 

e) obiekt o trwaJym i estetycznym wyk“Lczeniu elewacji; 
6) toaleta publiczna wbudowana w ”“dziemną czę`ć budynku, z wej`ciem bez”“`redni“ z terenu 

1.U/ZP; 

7) forma zagospodarowania terenu 1.U/ZP: 

a) ”asaw o szer“k“`ci nie mniejszej niw 3 m i nawierzchni wykonanej z materiaJów o wys“kiej jak“`ci, 
b) urządz“na zieleL o ozdobnym charakterze w tym szpaler drzew, 

c) elementy maJej architektury, w tym Jawki; 
8) “b“wiązuje urządzenie ciągu ”ieszeg“ lub ”iesz“-r“wer“weg“ ”“ terenie, Jącząceg“ teren P.T.2043.KŚ.L 

z terenem P.T.2011.ZN/WS, o szer“k“`ci nie mniejszej niw 3 m “raz ”rzybliw“nym ”rzebiegu “kre`lo-

nym na rysunku planu; 

9) “biekty sez“n“wych usJug: ”arter“we, w f“rmie w“ln“ st“jących wiat lub budynków o powierzchni 

zabud“wy nie większej niw 9 m²; 
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10) zakazuje się l“kalizacji: 
a) sieci inwynieryjnych “raz nasadzeL wys“kiej zieleni na obszarze przeznaczonym pod budownictwo 

“chr“nne na wy”adek w”r“wadzenia stanu zagr“wenia bez”ieczeLstwa ”aLstwa lub w“jny, 
b) reklam wbudowanych, 

c) tymczas“wych “biektów ”rzesJaniających wid“k z terenu P.T.2043.KŚ.L na d“minantę ”rze-

strzenną, 
d) budynków inwynieryjnych urządzeL sieci“wych “raz ”arkingów w pasie terenu o szer“k“`ci 40 m, 

”rzylegJym d“ linii r“zgraniczającej dr“gi ”ublicznej, 
e) “biektów tymczas“wych i reklam w“ln“ st“jących na terenie wydzielenia wewnętrzneg“ 1.U/źP, 
f) tymczas“wych “biektów bud“wlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu; 

11) maksymalny termin tymczasowego zagospodarowania terenu w f“rmie sez“n“wych usJug: 3 miesią-
ce w roku; 

12) zakazuje się: 
a) nasadzeL ”rzesJaniających wid“k z terenu P.T.2043.KŚ.L na d“minantę ”rzestrzenną, 
b) zag“s”“dar“wania utrudniająceg“ d“jazd z terenu P.T.2043.KD.L do terenu P.T.2056.E w celu 

“bsJugi stacji transf“rmat“r“wej, 
c) grodzenia terenu 1.U/ZP, 

d) l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów w terenie 1.U/ZP, 

e) nowego zagospodarowania tymczasowego, z wyJączeniem sez“n“wych usJug. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“; 
2) dla ciągu ”ieszeg“ lub ”iesz“-r“wer“weg“ ustala się d“stę” “gólny. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: P.T.2043.KD.L, P.T.2044.KD.D, P.T.2045.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód opadowych 

realizuje się w oparciu o sieci w terenach: P.T.2043.KD.L, P.T.2044.KD.D, P.T.2045.KD.D; 

2) likwidacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią na”“wietrzną 15 kV. Do czasu likwidacji 

stacji transf“rmat“r“wej d“”uszcza się jej ”rzebud“wę, r“zbud“wę i rem“nt. W“ln“ st“jąca lub do-

budowana stacja transformatorowa o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych; 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt i likwidację na”“wietrznej sieci elektr“energetycznej 
15 kV; 

4) ustala się likwidację nie eks”l“at“waneg“ sJu”a elektr“energetyczneg“; 
5) ustala się l“kalizację wbud“wanej, d“bud“wanej lub w“ln“ st“jącej stacji transf“rmat“r“wej 15/0,4 kV 

zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. W“ln“ st“jąca lub d“bud“wana stacja transf“rmatorowa 

o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych; 

6) ustala się realizację sieci elektr“energetycznej 15kV; 
7) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

g“ na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“nych na rysunku ”lanu; 
8) ustala się l“kalizację studni awaryjnej; 
9) ustala się realizację sieci elektr“energetycznej 15 kV wraz z ”asem technicznym d“ jej “bsJugi, “zna-

czonym na rysunku planu. 

§ 28. Teren elementarny P.T.2022. U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa; 
2) d“”uszczalny zakres usJug: s”“rt i rekreacja, turystyka, “`wiata. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ci“w“ “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu: 30%; 
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4) wys“k“`ć zabud“wy: d“ 2 k“ndygnacji nadziemnych, nie więcej niw 10 m; 

5) budynki kryte dachami o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º; 
6) na granicy dziaJek, “d str“ny dróg ”ublicznych, d“”uszcza się sytu“wanie “gr“dzeL o wys“k“`ci 

większej niw “kre`l“na w § 6 ust. 3 pkt 20, gdy stan“wią “ne jedn“cze`nie zabez”ieczenie dla b“isk 
sportowych; 

7) zakazuje się l“kalizacji: 
a) budynków inwynieryjnych urządzeL sieci“wych “raz ”arkingów w pasie terenu o szer“k“`ci 

20 m, ”rzylegJym d“ linii r“zgraniczającej dr“gi ”ublicznej, 
b) reklam w“ln“ st“jących, 
c) tymczas“wych “biektów bud“wlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

8) zakazuje się n“weg“ zag“s”“dar“wania tymczas“weg“. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.T.2045.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w oparciu o sieci w terenie P.T.2045.KD.D; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt i likwidację na”“wietrznej sieci elektr“energetycznej 
15 kV; 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“nej na rysunku ”lanu; 
4) d“”uszcza się l“kalizację wbud“wanej, d“bud“wanej lub w“ln“ st“jącej stacji transf“rmat“r“wej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. wbud“wanej, d“bud“wanej lub w“ln“ st“jącej. 

§ 29. Teren elementarny P.T.2023.ZD 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: “gr“dy dziaJk“we. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 70% ”“wierzchni terenu elementarneg“ 

i 80% ”“jedynczej dziaJki “gr“dniczej; 
3) zakazuje się makr“niwelacji terenu z wyJączeniem realizacji ”arkingu “raz ”rzej`ć i ”rzejazdów ”“ 

terenie. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ci“w“ “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) d“”uszcza się l“kalizację maksymalnie jednej altany w granicach ”“jedynczej dziaJki “gr“dniczej; 
3) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 10% ”“wierzchni ”“jedynczej dziaJki “gr“dniczej, nie więcej 

niw 25 m²; 
4) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 1 k“ndygnacja nadziemna, lecz nie więcej niw 5 metrów “d ”o-

zi“mu terenu ”rzy wej`ciu d“ budynku d“ górnej ”“wierzchni przekrycia; 

5) budynki kryte dachami o nachyleniu ”“Jaci nie większym niw 30%; 
6) “gr“dzenia ”“jedynczych dziaJek, wyk“nuje się z siatki metalowej w kolorze zielonym, z zastosowa-

niem tej samej wys“k“`ci; 
7) nawierzchnia stanowisk postojowych i d“jazdów d“ nich realiz“wana jak“ wwir“wa lub trawiasta, 

stabiliz“wana kratami trawnik“wymi, siatką ze sztuczneg“ tw“rzywa lub awur“wymi rastrami beto-

nowymi; 

8) d“”uszcza się urządzenie “góln“d“stę”neg“ ”rzej`cia ”ieszeg“ lub ”iesz“-rowerowego po terenie, 

Jącząceg“ teren P.T.2011.ZN/WS z terenem P.T.2045.KD.D, o minimalnej szer“k“`ci 3 m; 

9) zakazuje się: 
a) l“kalizacji altan bez”“`redni“ ”rzy granicach dziaJek “gr“dniczych, 
b) l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących i wbudowanych, 

c) nowego zagospodarowania tymczasowego. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem ciągu ”ieszeg“ lub ”iesz“-rowerowego 

o którym m“wa w ust. 3 pkt 8. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.T.2045.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę i energię elektryczną realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia terenie P.T.2045.KD.D; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

g“ na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“nych na rysunku ”lanu; 
3) d“”uszcza się l“kalizację wbud“wanej, d“bud“wanej lub w“ln“ st“jącej stacji transf“rmat“r“wej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. W“ln“ st“jąca lub d“bud“wana stacja trans-

formatorowa o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych. 

§ 30. Teren elementarny P.T.2024.ZP/WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zieleL urządz“na, ciek w“dny. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 80% terenu elementarnego; 

3) zakazuje się: 
a) makroniwelacji terenu, 

b) realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych, 

c) nasadzeL drzew i wys“kich krzewów “raz zag“s”“dar“wania terenu w “dlegJ“`ci mniejszej niw 
5 m “d linii brzegu cieku w“dneg“, uniem“wliwiających d“stę” d“ cieku w celu konserwacji 

i eksploatacji, 

d) d“k“nywania zmian st“sunków w“dnych, jeweli zmiany te nie sJuwą ochronie przyrody lub racjo-

nalnej gospodarce wodnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ci“w“ “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) “b“wiązuje niska f“rma zieleni “zd“bnej; 
3) ustala się ”asy techn“l“giczne wzdJuw cieku w“dneg“ o szer“k“`ci “d 3 m do 5 m, um“wliwiające 

d“jazd d“ cieku “raz jeg“ k“nserwację i eks”l“atację; 
4) zakazuje się: 

a) l“kalizacji “biektów bud“wlanych, z wyjątkiem: “biektów inwynierskich związanych z “bsJugą 
techniczną cieku, kJadek pieszych i pieszo-r“wer“wych nad ciekiem w“dnym, “biektów maJej ar-

chitektury wykonanych z materiaJów naturalnych, 
b) l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów, 
c) umieszczania reklam, z wyjątkiem tablic inf“rmacyjnych “kre`lających uwytk“wanie terenu, 
d) przegradzania terenu, 

e) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Ś“”uszcza się wyJącznie ”“dziaJ gruntu związany z wydzieleniem dziaJek o szer“k“`ci “d 3 m do 5 m, 

bez”“`redni“ wzdJuw cieku w“dneg“, dla ”r“wadzenia k“nserwacji i eksploatacji cieku. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenu P.T.2045.KD.D, oraz poprzez tereny: P.T.2023.ZD, P.T.2025.U/E,MZ. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zakaz lokalizacji nowych obiektów i sieci inwynieryjnych; 
2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, regulację i k“nserwację cieku w“dneg“. 

§ 31. Teren elementarny P.T.2025. U/E,MZ 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa i stacja transformatorowa z dopuszczeniem obiektu miesz-

kalnictwa zbiorowego; 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 85 ｦ 11875 ｦ Poz. 1578 

 

2) d“”uszczalny zakres usJug: s”“rt i rekreacja, “`wiata, siedziby “rganizacji i st“warzyszeL s”“Jecz-

nych, ”“m“c s”“Jeczna, zakJady “”iekuLcze i “”iekuLcz“-wychowawcze; 

3) dopuszczalna forma mieszkalnictwa zbiorowego: dom dziecka, dom seniora, dom zakonny, schroni-

ska dla bezdomnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni terenu elementarneg“ 

i nie mniej niw 70% na terenie wydzielenia wewnętrzneg“ 1.U/źP; 
3) “graniczenie trwaJych ”rzeksztaJceL rzeuby terenu d“ niezbędneg“ zakresu związaneg“ z realizacją 

zabudowy; 

4) zakazuje się makr“niwelacji terenu 1.U/źP; 
5) d“”uszcza się niezbędną wycinkę wart“`ci“weg“ drzew“stanu, k“lidująceg“ z ”rzyszJym zag“s”“da-

rowaniem terenu; 

6) “b“wiązuje ”“krycie niezabud“wanej i nieutwardz“nej ”“wierzchni terenu stale ”ielęgn“waną zielenią. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) czę`ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny zabytków arche“l“gicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu: 10%; 

4) “b“wiązuje wk“m”“n“wanie budynków w naturalną rzeubę terenu i uksztaJt“wanie harm“nijnej syl-

wety zes”“Ju zabud“wy; 
5) wys“k“`ć zabud“wy: d“ 2 k“ndygnacji nadziemnych, nie więcej niw 10 m, maksymalnie do 94 m n.p.m.; 

6) dachy ”Jaskie lub str“me, ”rzy czym “b“wiązuje jednak“wa ge“metria dachów dla wszystkich bu-

dynków sytu“wanych w terenie; 

7) dla dachów str“mych ustala się nachylenie ”“Jaci c“ najmniej 35º i ”“krycie dachówką lub materia-

Jem dachówk“”“d“bnym w kolorze czerwonym lub brunatnym; 

