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UCHWAIA NR XII/270/11 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 24 ”audziernika 2Ńńń r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania ”rzestrzennego ｭMiędzyodrze Wys”a Grodzka 
- Iasztownia 2ｬ w Szczecinie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i pkt 13, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym 
(tekst jednolity 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, Nr 28, poz. 146, Nr 40, 

poz. 230, Nr 106, poz. 675; zm. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz 

art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (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 LII/1376/10 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 ”audziernika 2010 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia zmiany Miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ 
ｭMiędzy“drze Wys”