8) okna w dachach str“mych wyJącznie ”“Jaci“we; 
9) forma zagospodarowania terenu 1.U/ZP: 

a) stale ”ielęgn“wana zieleL, 
b) `ciewki i elementy maJej architektury, 
c) urządzenia s”“rtu i rekreacji; 

10) “b“wiązuje urządzenie ”rzej`cia ”ieszeg“ lub ”iesz“-r“wer“weg“ ”“ terenie, Jącząceg“ teren 
P.T.2011.ZN/WS z terenem P.T.2045.KD.D, o minimalnej szer“k“`ci 3 m “raz ”rzybliw“nym ”rzebie-

gu “kre`l“nym na rysunku ”lanu; 
11) zakazuje się l“kalizacji: 

a) reklam w“ln“ st“jących i wbudowanych, 

b) miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów w terenie 1.U/ZP; 

c) w“ln“ st“jących budynków garaw“wych, g“s”“darczych lub technicznych, 
d) tymczas“wych “biektów bud“wlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu; 

12) zakazuje się: 
a) w pasie terenu o szer“k“`ci 5 m wzdJuw linii brzegu cieku, zag“s”“dar“wania terenu uniem“wli-

wiająceg“ d“stę” do cieku w celu jego konserwacji i eksploatacji, 

b) sadzenia drzew “raz ”r“wadzenia ”rac m“gących zagr“zić trwaJ“`ci sieci inwynieryjnych w pa-

sach technicznych, 

c) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem ciągu ”ieszeg“ lub ”iesz“-rowerowego 

o szer“k“`ci “d 3 m do 5 m i ”rzybliw“nym ”rzebiegu “kre`l“nym na rysunku ”lanu; 
2) dla ciągu ”ieszeg“ lub ”iesz“-r“wer“weg“ “b“wiązuje d“stę” “gólny; 
3) d“kJadny ”rzebieg “kre`l“neg“ w ”lanie ciągu ”ieszeg“ lub ”iesz“-r“wer“weg“ wyznacza się d“kJad-

nie na podstawie projektu budowlanego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.T.2045.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 
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6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków realizuje się w oparciu 

o sieci w terenie P.T.2045.KD.D; 

2) “d”r“wadzenie wód “”ad“wych ”“ ”“dczyszczeniu w piaskownikach i separatorach ropopochodnych 

realizuje się d“ kanalizacji deszcz“wej w terenie P.T.2045.KŚ.Ś lub d“ cieku St“Jczynka w terenie 

P.T.2026.ZP/WS; 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i rem“nt magistrali w“d“ciąg“wej; 
4) d“”uszcza się ”rzebud“wę; r“zbud“wę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

g“ na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“nych na rysunku ”lanu; 
5) ustala się l“kalizację wbud“wanej lub d“bud“wanej stacji transf“rmat“r“wej 15/0,4 kV zasilanej 

z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Dobudowana stacja transformatorowa o parametrach wg wyma-

gaL technicznych i technologicznych. 

§ 32. Teren elementarny P.T.2026. ZP/WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL urządz“na, ciek w“dny. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 80% terenu elementarnego; 

3) zakazuje się: 
a) makroniwelacji terenu, 

b) realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych, 

c) nasadzeL drzew i wys“kich krzewów “raz zagospodarowania terenu w “dlegJ“`ci mniejszej niw 
5 m “d linii brzegu cieku w“dneg“, uniem“wliwiających d“stę” d“ cieku w celu konserwacji 

i eksploatacji, 

d) d“k“nywania zmian st“sunków w“dnych, jeweli zmiany te nie sJuwą “chr“nie ”rzyr“dy lub racjo-

nalnej gospodarce wodnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) “b“wiązuje niska f“rma zieleni “zd“bnej; 
2) ustala się ”asy techn“l“giczne wzdJuw cieku w“dneg“ o szer“k“`ci “d 3 m do 5 m, um“wliwiające 

dojazd do cieku “raz jeg“ k“nserwację i eks”l“atację; 
3) zakazuje się: 

a) l“kalizacji “biektów bud“wlanych, z wyjątkiem: “biektów inwynierskich związanych z “bsJugą 
techniczną cieku, kJadek ”ieszych i pieszo-r“wer“wych nad ciekiem w“dnym, “biektów maJej ar-

chitektury wykonanych z materiaJów naturalnych, 
b) l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów, 
c) umieszczania reklam, z wyjątkiem tablic inf“rmacyjnych “kre`lających uwytk“wanie terenu, 
d) przegradzania terenu, 

e) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Ś“”uszcza się wyJącznie ”“dziaJ gruntu związany z wydzieleniem dziaJek o szer“k“`ci “d 3 m do 5 m, 

bez”“`redni“ wzdJuw cieku w“dneg“, dla ”r“wadzenia k“nserwacji i eksploatacji cieku. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenów: P.T.2044.KD.D, P.T.2045.KD.D oraz poprzez tereny: P.T.2025.U/E,MZ, P.T.2027.ZD, 

P.T.2028.U. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zakaz l“kalizacji n“wych “biektów i sieci inwynieryjnych, za wyjątkiem kanalizacji deszcz“wej; 
2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt i likwidację na”“wietrznej sieci elektr“energetycznej 

15 kV; 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

g“ na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“nych na rysunku ”lanu; 
4) d“”uszcza się ”rzebud“wę, regulację i k“nserwację cieku w“dneg“. 
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§ 33. Teren elementarny P.T.2027. ZD 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: “gr“dy dziaJk“we. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 70% powierzchni terenu elementarnego 

i 80% ”“jedynczej dziaJki “gr“dniczej; 
3) zach“wanie istniejących zadrzewieL w pasie terenu o szer“k“`ci 12 m, ”rzylegJym d“ granicy dr“gi 

publicznej; 

4) zakazuje się makr“niwelacji terenu z wyJączeniem realizacji ”arkingu “raz ”rzej`ć i ”rzejazdów ”“ 
terenie. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) d“”uszcza się l“kalizację maksymalnie jednej altany w granicach ”“jedynczej dziaJki “gr“dniczej; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 10% ”“wierzchni ”“jedynczej dziaJki “gr“dniczej, nie więcej 

niw 25 m²; 
3) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 1 k“ndygnacja nadziemna, lecz nie więcej niw 5 metrów “d ”o-

zi“mu terenu ”rzy wej`ciu d“ budynku d“ górnej ”“wierzchni przekrycia; 

4) budynki kryte dachami o nachyleniu ”“Jaci nie większym niw 30%; 
5) d“”uszcza się urządzenie “góln“d“stę”neg“ ”rzej`cia ”ieszeg“ lub ”iesz“-rowerowego po terenie, 

Jącząceg“ teren P.T.2026.źP/WS z terenem P.T.2045.KD.D, o minimalnej szerok“`ci 3 m; 

6) “gr“dzenia ”“jedynczych dziaJek, wyk“nuje się z siatki metalowej w kolorze zielonym, z zastosowa-

niem tej samej wys“k“`ci; 
7) nawierzchnia stanowisk postojowych i d“jazdów d“ nich realiz“wana jak“ wwir“wa lub trawiasta, 

stabilizowana kratami trawnik“wymi, siatką ze sztuczneg“ tw“rzywa lub awur“wymi rastrami beto-

nowymi; 

8) zakazuje się: 
a) l“kalizacji altan bez”“`redni“ ”rzy granicach dziaJek “gr“dniczych, 
b) w pasie o szer“k“`ci 5,0 m wzdJuw linii brzegu cieku, zag“s”“dar“wania terenu uniem“wliwiają-

ceg“ d“stę” d“ cieku w celu jego konserwacji i eksploatacji, 

c) umieszczania reklam, z wyjątkiem tablic inf“rmacyjnych “kre`lających uwytk“wanie terenu, 
d) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem ciągu ”ieszeg“ lub ”iesz“-rowerowego 

o którym m“wa w ust. 3 pkt 5. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.T.2045.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę i energię elektryczną realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia terenie P.T.2045.KD.D; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt i likwidację na”“wietrznej sieci elektr“energetycznej 
15 kV; 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

g“ na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“nych na rysunku ”lanu; 
4) d“”uszcza się l“kalizację wbud“wanej, d“bud“wanej lub w“ln“ st“jącej stacji transformatorowej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. W“ln“ st“jąca lub d“bud“wana stacja trans-

formatorowa o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych. 

§ 34. Teren elementarny P.T.2028. U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa; 
2) d“”uszczalny zakres usJug: handel, rzemi“sJ“, dr“bne wytwórstw“. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 20% ”“wierzchni dziaJki; 
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2) “b“wiązuje nasadzenie zwarteg“ sz”aleru `redni“ wys“kich krzewów, na Jącznej dJug“`ci minimum 
50 m, z ”rzebiegiem “kre`l“nym na rysunku ”lanu. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabud“wy na dziaJce bud“wlanej: 50%; 
3) wys“k“`ć zabud“wy: d“ 3 k“ndygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12 m; 

4) budynki kryte dachami o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º; 
5) zakazuje się: 

a) sytu“wania w“ln“ st“jących budynków o wys“k“`ci mniejszej niw 8 m w pasie terenu o szeroko-

`ci 20 m, ”rzylegJym d“ linii r“zgraniczającej dr“gi ”ublicznej, 
b) l“kaliz“wania ”laców skJad“wych w pasie terenu o szer“k“`ci 30 m, ”rzylegJym d“ linii r“zgrani-

czającej dr“gi ”ublicznej, 
c) sytu“wania “biektów tymczasowych, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 5000 m²; 
2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej: 60 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających ”rzylegJej 
drogi publicznej, zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: P.T.2044.KŚ.Ś, P.T.2045.KŚ.Ś; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w oparciu o sieci w terenach: P.T.2044.KD.D, P.T.2045.KD.D; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt i likwidację na”“wietrznej sieci elektr“energetycznej 
15 kV; 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

g“ na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“nych na rysunku ”lanu; 
4) dopuszcza się l“kalizację wbud“wanej, d“bud“wanej lub w“ln“ st“jącej stacji transf“rmat“r“wej 

15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. W“ln“ st“jąca lub d“bud“wana stacja trans-

formatorowa o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych. 

§ 35. Teren elementarny P.T.2029.U,UC/E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa z obiektem handlu i usJug o ”“wierzchni s”rzedawy ”“wy-

wej 2000 m², stacje transformatorowe; 

2) d“”uszczalny zakres usJug: handel detaliczny, handel hurtowy, gastronomia, kultura i rozrywka, rze-

mi“sJ“, dr“bne wytwórstw“, stacje “bsJugi sam“ch“dów “s“b“wych, stacja ”aliw, k“tJ“wnia “sie-

dl“wa, biura, dziaJaln“`ć z zakresu “bsJugi firm i klientów; 
3) lokalizacja obiektu handlu i usJug o powierzchni s”rzedawy ”“wywej 2000 m² wyJącznie w granicach 

wydzieleL wewnętrznych 1.U/UC i 2.U/UC, ”rzy czym na terenie wydzielenia wewnętrzneg“ 2.U/UC 
nie wcze`niej niw ”“ zak“Lczeniu realizacji dr“gi ”ublicznej P.T.2047.KŚ.Ś; 

4) w pasie terenu o szer“k“`ci 160 m, ”rzylegJym d“ linii r“zgraniczającej ul. P“lickiej zakazuje się l“ka-

lizacji: stacji “bsJugi sam“ch“dów “s“b“wych, stacji ”aliw, handlu hurt“weg“, rzemi“sJa i drobnego 

wytwórstwa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ob“wiązuje b“gaty ”r“gram zieleni na fr“ntach dziaJek, wzdJuw linii r“zgraniczającej ul. Polickiej i wzdJuw 
granicy z terenem P.T.2020.KM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) minimalne ”“krycie “b“wiązującej linii zabud“wy `cianami budynków w “brębie ”“jedynczej dziaJki 

budowlanej: 

a) 60% na dziaJkach ”rzylegJych d“ linii r“zgraniczającej ul. Bajecznej, 

b) 70% na dziaJkach nr 34/2 i 26/8 z “brębu 3203; 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 85 ｦ 11879 ｦ Poz. 1578 

 

3) maksymalna powierzchnia zabud“wy: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
4) wys“k“`ć zabud“wy, z zastrzeweniem ust. 3 pkt 5 i pkt 6 - do 3 kondygnacji nadziemnych, nie wię-

cej 12 m; 

5) minimalna wys“k“`ć budynków sytu“wanych na “b“wiązującej linii zabud“wy: 10 m; 

6) dla k“mina k“tJ“wni “siedl“wej d“”uszcza się maksymalną wys“k“`ć 14 m; 

7) budynki kryte dachami o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z dopuszczeniem innej geome-

trii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

8) d“`wietlenia w dachach str“mych wyJącznie w ”Jaszczyunie ”“Jaci; 
9) f“rma zag“s”“dar“wania ”asa terenu ”“między “b“wiązującą linią zabud“wy wyznacz“ną ”“ 

wsch“dniej str“nie wydzielenia wewnętrzneg“ 1.U/UC a zach“dnią granicą terenu P.T.2020.KM: 
a) ”asaw o nawierzchni wykonanej z materiaJów o wys“kiej jak“`ci, 
b) elementy maJej architektury, 
c) zieleL o charakterze ozdobnym; 

10) m“wliwa f“rma akcentów k“m”“zycyjnych na zamknięciach “si wid“k“wych, “znacz“nych na rysunku 

planu: akcent architektoniczny w elewacji budynku, akcent przestrzenny w f“rmie rzeuby, f“ntanny, 
k“m”“n“wany ciąg z elementów maJej architektury lub zieleni; 

11) w pasach terenu o szer“k“`ci 30 m, ”rzylegJych d“ dróg ”ublicznych zakazuje się l“kalizacji: 
a) stacji “bsJugi sam“ch“dów i stacji paliw, 

b) ”laców skJad“wych; 
12) w pasach terenu o szer“k“`ci 30 m, ”rzylegJych d“ dróg ”ublicznych, z wyJączeniem ”asa terenu 

”rzylegJeg“ d“ dr“gi P.T.2047.KŚ.Ś, zakazuje się l“kalizacji budynków o wys“k“`ci mniejszej niw 
8 m; 

13) l“kalizację k“tJ“wni “siedl“wej i sieci cie”lnej d“”uszcza się wyJącznie w granicach: 

a) dziaJki 34/1 z obr.3203, 

b) dziaJki 34/2 z “brębu 3203, z wyJączeniem ”asa terenu o szer“k“`ci 50 m, bez”“`redni“ ”rzyle-

gJeg“ d“ dróg ”ublicznych lub terenu P.T.2020.KM; 
14) zakazuje się: 

a) lokalizacji ”arkingów i reklam na wydzieleniu wewnętrznym 2.U/UC “raz w pasie terenu pomię-
dzy “b“wiązującą linią zabud“wy wyznacz“ną ”“ wsch“dniej str“nie wydzielenia wewnętrzneg“ 
1.U/UC a zach“dnią granicą terenu P.T.2020.KM, 

b) przegradzania i grodzenia pasa terenu ”“między “b“wiązującą linią zabud“wy wyznacz“ną ”“ 
wsch“dniej str“nie wydzielenia wewnętrzneg“ 1.U/UC a zach“dnią granicą terenu P.T.2020.KM, 

c) nasadzeL drzew i wys“kich krzewów na wydzieleniu wewnętrznym 2.U/UC, 
d) gr“dzenia wydzielenia wewnętrzneg“ 2.U/UC, 

e) l“kalizacji “biektów tymczas“wych i nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 3000 m²; 
2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej: 

a) dla fr“ntów ”rzylegJych d“ linii r“zgraniczającej ul. Polickiej - 45 m, 

b) dla fr“ntów ”rzylegJych d“ terenu P.T.2044.KŚ.Ś - 40 m; 

3) ustalenia ust. 4 pkt 1÷2 nie mają zast“s“wania dla dziaJek wydzielanych ”“d k“tJ“wnię “siedl“wą 

i korytarza dla prowadzenia sieci cieplnej oraz dojazdu i d“j`cia d“ cie”J“wni; 
4) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych, w st“sunku d“ linii r“zgraniczającej dr“gi ”u-

bliczne: 

a) “dn“szący się d“ ”asa terenu gJęb“k“`ci minimum 50 m, bez”“`redni“ ”rzylegającego do linii 

r“zgraniczającej dr“gi ”ublicznej, 
b) dla granic ”rzylegJych d“ ulic: P“lickiej i Nad St“Jczynką - zawarty w przedziale od 850 do 950, 

c) dla granic ”rzylegJych d“ ulicy Bajecznej - identyczny jak dla granic dziaJek 29/7 i 30/1 z “brębu 
3203. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: P.T.2044.KŚ.Ś, P.T.2047.KŚ.Ś, P.T.2048.KŚ.L, ul. Polickiej (”“za granicą ”lanu); 
2) d“ czasu realizacji dr“gi P.T.2047.KŚ.Ś, d“”uszcza się “bsJugę k“munikacyjną dziaJki 34/1 z obr. 

3203 z terenu P.T.2048.KD.L, stan“wiąceg“ czę`ć ul. P“lickiej (”“za granicą ”lanu); 
3) d“”uszcza się “bsJugę k“munikacyjną dziaJki 34/2 z “br. 3203 ”“”rzez dziaJkę 34/1 z obr. 3203; 

4) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 
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6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o sieci w terenach: P.T.2043.KD.L, P.T.2044.KD.D, P.T.2045.KD.D, P.T.2047.KD.D, 

ul. P“lickiej (”“za granicą planu); 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt, likwidację i bud“wę w nowej lokalizacji sieci elektro-

energetycznych i kanalizacji deszczowej; 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt, likwidację i bud“wę w nowej lokalizacji stacji trans-

formatorowych 15/0,4 kV zasilanych z sieci elektroenergetycznej 15 kV. W“ln“ st“jące lub d“budo-

wane stacje transformatorowe o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych; 

4) czę`ć terenu znajduje się w zasięgu “ddziaJywania na”“wietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

na”ięcia 110 kV, oznaczonej na rysunku planu; 

5) d“”uszcza się l“kalizację n“wych, wbud“wanych, d“bud“wanych lub w“ln“ st“jących stacji trans-

formatorowych 15/0,4 kV zasilanych z sieci elektroenergetycznej 15 kV. W“ln“ st“jące lub dobudo-

wane stacje transformatorowe o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych. 

6) d“”uszcza się l“kalizację k“tJ“wni “siedl“wej; 
7) d“”uszcza się realizację sieci cie”lnej. 

§ 36. Teren elementarny P.T.2030.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa; 
2) d“”uszczalny zakres usJug: “bsJuga firm i klientów, biura, handel, dr“bne wytwórstw“; 
3) d“”uszcza się l“kalizację jedneg“ budynku niemieszkalneg“, sJuwąceg“ tymczas“wemu zakwatero-

waniu np. hotel. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“ 15% dziaJki bud“wlanej i nie mniej niw 
40% na wydzieleniu wewnętrznym 1.U/źP; 

2) d“”uszcza się niezbędną wycinkę wart“`ci“weg“ drzew“stanu, k“lidująceg“ z ”rzyszJym zag“s”“da-

rowaniem terenu. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy: d“ 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12 m; 

4) budynki kryte dachami ”Jaskimi; 
5) na terenach naziemnych ”arkingów nasadzenia drzew wedJug wskaunika: minimum 1 drzewo na 5 miejsc 

postojowych; w ”rzy”adku realizacji mniejszej il“`ci miejsc ”“st“j“wych niw 5 stanowisk, minimum 

2 drzewa; 

6) zakazuje się: 
a) lokalizacji zabudowy i reklam na terenie wydzielenia wewnętrzneg“ 1.U/źP, 
b) sytu“wania tymczas“wych “biektów bud“wlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

c) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 2000 m²; 
2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej dla fr“ntów ”rzylegJych d“ dróg ”ublicznych - 20 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych w stosunku do linii r“zgraniczających ”rzylegJej 
drogi publicznej, zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: P.T.2044.KŚ.Ś, P.T.2047.KŚ.Ś; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków realizuje się 

w oparciu o sieci w terenie P.T.2047.KD.D oraz w ul. Polickiej (poza granicami planu); 

2) “d”r“wadzenie wód “”ad“wych do kanalizacji deszczowej w terenie P.T.2047.KD.D lub po pod-

czyszczeniu w piaskownikach i se”arat“rach r“”“”“ch“dnych d“ cieku St“Jczynka w terenie P.T. 

2032 ZP/WS; 
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3) d“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnych z terenu P.T.2044.KD.D poprzez wydzielenie wewnętrz-
ne 1.U/ZP w terenie P.T.2030.U; 

4) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt, likwidację i bud“wę w nowej lokalizacji sieci wodo-

ciąg“wej, elektr“energetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 

5) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt, likwidację i przeniesienie w teren P.T.2031.UC/E 

sieci elektroenergetycznej 15 kV; 

6) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

g“ na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“nych na rysunku planu; 

7) d“”uszcza się l“kalizację wbud“wanej, d“bud“wanej lub w“ln“ st“jącej stacji transf“rmat“r“wej 
15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. W“ln“ st“jąca lub d“bud“wana stacja trans-

formatorowa o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych. 

§ 37. Teren elementarny P.T.2031. UC/E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: teren handlu i usJug w obiektach o ”“wierzchni s”rzedawy ”“wywej 2000 m², 
stacje transformatorowe; 

2) d“”uszczalny zakres usJug: handel detaliczny, gastr“n“mia, usJugi kultury i r“zrywki, usJugi z zakresu 

“bsJugi firm i klientów; 
3) ustala się l“kalizację minimum jednej usJugi z zakresu kultury i r“zrywki, takiej jak kin“, kręgielnia, 

bawialnia dla dzieci, itp., wbudowanej w obiekt handlowy sytuowany na dziaJce bud“wlanej ”rzyle-

gJej d“ terenu P.T.2047.KŚ.Ś. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 15% ”“wierzchni dziaJki i nie mniej niw 
30% na wydzieleniu wewnętrznym 1.U; 

2) na terenie wydzielenia wewnętrzneg“ 1.U “b“wiązuje nasadzenie sz”aleru drzew zJ“w“neg“ z gatun-

ków drzew li`ciastych o ”“kr“ju kulistym, których ”rzeciętna `rednica k“r“ny wyn“si 12 m, w regu-

larnych “dstę”ach c“ 10 m, na dJug“`ci minimum 90 m, z ”rzebiegiem “kre`l“nym na rysunku ”lanu; 
3) “b“wiązuje ”“krycie niezabud“wanej i nieutwardz“nej ”“wierzchni terenu stale ”ielęgn“waną zielenią. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) minimalne ”“krycie “b“wiązującej linii zabud“wy `cianami budynków w “brębie ”“jedynczej dziaJki 

budowlanej: 70%; 

3) na zamknięciu “si wid“k“wej mającej swój ”rzebieg wzdJuw ul. Sz“sa P“lska: zabud“wa “brzewna 
ulicy, ”“wiązana ”rzestrzennie i kompozycyjnie z zabud“wą usJug“wą l“kaliz“waną na dziaJkach 
nr 50, nr 46/2 i nr 28/8 z “brębu 3004, ”“J“w“nych ”rzy ”“Judni“wej granicy ”lanu; 

4) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, z wyJączeniem terenu 
wydzielenia wewnętrzneg“ 1.U w“lnego od zabudowy; 

5) wys“k“`ć zabud“wy, z zastrzeweniem ust. 3 pkt 6 - do 3 k“ndygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12 m; 

6) minimalna wys“k“`ć budynków sytu“wanych na “b“wiązującej linii zabud“wy: 11 m; 

7) budynki kryte dachami o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z dopuszczeniem innej geome-

trii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

8) d“`wietlenia w dachach str“mych wyJącznie w ”Jaszczyunie ”“Jaci; 
9) forma zagospodarowania terenu wydzielenia wewnętrzneg“ 1.U: ”lac ”rzeznacz“ny gJównie dla ru-

chu ”ieszeg“, utwardz“ny materiaJami wys“kiej jak“`ci z elementami maJej architektury i bogatym 

programem zieleni, w tym sz”alerem drzew na zamknięciu “si wid“k“wej; 
10) na terenach naziemnych ”arkingów nasadzenia drzew wedJug wskaunika: minimum 1 drzewo na 5 miejsc 

postojowych; w ”rzy”adku realizacji mniejszej il“`ci miejsc ”“st“j“wych niw 5 stanowisk, minimum 

2 drzewa; 

11) “b“wiązuje urządzenie ”rzej`cia ”ieszeg“ lub ”iesz“-r“wer“weg“, Jącząceg“ ulicę P“licką z terenem 

P.T.2032.ZP/WS, o minimalnej szer“k“`ci 3 m “raz ”rzybliw“nym ”rzebiegu “kre`l“nym na rysunku 
planu; 

12) w pasie terenu o szer“k“`ci 50 m, ”rzylegJym d“ dróg ”ublicznych, zakazuje się l“kalizacji budynków 

o wys“k“`ci mniejszej niw 8 m; 

13) w ”“bliwu wej`ć sytu“wanych “d str“ny ”arkingów, wyznacza się dla klientów usJug miejsca d“ se-

lektywnej zbiórki “”ak“waL ”lastik“wych, szklanych, it”.; 
14) zakazuje się: 

a) sytu“wania w“ln“ st“jących, jedn“k“ndygnacyjnych garawy, 
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b) przegradzania i grodzenia terenu 1.U, 

c) l“kalizacji “biektów tymczas“wych i nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 15000 m², 
2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej: 

a) dla fr“ntów ”rzylegJych d“ linii r“zgraniczającej ul. Szosa Polska - 120 m, 

b) dla fr“ntów ”rzylegJych d“ linii r“zgraniczającej ul. Polickiej - 70 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych, w st“sunku d“ linii r“zgraniczającej dr“gi ”u-

bliczne: 

a) “dn“szący się d“ ”asa terenu gJęb“k“`ci minimum 30 m, bez”“`redni“ ”rzylegająceg“ d“ linii 
r“zgraniczającej dr“gi ”ublicznej, 

b) zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95º; 
4) d“”uszcza się wydzielenie dziaJki ”“ granicach wydzielenia wewnętrzneg“ 1.U; 
5) d“”uszcza się wydzielenie ciągu ”iesz“ lub ”iesz“-rowerowego o szer“k“`ci “d 3 m do 5 m oraz 

”rzybliw“nym ”rzebiegu “kre`l“nym na rysunku ”lanu; 
6) dla ciągu ”ieszeg“ lub ”iesz“-rowerowego o którym m“wa w ust. 3 pkt 11, ustala się d“stę” “gólny; 
7) d“kJadny ”rzebieg “kre`l“neg“ w ”lanie ciągu ”ieszeg“ lub ”iesz“-r“wer“weg“ wyznacza się na ”“d-

stawie projektu budowlanego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: P.T.2047.KŚ.Ś, P.T.2041.KŚ.G, ul. P“lickiej (”“za granicą ”lanu); 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków realizuje się 

w oparciu o sieci w terenach: P.T.2041.KD.G, P.T.2047.KD.D, ul. Polickiej (poza granicą ”lanu); 
2) “d”r“wadzenie wód “”ad“wych d“ kanalizacji deszcz“wej w terenach: P.T.2041.KD.G, P.T.2047.KD.D, 

ul. P“lickiej (”“za granicą ”lanu) lub ”“ ”“dczyszczeniu w piaskownikach i separatorach ropopochod-

nych d“ cieku St“Jczynka w terenie P.T. 2032ZP/WS; 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt, likwidację i bud“wę w nowej lokalizacji sieci: wodo-

ciąg“wej, elektr“energetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 

4) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt, likwidację na”“wietrznej linii elektroenergetycznej 

15 kV i bud“wę sieci elektr“energetycznej w nowej lokalizacji; 

5) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt i likwidację stacji transf“rmat“r“wej 15/0,4 kV zasi-

lanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. W“ln“ st“jąca lub d“bud“wana stacja transformatorowa o pa-

rametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych; 

6) d“”uszcza się l“kalizację n“wych, wbud“wanych, d“bud“wanych lub w“ln“ st“jących stacji trans-

formatorowych 15/0,4 kV zasilanych z sieci elektroenergetycznej 15 kV. Wolno st“jące lub d“budo-

wane stacje transformatorowe o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych. 

§ 38. Teren elementarny P.T.2032.ZP/WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL urządz“na, ciek w“dny; 
2) d“”uszcza się zach“wanie “gr“dów dziaJk“wych, bez zwiększania ich ”“wierzchni; 
3) d“”uszcza się sez“n“we usJugi. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 80% terenu elementarnego; 

3) dopuszcza się maJą retencję w“dną; 
4) zakazuje się: 

a) makroniwelacji terenu, 

b) realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych, 

c) nasadzeL drzew i wys“kich krzewów “raz zag“s”“dar“wania terenu w “dlegJ“`ci mniejszej niw 
5 m “d linii brzegu cieku w“dneg“, uniem“wliwiających d“stę” d“ cieku w celu konserwacji 

i eksploatacji, 

d) d“k“nywania zmian st“sunków w“dnych, jeweli zmiany te nie sJuwą “chr“nie ”rzyr“dy lub racjo-

nalnej gospodarce wodnej. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) f“rma zag“s”“dar“wania: zieleniec, “gród; 
2) czę`ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny zabytków arche“l“gicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

3) ustala się ”asy techn“l“giczne wzdJuw cieku w“dneg“ o szer“k“`ci “d 3 m do 5 m, um“wliwiające 
d“jazd d“ cieku “raz jeg“ k“nserwację i eks”l“atację; 

4) ”rzy realizacji maJej retencji w“dnej, “b“wiązuje wJączenie elementów związanych z systemem od-

”r“wadzania wód “”ad“wych d“ “gólnej k“m”“zycji i formy zagospodarowania terenu; 

5) “b“wiązuje urządzenie ”rzej`cia ”ieszeg“ lub ”iesz“-r“wer“weg“ ”“ terenie, Jącząceg“ teren 
P.T.2031.UC/E z terenem P.T.2044.KD.D, o minimalnej szer“k“`ci 3 m “raz ”rzybliw“nym ”rzebiegu 
“kre`l“nym na rysunku ”lanu; 

6) d“”uszcza się zach“wanie ”arkingu, bez zwiększania il“`ci stan“wisk ”“st“j“wych; 
7) “biekty sez“n“wych usJug: ”arter“we, w f“rmie w“ln“ st“jących wiat lub budynków o powierzchni 

zabud“wy nie większej niw 9 m²; 
8) maksymalny termin tymczasowego zagospodarowania terenu w f“rmie sez“n“wych usJug: 3 miesią-

ce w roku; 

9) zakazuje się: 
a) l“kalizacji “biektów bud“wlanych, z wyjątkiem: “biektów tymczas“wych na ”“trzeby sez“no-

wych usJug, “biektów inwynierskich związanych z “bsJugą techniczną cieku, kJadek ”ieszych 

i pieszo-r“wer“wych nad ciekiem w“dnym, awur“wych “gr“dzeL i “biektów maJej architektury 
wykonanych z materiaJów naturalnych, 

b) l“kalizacji n“wych miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów, 
c) umieszczania reklam, z wyjątkiem tablic inf“rmacyjnych “kre`lających uwytk“wanie terenu, 
d) l“kalizacji “biektów tymczas“wych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

e) nowego zagospodarowania tymczasowego, z wyJączeniem sez“n“wych usJug. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem: 

a) ciągu ”ieszeg“ lub ”iesz“-rowerowego o szer“k“`ci “d 3 m do 5 m “raz ”rzybliw“nym ”rzebiegu 
“kre`l“nym na rysunku ”lanu, 

b) dziaJek o szer“k“`ci “d 3 m do 5 m, bez”“`redni“ wzdJuw cieku w“dneg“, dla ”r“wadzenia k“n-

serwacji i eksploatacji cieku; 

2) dla terenu ciągu ”ieszeg“ lub pieszo-r“wer“weg“ ustala się d“stę” “gólny; 
3) d“kJadny ”rzebieg “kre`l“neg“ w ”lanie ciągu ”ieszeg“ lub ”iesz“-r“wer“weg“ wyznacza się na ”“d-

stawie projektu budowlanego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.T.2044.KD.D, oraz poprzez tereny: P.T.2030.U, P.T.2031.UC/E, P.T.2033.U; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zakaz l“kalizacji n“wych “biektów i sieci inwynieryjnych; 
2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt, likwidację i bud“wę w nowej lokalizacji sieci wodo-

ciąg“wej i kanalizacji deszczowej; 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt i likwidację sieci elektr“energetycznej 15 kV; 

4) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt i likwidację na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 

15 kV; 

5) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

g“ na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“nych na rysunku ”lanu; 
6) d“”uszcza się ”rzebud“wę, regulację i k“nserwację cieku w“dneg“ i rowu melioracyjnego. 

§ 39. Teren elementarny P.T.2033.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa; 
2) d“”uszczalny zakres usJug: handel, gastr“n“mia, “bsJuga firm i klientów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni terenu; 
3) “b“wiązuje ”“krycie niezabud“wanej i nieutwardz“nej ”“wierzchni terenu stale ”ielęgn“waną zielenią; 
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4) dopuszcza się niezbędną wycinkę wart“`ci“weg“ drzew“stanu, k“lidująceg“ z ”rzyszJym zag“s”“da-

rowaniem terenu; 

5) “graniczenie trwaJych ”rzeksztaJceL rzeuby terenu d“ niezbędneg“ zakresu związaneg“ z realizacją 
zabudowy. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren “bjęty strefą W III “granicz“nej “chr“ny zabytków arche“l“gicznych; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu: 20%; 

4) wys“k“`ć zabud“wy: d“ dwóch k“ndygnacji nadziemnych, w tym druga w dachu stromym, nie wię-
cej niw 8 m; 

5) budynki kryte dachami ”Jaskimi lub str“mymi; 
6) okna w dachach str“mych wyJącznie ”“Jaci“we; 
7) zakazuje się: 

a) l“kalizacji w“ln“ st“jących budynków garaw“wych i gospodarczych, 

b) tymczas“wych “biektów bud“wlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

c) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.T.2044.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych realizuje się 

w oparciu o sieci w terenach: P.T.2041.KD.G, P.T.2044.KD.D; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt, likwidację i bud“wę w nowej lokalizacji sieci wodo-

ciąg“wej. 

§ 40. Teren elementarny P.T.2034.ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL urządz“na. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 80% terenu elementarnego; 

3) zakazuje się realizacji nawierzchni nie”rze”uszczalnych. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) wzdJuw caJej granicy z terenem P.T.2041.KŚ.G “b“wiązuje zag“s”“dar“wanie zielenią nisk“ i `redni“ 
wys“ką, z ”rzewagą zieleni zim“ziel“nej; 

2) d“”uszcza się realizację elementów maJej architektury; 
3) zakazuje się: 

a) lokalizacji “biektów bud“wlanych z wyjątkiem ”“dstacji ”r“st“wnik“wej zasilającej trakcję tram-

waj“wą i “biektów maJej architektury, 
b) l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów, 
c) przegradzania terenu, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenów: P.T.2041.KŚ.G, P.T.2044.KŚ.Ś. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt, likwidację i bud“wę w nowej lokalizacji sieci wodo-

ciąg“wej; 
2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt, likwidację i przeniesienie w teren P.T.2035.EE sieci 

elektroenergetycznej 15 kV; 
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3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

g“ na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“nych na rysunku ”lanu; 
4) d“”uszcza się ”rzebud“wę, regulację i k“nserwację r“wu meli“racyjneg“; 
5) d“”uszcza się l“kalizację ”“dstacji ”r“st“wnik“wej zasilającej trakcję tramwaj“wą. 

§ 41. Teren elementarny P.T.2035. EE 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: r“zdzielnia wys“kieg“ na”ięcia 220/110 kV. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

3) w zasięgu “ddziaJywania na”“wietrznej linii elektr“energetycznej wys“kieg“ na”ięcia d“”uszcza się 
l“kalizację miejsc d“stę”nych dla ludn“`ci ”“d warunkiem s”eJnienia wymagaL ”rze”isów d“tyczą-
cych d“”uszczalnych ”“zi“mów ”ól elektr“magnetycznych w `r“d“wisku lub zast“s“wania `r“dków 
technicznych “bniwających ”“zi“my ”ól elektr“magnetycznych ”“niwej “kre`l“nych w tych przepisach. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) czę`ć terenu “bjęta strefą W III ograniczonej “chr“ny zabytków arche“l“gicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
4) maksymalna wys“k“`ć “biektów kubatur“wych: dwie k“ndygnacje nadziemne, nie więcej niw 10 m; 

5) budynki kryte dachami o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 45º; 
6) okna w dachach str“mych wyJącznie ”“Jaci“we; 
7) zakazuje się: 

a) sytu“wania reklam w“ln“ st“jących; 
b) lokalizacji tymczasowych obiektów bud“wlanych “raz n“weg“ zag“s”“dar“wania tymczas“weg“. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 5000 m², 
2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej: 

a) dla fr“ntów ”rzylegJych d“ linii r“zgraniczającej ul. Polickiej - 50 m, 

b) dla fr“ntów ”rzylegJych d“ linii r“zgraniczającej ul. Szosa Polska - 80 m, 

c) dla fr“ntów ”rzylegJych d“ terenu P.T.2046.KŚ.Ś - 80 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych, w st“sunku d“ linii r“zgraniczającej dr“gi ”u-

bliczne: 

a) “dn“szący się d“ ”asa terenu gJęb“k“`ci minimum 30 m, bez”“`redni“ ”rzylegająceg“ d“ linii 
r“zgraniczającej dr“gi ”ublicznej, 

b) zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: P.T.2041.KŚ.G, P.T.2044.KŚ.Ś, P.T.2046.KD.D; 

2) liczba miejsc ”“st“j“wych: nie mniej niw 10 w obszarze terenu elementarnego. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych realizuje 
się w oparciu o sieci w terenach: P.T.2041.KD.G, P.T.2044.KD.D, P.T.2046.KD.D; 

2) d“”uszcza się “d”r“wadzenie wód “”ad“wych ”“ ”“dczyszczeniu w piaskownikach i separatorach 

ropopochodnych do cieku Skolwinka, poprzez tereny: P.T.2035.EE, P.T.2046.KD.D i P.T.2040.ZP/WS; 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont stacji transformatorowej 220/110 kV Glinki; 

4) d“”uszcza się ”rzebud“wę, regulację i k“nserwację r“wu meli“racyjneg“. 

§ 42. Teren elementarny P.T.2036. P/U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ”r“dukcja, usJugi, magazyny i skJady; 
2) d“”uszczalny zakres usJug: handel hurt“wy, rzemi“sJ“, ”rzetwórstw“, wynajem maszyn i s”rzętu, 

”unkty na”rawcze, ”unkty sku”u sur“wców wtórnych, serwisy ”“jazdów i urządzeL, dziaJaln“`ć 

z zakresu “bsJugi firm i klientów; 
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3) dopuszcza się l“kalizację ”unktu “dbi“ru “d”adów ”r“blem“wych, w tym “d”adów rem“nt“w“-

budowlanych, prowadzonego w ramach selektywnej zbiórki “d”adów k“munalnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) czę`ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny zabytków arche“l“gicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% dziaJki bud“wlanej; 
4) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: dwie k“ndygnacje nadziemne, nie więcej niw 10 m; 

5) budynki kryte dachami o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º; 
6) zakazuje się: 

a) w pasie o szer“k“`ci 50 m, ”rzylegJym d“ linii r“zgraniczającej terenu P.T.2044.KŚ.Ś, sytu“wa-

nia ”laców skJad“wych i w“ln“ st“jących budynków o wys“k“`ci mniejszej niw 7 m, 

b) l“kalizacji tymczas“wych “biektów budowlanych i nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 5000 m², 
2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej: 

a) dla fr“ntów ”rzylegJych d“ terenu P.T.2044.KŚ.Ś - 70 m, 

b) dla fr“ntów ”rzylegJych d“ terenu P.T.2046.KŚ.Ś - 40 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych, w st“sunku d“ linii r“zgraniczającej dr“gi ”u-

bliczne: 

a) “dn“szący się d“ ”asa terenu gJęb“k“`ci minimum 30 m, bez”“`redni“ ”rzylegająceg“ d“ linii 
r“zgraniczającej dr“gi ”ublicznej, 

b) zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95º. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: P.T.2044.KŚ.Ś, P.T.2046.KŚ.Ś; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o sieci w terenach: P.T.2044.KD.D, P.T.2046.KD.D; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

g“ na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania linii, “znacz“nych na rysunku ”lanu. 

§ 43. Teren elementarny P.T.2037.ZD 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: “gr“dy dziaJk“we. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 70% ”“wierzchni terenu elementarneg“ 

i 80% ”“jedynczej dziaJki “gr“dniczej; 
3) zakazuje się makr“niwelacji terenu z wyJączeniem realizacji ”arkingu “raz ”rzej`ć i przejazdów ”“ 

terenie. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) czę`ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny zabytków arche“l“gicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

2) d“”uszcza się l“kalizację maksymalnie jednej altany w granicach ”“jedynczej dziaJki “gr“dniczej; 
3) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 10% ”“wierzchni ”“jedynczej dziaJki “gr“dniczej, nie więcej 

niw 25 m²; 
4) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 1 k“ndygnacja nadziemna, lecz nie więcej niw 5 metrów “d ”o-

zi“mu terenu ”rzy wej`ciu d“ budynku d“ górnej ”“wierzchni ”rzekrycia; 
5) budynki kryte dachami o nachyleniu ”“Jaci nie większym niw 30%; 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 85 ｦ 11887 ｦ Poz. 1578 

 

6) “gr“dzenia ”“jedynczych dziaJek, wyk“nuje się z siatki metalowej w kolorze zielonym, z zastosowa-

niem tej samej wys“k“`ci; 
7) nawierzchnia stanowisk postojowych i d“jazdów d“ nich realiz“wana jak“ wwir“wa lub trawiasta, 

stabiliz“wana kratami trawnik“wymi, siatką ze sztuczneg“ tw“rzywa lub awur“wymi rastrami beto-

nowymi; 

8) zakazuje się: 
a) lokalizacji altan bez”“`redni“ ”rzy granicach dziaJek “gr“dniczych, 
b) umieszczania reklam, z wyjątkiem tablic inf“rmacyjnych “kre`lających uwytk“wanie terenu, 
c) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: P.T.2044.KŚ.Ś, P.T.2046.KŚ.Ś; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę i energię elektryczną realizuje się w oparciu o sieci w terenach: P.T.2044.KD.D, 

P.T.2046.KD.D; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt, likwidację i bud“wę w nowej lokalizacji stacji trans-

formatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią na”“wietrzną 15 kV. W“ln“ st“jąca lub d“bud“wana stacja 

transformatorowa o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych; 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt i likwidację na”“wietrznej sieci elektr“energetycznej 
15 kV; 

4) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokie-

g“ na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“nych na rysunku ”lanu. 

§ 44. Teren elementarny P.T.2038.ZP/WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL urządz“na, ciek w“dny; 
2) na gruntach le`nych zakazuje się zmiany uwytk“wania na cele niele`ne. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 90% terenu elementarnego; 

3) d“”uszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie: 

a) wycinki w ramach inwentaryzacji stanu lasu, 

b) cięć sanitarnych; 
4) zakazuje się: 

a) makroniwelacji terenu, 

b) realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych, 

c) likwidacji zieleni szuwarowej i przywodnej, 

d) nasadzeL drzew i wys“kich krzewów “raz zagospodarowania terenu w “dlegJ“`ci mniejszej niw 
5 m “d linii brzegu cieku w“dneg“, uniem“wliwiających d“stę” d“ cieku w celu konserwacji 

i eksploatacji, 

e) d“k“nywania zmian st“sunków w“dnych, jeweli zmiany te nie sJuwą “chr“nie ”rzyr“dy lub racjo-

nalnej gospodarce wodnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) czę`ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny zabytków arche“l“gicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

2) wszelkie dziaJania na terenie le`nym winny być zg“dne z inwentaryzacją stanu lasu; 
3) ustala się ”asy techn“l“giczne wzdJuw cieku w“dneg“ o szer“k“`ci “d 3 m do 5 m, um“wliwiające 

d“jazd d“ cieku “raz jeg“ k“nserwację i eks”l“atację; 
4) zakazuje się: 

a) l“kalizacji “biektów bud“wlanych, z wyjątkiem: “biektów inwynierskich związanych z “bsJugą 
techniczną cieku, kJadek ”ieszych i pieszo-r“wer“wych nad ciekiem w“dnym, “biektów maJej ar-

chitektury wykonanych z materiaJów naturalnych; 
b) l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów, 
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c) lokalizacji reklam, 

d) przegradzania terenu, 

e) sadzenia drzew “raz ”r“wadzenia ”rac m“gących zagr“zić trwaJ“`ci sieci inwynieryjnych w pa-

sach technicznych, 

f) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) d“”uszcza się wyJącznie ”“dziaJ gruntu związany z wydzieleniem dziaJek o szer“k“`ci “d 3 m do 5 m, 

bez”“`redni“ wzdJuw cieku w“dneg“, dla ”r“wadzenia k“nserwacji i eksploatacji cieku; 

2) ustala się d“stę” “gólny. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenu P.T.2046.KD.D, oraz poprzez tereny: P.T.2025.U/E,MZ, P.T.2037.ZD, P.T.2040.ZP/WS. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zakaz l“kalizacji n“wych “biektów i sieci inwynieryjnych, za wyjątkiem kanalizacji deszcz“wej; 
2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“nej na rysunku ”lanu; 
3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i rem“nt na”“wietrznej linii elektr“energetycznej najwywszeg“ 

na”ięcia 220 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“nej na rysunku planu; 

4) d“”uszcza się ”rzebud“wę, regulację i k“nserwację cieku w“dneg“; 
5) ustala się realizację na”“wietrznej linii elektr“energetycznej najwywszeg“ na”ięcia 220 kV, z zasię-

giem “ddziaJywania, “znacz“nej na rysunku ”lanu; 
6) ustala się realizację kanalizacji deszczowej wraz z ”asem technicznym d“ jej “bsJugi, “znacz“nym na 

rysunku planu. 

§ 45. Teren elementarny P.T.2039. U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa; 
2) d“”uszczalny zakres usJug: biura, dziaJaln“`ć z zakresu “bsJugi firm i klientów, gastr“n“mia, handel; 
3) zakazuje się l“kalizacji: 

a) stacji paliw, 

b) warsztatów mechaniki ”“jazd“wej i stacji “bsJugi ”“jazdów. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) “graniczenie trwaJych ”rzeksztaJceL rzeuby terenu d“ niezbędneg“ zakresu związaneg“ z realizacją 

zabudowy. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu: 15%; 

3) wys“k“`ć zabud“wy: d“ dwóch k“ndygnacji nadziemnych, w tym druga w dachu stromym, nie wię-
cej niw 8 m; 

4) budynki kryte dachami ”Jaskimi lub stromymi; 

5) okna w dachach str“mych wyJącznie ”“Jaci“we; 
6) obiekty techniczne i garawe wyJącznie w formie wbudowanych w zabud“wę usJug“wą; 
7) zakazuje się: 

a) l“kalizacji w“ln“ st“jących budynków garaw“wych i gospodarczych, 

b) tymczas“wych “biektów bud“wlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

c) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.T.2046.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷6. 
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6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o sieci w terenach: P.T.2041.KD.G, P.T.2046.KD.D; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i rem“nt na”“wietrznej linii elektr“energetycznej najwywszeg“ 
na”ięcia 220 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“nej na rysunku ”lanu. 

§ 46. Teren elementarny P.T.2040. ZP/WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zieleL urządz“na, ciek w“dny; 
2) d“”uszcza się sez“n“we usJugi. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 70% terenu elementarneg“; 
3) zakazuje się: 

a) realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych, 

b) makroniwelacji terenu, 

c) d“k“nywania zmian st“sunków w“dnych, jeweli zmiany te nie sJuwą “chr“nie ”rzyr“dy lub racjo-

nalnej gospodarce wodnej, 

d) nasadzeL drzew i wys“kich krzewów “raz zag“s”“dar“wania terenu w “dlegJ“`ci mniejszej niw 
5 m “d linii brzegu cieku w“dneg“, uniem“wliwiających d“stę” d“ cieku w celu konserwacji 

i eksploatacji. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) forma zagospodarowania: zieleniec; 

2) ustala się ”asy techn“l“giczne wzdJuw cieku w“dneg“ o szer“k“`ci “d 3 m do 5 m, um“wliwiające 
d“jazd d“ cieku “raz jeg“ k“nserwację i eks”l“atację; 

3) w pasie terenu o szer“k“`ci 10 m, ”rzylegJym d“ terenu P.T.2046.KŚ.Ś, d“”uszcza się l“kalizację 
miejsc post“j“wych dla sam“ch“dów; 

4) “biekty sez“n“wych usJug: ”arter“we, w f“rmie w“ln“ st“jących wiat lub budynków o powierzchni 

zabud“wy nie większej niw 9 m²; 
5) maksymalny termin tymczasowego zagospodarowania terenu w f“rmie sez“n“wych usJug: 3 miesią-

ce w roku; 

6) zakazuje się: 
a) l“kalizacji “biektów bud“wlanych, z wyjątkiem: “biektów inwynierskich związanych z “bsJugą 

techniczną cieku, “biektów tymczas“wych na ”“trzeby sez“n“wych usJug, kJadek ”ieszych 

i pieszo-r“wer“wych nad ciekiem w“dnym, “biektów maJej architektury wykonanych z materia-

Jów naturalnych, 
b) umieszczania reklam, z wyjątkiem tablic inf“rmacyjnych “kre`lających uwytk“wanie terenu, 
c) nowego zagospodarowania tymczasowego, z wyJączeniem sez“n“wych usJug. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“ nie związaneg“ z wydzieleniem: 

a) parkingu, 

b) dziaJek o szer“k“`ci “d 3 m do 5 m, bez”“`redni“ wzdJuw cieku w“dneg“, dla ”r“wadzenia k“n-

serwacji i eksploatacji cieku. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.T.2046.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę i energię elektryczną w oparciu o sieci w terenie P.T.2046.KD.D; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyw-
szeg“ na”ięcia 220 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “znacz“nych na rysunku ”lanu; 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont kanalizacji deszczowej; 

4) d“”uszcza się ”rzebud“wę, regulację i k“nserwację cieku w“dneg“; 
5) ustala się realizację na”“wietrznej linii elektr“energetycznej najwywszeg“ na”ięcia 220 kV, z zasię-

giem “ddziaJywania, “znacz“nej na rysunku ”lanu; 
6) d“”uszcza się l“kalizację ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych. 
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§ 47. Teren elementarny P.T.2041.KD.G 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica gJówna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren czę`ci“w“ “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej stan“wiącej element k“m”“zycji wzdJuw 

ciągu dr“g“weg“; 
3) nakazuje się zach“wanie ciągJ“`ci ”rzestrzennej i ”“wiązaL ek“l“gicznych um“wliwiających ”rzej`cie 

zwierząt, n”. urządzenie ”rze”ustów ek“l“gicznych, ”“między: 
a) terenem P.T.2032.ZP/WS a terenem ”“J“w“nym na zachód “d dr“gi P.T.2041.KŚ.G, 
b) terenem P.T.2038.ZP/WS a terenem ”“J“w“nym na zachód “d dr“gi P.T.2041.KŚ.G. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) czę`ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny zabytków archeologicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

2) f“rma zieleni urządz“nej: 
a) c“ najmniej jeden ciąg drzew, sadz“nych w regularnym ukJadzie ”“ wsch“dniej str“nie dr“gi, 
b) z “dstę”ami między drzewami równymi ”“J“wie ”rzeciętnej `rednicy korony, 

c) sz”aler zJ“w“ny z gatunków drzew li`ciastych wys“kich lub bardz“ wys“kich, o pokroju kulistym, 

d) wzdJuw granicy z terenem P.T.2032.źP/WS, nie mniej niw 60 m Jącznej dJug“`ci ciągu drzew, 
e) wzdJuw granicy z terenem P.T.2033.U, nie mniej niw 40 m Jącznej dJug“`ci ciągu drzew, 
f) wzdJuw granicy z terenem P.T.2035.śś, nie mniej niw 90 m Jącznej dJug“`ci ciągu drzew, 
g) wzdJuw granicy z terenem P.T.2039.U, nie mniej niw 80 m Jącznej dJug“`ci ciągu drzew; 

3) ”rzej`cia suche dla ”Jazów i gadów ”“między terenami P.T.2032.źP/WS i P.T.2038.ZP/WS a tere-

nem ”“J“w“nym na zachód “d dr“gi P.T.2041.KŚ.G realizuje się wraz z systemem zabez”ieczeL ”rzed 
wch“dzeniem ”Jazów i gadów na dr“gę; 

4) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników; 
5) zakazuje się sytu“wania reklam w ”asach r“zdzielających jezdnie ulicy; 
6) maksymalna il“`ć “biektów ty”u ki“sk uliczny z ”rasą: 2; 
7) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“we-

go, z wyjątkiem: 
a) “biektów o których m“wa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym m“wa w ust. 3 pkt 6. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz d“k“nywania ”“dziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach rozgraniczających zmienna: “d 42,8 m do 47,6 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój ulicy: dwie jezdnie ”“ minimum dwa ”asy ruchu, ch“dniki “bustr“nne; 
2) ”rzybliw“ny ”rzebieg dwukierunk“wej `ciewki r“wer“wej, “kre`l“ny na rysunku ”lanu; 

3) zakazuje się bez”“`redniej “bsJugi z ulicy “bjętych ”lanem terenów ”rzylegJych, z wyjątkiem terenów: 
P.T.2034.ZP, P.T.2035.EE oraz terenu P.T.2031.UC/E; 

4) szer“k“`ć ”asa międzyjezdneg“ um“wliwiająca l“kalizację t“r“wiska tramwaj“weg“; 
5) dopuszcza się l“kalizację ”rzejazdu ”rzez ”as międzyjezdny dla ”“trzeb “bsJugi terenu P.T.2035.śś. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) sieci: gazowa, elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i bu-

dowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt i likwidację na”“wietrznej sieci elektr“energetycznej 
15 kV; 

3) na”“wietrzne linie elektr“energetyczne wys“kieg“ na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “zna-

czone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

4) na”“wietrzna linia elektr“energetyczna najwywszeg“ na”ięcia 220 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, 
oznaczona na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

5) ustala się realizację sieci: w“d“ciągowej, cieplnej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i desz-

cz“wej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych; 
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6) d“”uszcza się l“kalizację ”“dstacji ”r“st“wnik“wej zasilającej trakcję tramwaj“wą, nie k“lidującej z zago-

spodarowaniem drogi. 

§ 48. Teren elementarny P.T.2042.KD.L 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) ustala się “chr“nę i zachowanie drzew po zachodniej stronie drogi, przy czym d“”uszcza się wycinkę 

wys“kich krzewów i drzew sam“siewnych zakJócających hist“ryczną k“m”“zycję zieleni; 
3) d“”uszcza się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej stan“wiącej element k“m”“zycji wzdJuw 

ciągu dr“g“weg“; 
4) uzu”eJnienia hist“ryczneg“ ciągu drzew wyJącznie drzewami w tym samym gatunku. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) czę`ć terenu “bjęta strefą B “chr“ny k“nserwat“rskiej zach“wanych elementów hist“rycznej struktu-

ry przestrzennej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
3) czę`ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny zabytków arche“l“gicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

4) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników; 
5) maksymalna il“`ć “biektów ty”u ki“sk uliczny z ”rasą: 1; 
6) zakazuje się sytu“wania reklam; 
7) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“we-

go, z wyjątkiem: 
a) “biektów o których m“wa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym m“wa w ust. 3 pkt 5. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz d“k“nywania ”“dziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 14,0 m do 20,2 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, ch“dniki “bustr“nne; 
2) ”rzybliw“ny ”rzebieg dwukierunk“wej `ciewki r“wer“wej, “kre`l“ny na rysunku ”lanu. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczne “raz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt, likwidację sieci elektr“energetycznej 0,4 kV; 

3) ustala się realizację sieci elektr“energetycznych; 
4) d“”uszcza się realizację sieci cie”lnej. 

§ 49. Teren elementarny P.T.2043.KD.L 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren czę`ci“w“ “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej stan“wiącej element k“m”“zycji wzdJuw 

ciągu dr“g“weg“. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) czę`ć terenu “bjęta strefą B “chr“ny k“nserwat“rskiej zach“wanych elementów hist“rycznej struktu-

ry przestrzennej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) teren czę`ci“w“ “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
3) forma zieleni urządz“nej: 

a) c“ najmniej jeden ciąg drzew, sadz“nych wzdJuw granicy z terenem P.T.2020.KM, 

b) z drzewami sadzonymi w regularnych “dstę”ach c“ 10 m, 
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c) sz”aler zJ“w“ny z gatunków drzew li`ciastych wys“kich lub bardz“ wys“kich, o pokroju kulistym, 

d) nie mniej niw 100 m Jącznej dJug“`ci ciągu drzew; 
4) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników; 
5) w centralnej czę`ci r“nda “b“wiązuje l“kalizacja akcentu ”rzestrzenneg“ w f“rmie rzeuby usytu“wa-

nej w otoczeniu niskiej zieleni ozdobnej; 

6) ustala się “chr“nę niezakJóc“neg“ wid“ku z obszaru ronda drogi P.T.2043.KD.L na dominanty prze-

strzenne zlokalizowane w terenach: P.T.2018.U/E, P.T.2021.US/E,U; 

7) maksymalna il“`ć “biektów ty”u ki“sk uliczny z ”rasą: 2; 
8) zakazuje się sytu“wania reklam; 
9) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“we-

go, z wyjątkiem: 
a) “biektów o których m“wa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym m“wa w ust. 3 pkt 7. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz dokonywania ”“dziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 15,0 m do 24,6 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, chodniki obustronne; 

2) w czę`ci dr“gi wbud“wane t“r“wisk“ tramwaj“we; 
3) ”rzybliw“ny ”rzebieg dwukierunk“wej `ciewki r“wer“wej, “kre`l“ny na rysunku ”lanu. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) sieci: w“d“ciąg“wa, elektr“energetyczne “raz kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala w“d“ciąg“wa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

3) ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, cie”lnej, elektroenergetycznych, kanalizacji sani-

tarnej i deszcz“wej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych. 

§ 50. Teren elementarny P.T.2044.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren czę`ci“w“ “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej stan“wiącej element k“m”“zycji wzdJuw 

ciągu dr“g“weg“, na “dcinku ”“między terenem P.T.2043.KŚ.L a terenem P.T.2045.KD.D; 

3) nakazuje się zach“wanie ciągJ“`ci ”rzestrzennej i ”“wiązaL ek“l“gicznych um“wliwiających ”rzej`cie 
zwierząt, n”. urządzenie ”rze”ustów ek“l“gicznych, ”“między terenem P.T.2026.źP/WS a terenem 

P.T.2032.ZP/WS. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) czę`ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny zabytków arche“l“gicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

2) ustala się “chr“nę niezakJóc“neg“ wid“ku z ciągu wid“k“weg“ dr“gi P.T.2044.KŚ.Ś, “d granicy 

z terenem P.T.2045.KŚ.Ś, na d“minantę ”rzestrzenną zl“kaliz“waną w terenie P.T.2018.U/E; 

3) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników; 
4) maksymalna il“`ć “biektów ty”u ki“sk uliczny z ”rasą: 2; 
5) zakazuje się sytu“wania reklam na “dcinku, ”“między terenem P.T.2043.KŚ.L a terenem P.T.2045.KD.D; 

6) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“we-

go, z wyjątkiem: 
a) “biektów o których m“wa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym m“wa w ust. 3 pkt 4. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz d“k“nywania ”“dziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 12,0 m do 22,8 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

Przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, ch“dniki “bustr“nne. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) sieci: w“d“ciąg“wa, elektr“energetyczne “raz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala w“d“ciąg“wa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

3) na”“wietrzna sieć elektr“energetyczna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

i likwidacji; 

4) napowietrzne linie elektr“energetyczne wys“kieg“ na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “zna-

czone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

5) przepusty na cieku i rowie melioracyjnym - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

6) ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, cie”lnej, elektr“energetycznych, kanalizacji sani-

tarnej i deszcz“wej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych; 
7) d“”uszcza się kanalizację r“wu meli“racyjneg“ wzdJuw terenu P.T.2035.śś. 

§ 51. Teren elementarny P.T.2045.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren czę`ci“w“ “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej stan“wiącej element k“m”“zycji wzdJuw 

ciągu dr“g“weg“. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników; 
2) maksymalna il“`ć “biektów ty”u ki“sk uliczny z ”rasą: 1; 
3) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, 

z wyjątkiem: 
a) “biektów o których m“wa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym m“wa w ust. 3 pkt 2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz dokonywania ”“dziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 14,5 m do 25,5 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) na”“wietrzna sieć elektr“energetyczna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

i likwidacji; 

2) magistrala w“d“ciąg“wa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

3) napowietrzne linie elektr“energetyczne wys“kieg“ na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “zna-

czone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

4) ustala się realizację sieci: gaz“wej, cie”lnej, elektr“energetycznych “raz kanalizacji sanitarnej i desz-

cz“wej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych; 
5) ustala się realizację ”rze”ustu na cieku St“Jczynka; 
6) d“”uszcza się kanaliz“wanie r“wów meli“racyjnych. 

§ 52. Teren elementarny P.T.2046.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej stan“wiącej element k“m”“zycji wzdJuw 

ciągu dr“g“weg“. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) czę`ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny zabytków arche“l“gicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

2) f“rma zieleni urządz“nej: wzdJuw granicy z terenem P.T.2037.ZD co najmniej jeden, zwarty szpaler 

wys“kich krzewów, z dJug“`cią ciągu krzewów nie mniejszą niw 250 m; 

3) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników; 
4) maksymalna il“`ć “biektów ty”u ki“sk uliczny z ”rasą: 1; 
5) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów budowlanych oraz zagospodarowania tymczasowego, 

z wyjątkiem: 
a) “biektów o których m“wa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym m“wa w ust. 3 pkt 4. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz d“k“nywania ”“dziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 11,6 m do 17,7 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Przekrój ulicy: jedna jezdnia dwa ”asy ruchu, ch“dnik c“ najmniej ”“ str“nie zabud“wy. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy 

nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) na”“wietrzne linie elektr“energetyczne wys“kieg“ na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, “zna-

czone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

3) na”“wietrzne linie elektr“energetyczne najwywszeg“ na”ięcia 220 kV, z zasięgiem “ddziaJywania, 
oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

4) ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, cie”lnej, elektr“energetycznych “raz kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej i rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych; 

5) ustala się realizację na”“wietrznej linii elektr“energetycznej najwywszeg“ na”ięcia 220 kV, z zasię-
giem “ddziaJywania, “znacz“nej na rysunku ”lanu. 

§ 53. Teren elementarny P.T.2047.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ob“wiązuje w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni publicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników; 
2) nakazuje się w”r“wadzenie “bustr“nneg“ sz”aleru drzew zJ“w“neg“ z gatunków drzew li`ciastych 

o pokr“ju kulistym, których ”rzeciętna `rednica k“r“ny wyn“si 12 m; 

3) d“”uszcza się w”r“wadzenie zieleni `redniej jak“ uzu”eJnienie sz”alerów drzew, w “si tych sz”alerów; 
4) maksymalna il“`ć “biektów ty”u ki“sk uliczny z ”rasą: 1; 
5) zakazuje się sytu“wania reklam; 

6) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, 
z wyjątkiem: 
a) “biektów o których m“wa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym m“wa w ust. 3 pkt 4. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz d“k“nywania ”“dziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 27,0 m do 36,9 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu chodniki obustronne. 
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6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy 

nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, cie”lnej, elektroenergetycznych i kanalizacji sani-

tarnej. 

§ 54. Teren elementarny P.T.2048. KD.L 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ś“”uszcza się w”r“wadzenie niskiej, z“rganiz“wanej zieleni publicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się sytu“wania reklam; 
2) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz d“k“nywania ”“dziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 0,0 m do 2,8 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

W granicach terenu d“”uszcza się w”r“wadzenie elementów ulicy wynikających z rozbudowy 

ul. P“lickiej (”“za granicą ”lanu). 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ś“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnych. 

§ 55. Teren elementarny P.T.2049.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) d“”uszcza się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników; 
3) d“”uszczalna f“rma zieleni urządz“nej: sz”alery niskich drzew, wyw“”J“ty, niska r“`linn“`ć “zd“bna, 

w tym r“`liny w donicach; 

4) maksymalna il“`ć “biektów typu kiosk uliczny z ”rasą: 1; 
5) zakazuje się sytu“wania reklam; 
6) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“we-

go, z wyjątkiem: 
a) “biektów o których m“wa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym m“wa w ust. 3 pkt 4. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz d“k“nywania ”“dziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających 10 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, ch“dnik minimum ”“ str“nie zabud“wy; 
2) droga w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) czę`ć terenu znajduje się w zasięgu “ddziaJywania na”“wietrznej linii elektr“energetycznej wys“kieg“ 
na”ięcia 110 kV, oznaczonej na rysunku planu; 

2) ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, cie”lnej, elektr“energetycznych “raz kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej i rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych; 

3) d“”uszcza się l“kalizację ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych. 
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§ 56. Teren elementarny P.T.2050.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) d“”uszcza się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni publicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników; 
3) d“”uszczalna f“rma zieleni urządz“nej: sz”alery niskich drzew, wyw“”J“ty, niska r“`linn“`ć “zd“bna, 

w tym r“`liny w donicach; 

4) maksymalna il“`ć “biektów ty”u ki“sk uliczny z ”rasą: 1; 
5) zakazuje się sytu“wania reklam; 
6) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“darowania tymczasowego, 

z wyjątkiem: 
a) “biektów o których m“wa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym m“wa w ust. 3 pkt 4. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz d“k“nywania ”“dziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 12,0 m do 16,7 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, ch“dnik minimum ”“ str“nie zabud“wy; 
2) droga w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) na”“wietrzna linia elektr“energetyczna wys“kieg“ na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania linii, 
oznaczona na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, cie”lnej, elektr“energetycznych, kanalizacji sani-

tarnej i deszcz“wej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych; 
3) ustala się l“kalizację studni awaryjnej. 

§ 57. Teren elementarny P.T.2051.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica d“jazd“wa (czę`ć ”asa dr“g“weg“). 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) d“”uszcza się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników; 
3) d“”uszczalna f“rma zieleni urządz“nej: sz”alery niskich drzew, wyw“”J“ty, niska r“`linn“`ć “zd“bna, 

w tym r“`liny w donicach; 

4) maksymalna il“`ć “biektów ty”u ki“sk uliczny z ”rasą: 1; 
5) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, 

z wyjątkiem: 
a) “biektów o których m“wa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 4. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz d“k“nywania ”“dziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 2,4 m do 8,5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

W granicach terenu realizuje się ”“szerzenie ”asa dr“g“weg“ będąceg“ czę`cią ulicy Ornej (”“za granicą 
planu). 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ś“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnych. 

§ 58. Teren elementarny P.T.2052.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: dr“ga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) d“”uszcza się w”r“wadzenie stale ”ielęgn“wanej zieleni w f“rmie wyw“”J“tów, ”nączy, niskiej r“`lin-

n“`ci “zd“bnej, w tym r“`lin w donicach. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników; 
3) maksymalna il“`ć “biektów ty”u ki“sk uliczny z ”rasą: 1; 

4) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“we-

go, z wyjątkiem: 
a) “biektów o których m“wa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym m“wa w ust. 3 pkt 3. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz dok“nywania ”“dziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 2,2 m do 5,2 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Realizacja w f“rmie ciągu ”iesz“-jezdnego. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ś“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnych. 

§ 59. Teren elementarny P.T.2053.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: dr“ga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) d“”uszcza się w”r“wadzenie stale ”ielęgn“wanej zieleni w f“rmie sz”aleru niskich drzew, wyw“”Jo-

tów, ”nączy, niskiej r“`linn“`ci “zd“bnej, w tym r“`lin w donicach. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) czę`ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny zabytków arche“l“gicznych, w granicach ozna-

czonych na rysunku planu; 

2) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
3) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników; 
4) maksymalna il“`ć “biektów ty”u ki“sk uliczny z ”rasą: 1; 
5) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“we-

go, z wyjątkiem: 
a) “biektów o których m“wa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym m“wa w ust. 3 pkt 4. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz d“k“nywania ”“dziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających 13 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ustala się d“stę” “gólny d“ terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Realizacja w f“rmie ciągu pieszo-jezdnego. 
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6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ś“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnych. 

§ 60. Teren elementarny P.T.2054.KPS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ”rze”“m”“wnia `cieków sanitarnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% powierzchni terenu elementarnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się umieszczania reklam, z wyjątkiem tablic inf“rmacyjnych “kre`lających uwytk“wanie terenu; 
2) d“”uszcza się wyJącznie awur“we “gr“dzenie terenu, o maksymalnej wys“k“`ci 1 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenu P.T.2046.KD.D. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) ustala się l“kalizację ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych; 
2) ustala się realizację kanalizacji sanitarnej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych. 

§ 61. Teren elementarny P.T.2055.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni terenu elementarneg“. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 m²; 
3) maksymalna wys“k“`ć “biektu: 5 m; 

4) nie “granicza się f“rmy dachu, z wyjątkiem budynków wywszych niw 3,5 m, dla których “b“wiązuje 
dach stromy; 

5) zakazuje się: 
a) lokalizacji reklam, 

b) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz n“weg“ zag“s”“dar“wania tymczas“weg“. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenu P.T.2046.KD.D. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ustala się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. 

W“ln“ st“jąca stacja transf“rmat“r“wa o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych. 

§ 62. Teren elementarny P.T.2056.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnego: 30% powierzchni terenu elementarnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
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1) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 m²; 
4) maksymalna wys“k“`ć “biektu: 5 m; 

5) nie “granicza się f“rmy dachu, z wyjątkiem budynków wywszych niw 3,5 m, dla których “b“wiązuje 
dach stromy; 

6) zakazuje się: 
a) lokalizacji reklam, 

b) lokalizacji tymczasowych “biektów bud“wlanych “raz n“weg“ zag“s”“dar“wania tymczas“weg“. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenu P.T.2043.KD.L, poprzez teren P.T.2021.US/E,U. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) ustala się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. 

W“ln“ st“jąca stacja transf“rmat“r“wa o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt, likwidację i bud“wę sieci w“d“ciąg“wej w nowej 

l“kalizacji lub jej ”rzeJ“wenie w teren P.T.2013.U/E. 

§ 63. Teren elementarny P.T.2057.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni terenu elementarneg“. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 m²; 
4) maksymalna wys“k“`ć “biektu: 5 m; 

5) nie “granicza się f“rmy dachu, z wyjątkiem budynków wywszych niw 3,5 m, dla których “b“wiązuje 
dach stromy; 

6) zakazuje się: 
a) lokalizacji reklam, 

b) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz n“weg“ zag“s”“dar“wania tymczas“weg“. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenu P.T.2060.KDW. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ustala się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15/0,4 kV zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. 

W“ln“ st“jąca stacja transf“rmat“r“wa o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych. 

§ 64. Teren elementarny P.T.2058.KPS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ”rze”“m”“wnia `cieków sanitarnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni terenu elementarnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) zakazuje się umieszczania reklam, z wyjątkiem tablic inf“rmacyjnych “kre`lających uwytk“wanie terenu; 
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3) dopuszcza się wyJącznie awur“we “gr“dzenie terenu, o maksymalnej wys“k“`ci 1 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenu P.T.2050.KD.D. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) ustala się l“kalizację ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych; 
2) ustala się realizację kanalizacji sanitarnej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych. 

§ 65. Teren elementarny P.T.2059.KPS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ”rze”“m”“wnia `cieków sanitarnych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni terenu elementarneg“. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się umieszczania reklam, z wyjątkiem tablic inf“rmacyjnych “kre`lających uwytk“wanie terenu; 
2) d“”uszcza się wyJącznie awur“we “gr“dzenie terenu, o maksymalnej wys“k“`ci 1 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenu P.T.2045.KD.D. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) ustala się l“kalizację ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych; 
2) ustala się realizację kanalizacji sanitarnej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych. 

§ 66. Teren elementarny P.T.2060.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: dr“ga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) d“”uszcza się w”r“wadzenie stale ”ielęgn“wanej zieleni w f“rmie sz”aleru niskich drzew, wyw“”J“tów, 

”nączy, niskiej r“`linn“`ci “zd“bnej, w tym r“`lin w donicach. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren “bjęty strefą ś “chr“ny eks”“zycji; 
2) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników; 
3) maksymalna il“`ć “biektów ty”u ki“sk uliczny z ”rasą: 1; 
4) zakazuje się sytu“wania reklam; 
5) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, 

z wyjątkiem: 
a) “biektów o których m“wa w § 6 ust. 3 pkt 22, 

b) zagospodarowania, o którym m“wa w ust. 3 pkt 3. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz d“k“nywania ”“dziaJów niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę; 
2) d“”uszcza się realizację w f“rmie ciągu ”iesz“-jezdnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, ch“dnik minimum ”“ str“nie zabud“wy; 
2) droga w strefie ruchu uspokojonego; 

3) d“”uszcza się realizację w f“rmie ciągu ”iesz“-jezdnego. 
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6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) ustala się realizację sieci elektr“energetycznej; 

2) na”“wietrzna sieć elektr“energetyczna 15 kV - z dopuszczeniem: przebudowy, rozbudowy, remontu 

lub likwidacji; 

3) na”“wietrzna linia elektr“energetyczna wys“kieg“ na”ięcia 110 kV, z zasięgiem “ddziaJywania linii, 
oznaczona na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

4) d“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnych. 
RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 67. Na “bszarze “bjętym ”lanem uchwal“nym niniejszą uchwaJą tracą m“c ”rze”isy ”lanów: 

1) uchwaJa Nr XLIII/537/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r., w sprawie II edycji zmian 

Miejsc“weg“ ”lanu “gólneg“ zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta Szczecina na “bszarze dziel-

nic _ródmie`cie i PóJn“c d“tyczących “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych (Śz. Urz. W“jewództwa 
SzczeciLskieg“ z 1998 r. Nr 4, poz. 49); 

2) uchwaJa Nr XVI/541/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 1999 r., w sprawie zmiany K.23 

Miejsc“weg“ ”lanu “gólneg“ zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta Szczecina (Śz. Urz. W“je-

wództwa źach“dni“”“m“rskieg“ z 1999 r. Nr 48, poz. 734). 

§ 68. Ustala się stawkę ”r“cent“wą sJuwącą naliczaniu “”Jaty, o której m“wa w art. 36 ust. 4 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wys“k“`ci: 

1) 30% dla terenów “bjętych niniejszym ”lanem, z wyJączeniem gruntów k“munalnych; 
2) 0% dla terenów k“munalnych “bjętych niniejszym ”lanem. 

§ 69. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Prezydent“wi Miasta Szczecin. 

§ 70. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie trzydziestu dni “d dnia jej “gJ“szenia w Dzienniku Urzę-
d“wym W“jewództwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

 

 Przew“dniczący Rady Miasta Szczecin  
 

Jan Stopyra 
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źaJącznik nr 1 arkusz 1 

d“ uchwaJy Nr IX/165/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 1 arkusz 2 

d“ uchwaJy Nr IX/165/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr IX/165/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr IX/165/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; zm. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 

zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043; zm. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) “kre`la się nastę”ujący s”“sób 
realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL 
wJasnych gminy. 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”“kajaniu zbi“r“wych ”“trzeb 
mieszkaLców stan“wią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; zm. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; zm. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; zm. z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; zm. 

z 2011 r. Nr 40, poz. 230) - zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym ”lanie “bejmują: 

1) trakt“wane jak“ zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii r“zgraniczających ”“szczególnych ulic, 
w tym bud“wę lub m“dernizację ulicy wraz z “`wietleniem, uzbr“jeniem ”“dziemnym, `ciewkami ro-

werowymi, zielenią i “d”“wiednimi zabez”ieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliw“`ć 

w r“zumieniu ”rze”isów o “chr“nie `r“d“wiska, 
2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub ”“za liniami r“zgraniczającymi ulic. 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których za”isane z“staJy inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące d“ zadaL wJasnych gminy: 

Lp.  
Numer terenu 

elementarnego  
Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji)  

1 2 3 

1 P.T.2007.MN.U Budowa kanalizacji deszczowej. 

2 P.T.2011.ZN/WS Budowa kanalizacji deszczowej. 

3 P.T.2020.KM 
Bud“wa ”ętli tramwaj“w“-autobusowej wraz z peronami, budowa podstacji, budynku 

socjalnego z t“aletą ”ubliczną “raz urządzenie zieleni. 
4 P.T.2021.US/E,U Budowa studni awaryjnej. 

5 P.T.2038.ZP/WS Budowa kanalizacji deszczowej. 

6 P.T.2041.KD.G 

Bud“wa jezdni, ch“dników, dwukierunk“wej `ciewki r“wer“wej, “raz urządzenie 
zieleni. 

 Bud“wa sieci w“d“ciąg“wej, kanalizacji sanitarnej, deszcz“wej “raz rur“ciągu 
tJ“czneg“ `cieków sanitarnych. 

7 P.T.2042.KD.L 
Bud“wa ch“dnika, dwukierunk“wej `ciewki r“wer“wej, “raz urządzenie zieleni. 
 Bud“wa sieci w“d“ciąg“wej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

8 P.T.2043.KD.L 

Bud“wa t“r“wiska, jezdni, ch“dników, dwukierunk“wej `ciewki r“wer“wej, “raz 
urządzenie zieleni. 
 Bud“wa sieci w“d“ciąg“wej, gaz“wej, cie”lnej, kanalizacji sanitarnej, deszcz“wej 
“raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych. 

9 P.T.2044.KD.D 

Bud“wa jezdni, ch“dników “raz urządzenie zieleni. 
 Bud“wa sieci w“d“ciąg“wej, gaz“wej, kanalizacji sanitarnej, deszcz“wej “raz 
rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych. 

10 P.T.2045.KD.D 

Bud“wa jezdni, ch“dników “raz urządzenie zieleni. 
 Budowa sieci gaz“wej, kanalizacji sanitarnej, deszcz“wej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ 
`cieków sanitarnych. 
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11 P.T.2046.KD.D 

Bud“wa jezdni, ch“dników “raz urządzenie zieleni. 
 Bud“wa sieci w“d“ciąg“wej, gaz“wej, kanalizacji sanitarnej, deszcz“wej “raz 
rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych. 

12 P.T.2047.KD.D 
Bud“wa jezdni, ch“dników “raz urządzenie zieleni. 
 Bud“wa sieci w“d“ciąg“wej, gaz“wej, cie”lnej “raz kanalizacji sanitarnej. 

13 P.T.2048.KD.L Bud“wa czę`ci ch“dnika “raz urządzenie zieleni. 

14 P.T.2049.KD.D 

Bud“wa jezdni, ch“dników “raz urządzenie zieleni. 
 Bud“wa sieci w“d“ciąg“wej, gaz“wej, kanalizacji sanitarnej, deszcz“wej “raz 
rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych. 

15 P.T.2050.KD.D 

Bud“wa jezdni, ch“dników “raz urządzenie zieleni. 
 Budowa sieci wodociąg“wej, gaz“wej, kanalizacji sanitarnej, deszcz“wej “raz 
rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych. 
 Budowa studni awaryjnej. 

16 P.T.2051.KD.D Bud“wa czę`ci jezdni, ch“dnika, “raz urządzenie zieleni. 

17 P.T.2054.KPS 
Bud“wa ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych. 
 Bud“wa kanalizacji sanitarnej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych. 

18 P.T.2058.KPS 
Bud“wa ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych. 
 Bud“wa kanalizacji sanitarnej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych. 

19 P.T.2059.KPS 
Bud“wa ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych. 

 Bud“wa kanalizacji sanitarnej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zg“dnie z “b“wiązującymi ”rze”isami, w tym m.in. ustawą 
”raw“ bud“wlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, sam“rządzie gminnym, g“s”“darce k“munalnej 
i o “chr“nie `r“d“wiska. 

2. S”“sób realizacji inwestycji “kre`l“nych w § 2 m“we ulegać m“dyfikacji wraz z d“k“nującym się 
”“stę”em techniczn“ - technologicznym, zgodnie z zasadą st“s“wania najle”szej d“stę”nej techniki 
(“kre`l“nej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Praw“ “chr“ny `r“d“wiska tekst jedn“lity 
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, zm. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, 

Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Nr 19, 

poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 57, poz. 780, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, 

zm. z 2010 r. Nr 21, poz. poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, 

poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, Nr 28, 

poz. 145, Nr 182, poz. 1228, zm. z 2011 r. Nr 32, poz. 159), o ile nie stan“wi naruszenia ustaleL planu. 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gaz“wych, energii elektrycznej lub cie”Ja 
“kre`l“ne w § 2 realiz“wane będą w s”“sób “kre`l“ny w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 

10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, 

Nr 170, poz. 1217, zm. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, 

poz. 905, zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, 

poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, zm. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530). 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, 

Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) przy czym: 

1) wydatki majątk“we gminy “kre`la uchwaJa Rady Miasta w sprawie wieloletniego programu inwesty-

cyjnego, 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Miasta ustala się w uchwale budwet“wej. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienionej w terenach elemen-

tarnych wskazanych w § 2 finans“wane będą ”rzez budwet miasta lub na ”“dstawie ”“r“zumieL z innymi 

podmiotami. 

2. Zadania w zakresie bud“wy sieci w“d“ciąg“wej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-

nych w § 2 finans“wane będą na ”“dstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w w“dę 

i zbi“r“wym “d”r“wadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 

poz. 858, zm. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, zm. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, zm. z 2010 r. Nr 47, 

poz. 278, Nr 238, poz. 1578), ze `r“dków wJasnych ”rzedsiębi“rstwa w“d“ciąg“w“-kanalizacyjnego, 

w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wiel“letnie ”lany r“zw“ju i m“dernizacji urządzeL w“d“ciągo-

wych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub ”rzez budwet miasta. 
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3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, cie”J“wniczych “bjętych miejskim systemem 
ogrzewania i gaz“wych finans“wane będą na ”“dstawie art. 7 ust. 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, 

poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, zm. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, 

Nr 130, poz. 905, zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, 

Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, zm. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, 

poz. 530). 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr IX/165/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego ｭStoJczyn-Bajecznaｬ w Szczecinie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miasta Szczecin r“z-

strzyga, c“ nastę”uje: 

§ 1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭSt“Jczyn-Bajecznaｬ 

w Szczecinie, wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu w dniach od 21 lutego 2011 r. do 14 marca 2011 r. 

wraz z ”r“gn“zą “ddziaJywania na `r“d“wisk“, wniesi“n“ w ustalonym terminie do dnia 28 marca 2011 r. 

”ięć uwag, zg“dnie z wykazem uwag stan“wiącym integralną czę`ć d“kumentacji f“rmaln“-prawnej prac 

planistycznych. 

§ 2. Prezydent Miasta Szczecin w dniu 12 kwietnia 2011 r. r“z”atrzyJ ”“wywsze uwagi. 

§ 3. Przyjmuje się nastę”ujący s”“sób r“z”atrzenia zgJ“sz“nych uwag: 

1. Uwaga d“tycząca ”rzeznaczenia dziaJki nr 7/6 z “brębu 3054, d“cel“w“ na “gr“dy dziaJk“we 
(“becnie R“dzinny Ogród ŚziaJk“wy ｭMagnoliaｬ). 

Uwaga nie uwzględni“na. Przeznaczenie wskazaneg“ terenu na “gr“dy dziaJk“we naruszaJ“by ustale-

nia zawarte w “b“wiązującym Studium, w którym ”rzedmi“t“we grunty miejskie wskazuje się gJównie na 
cele usJug, ”rzede wszystkim (“k.14 ha) na usJugi s”“rtu i rekreacji z duwą il“`cią terenów zieleni. 
W ”rzyszJ“`ci ”rzewiduje się duwą aktywizację teg“ “bszaru (w sąsiedztwie za”lan“wan“ 3 obiekty han-

dlowe o ”“wierzchni s”rzedawy ”“wywej 2000 m² i ”ętlę tramwaj“w“-aut“bus“wą). Pr“jekt ”lanu do-

”uszcza zach“wanie d“tychczas“weg“ uwytk“wania terenu d“ czasu zmiany zag“s”“dar“wania i prze-

znaczenia terenu na cele zgodne z planem. 

2. Uwaga d“tycząca ”rzeznaczenia dziaJek nr 8/2, 8/5, 25/15 z “brębu 3203, d“cel“w“ na “gr“dy 
dziaJk“we (“becnie R“dzinny Ogród ŚziaJk“wy ｭTrafoｬ). 

Uwaga nie uwzględni“na. PóJn“cne skraje dziaJek 8/2 i 8/5 ”rzeznacza się na niezbędne poszerzenie 

drogi publicznej (ul. Nad St“Jczynką). Ustalenia szczegóJ“we ”r“jektu ”lanu d“”uszczają utrzymanie “gro-

dów dziaJk“wych w ramach ”r“jekt“waneg“ terenu zieleni urządz“nej P.T.2032.źP/WS, ”“d warunkiem 
nie zwiększania zajm“wanej ”rzez nie ”“wierzchni. Obecnie teren istniejących dziaJek zajmuje “k. 30% 
terenu ”rzeznacz“neg“ na ”lan“waną tu zieleL urządz“ną. 

3. Uwaga d“tycząca zast“s“wanych w ”r“jekcie ”lanu ustaleL “gólnych i szczegóJ“wych “dn“szą-
cych się d“ terenu r“zdzielni wys“kieg“ na”ięcia 220/110 kV ｭGlinkiｬ (P.T.2035. EE) oraz przebiegu pro-

jektowanej dwutorowej linii napowietrznej 220 kV relacji Glinki-RecJaw i Glinki-Morzyczyn. 

Uwaga czę`ci“w“ uwzględni“na. źa”isy szczegóJ“we dla teg“ terenu z“stają ”“dtrzymane i nie wy-

magają wniesienia zmian gdyw ”“zwalają w ”eJni na realizację ”lan“wanej r“zbud“wy stacji ｭGlinkiｬ. Za-

pisy w ustaleniach “gólnych “dn“szących się d“ f“rmy zasilania stacji ｭGlinkiｬ dostosowano do aktual-

nych wymagaL technicznych ”rzewidywanych ”rzy ”lan“wanej r“zbud“wie stacji. Skorygowano nie-

znacznie ”rzebieg ”r“jekt“wanych dwut“r“wych linii zasilających stację, z uwzględnieniem stref ich “d-

dziaJywania. 
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4. Uwaga d“tycząca um“wliwienia n“wych ”“dziaJów dla terenu usJug P.T.2030.U, zniesienia “grani-

czeL w zakresie dopuszczonej w terenie dziaJaln“`ci “raz zwiększenia “bszaru m“wliwej zabud“wy terenu 

a takwe zmianę ustaleL szczegóJ“wych na wydzieleniu wewnętrznym 1.U w terenie P.T.2031.UC/E. 

Uwaga czę`ci“w“ uwzględni“na. Ś“”uszcz“n“ n“wy ”“dziaJ terenu na ”“trzeby `rednieg“ i maJeg“ 
bussinesu dziaJająceg“ w branwy usJug“wej. P“większ“n“ “bszar m“wliwej zabud“wy zmniejszając teren 
wydzielenia wewnętrzneg“ 1.U/źP i k“rygując ”rzebieg linii zabud“wy w ”óJn“cnej czę`ci terenu 
P.T.2030.U. Ustalenia szczegóJ“we “dn“szące się d“ f“rmy zag“s”“dar“wania wydzielenia wewnętrzne-

go 1.U w terenie P.T.2031.UC/ś ”“z“stawia się bez zmian (wawny element zag“s”“dar“wania centrum 
usJug“w“-handl“weg“, f“rma ”lacu zl“kaliz“waneg“ na zamknięciu k“m”“zycyjnym ciągu wid“k“weg“ 
ulicy źagórskieg“). 

5. Uwaga dotycząca zniesienia za”isów ”lanu ustalających “b“wiązek urządzenia “góln“d“stę”nych 
”rzej`ć ”ieszych ”“ terenach “gr“dów dziaJk“wych “znacz“nych w projekcie planu symbolami P.T.2023.ZD 

i P.T.2027.źŚ. Uwaga uwzględni“na. źniesi“n“ “b“wiązek l“kalizacji takich ”rzej`ć. Pr“jekt ”lanu do-

”uszcza ich urządzenie. 
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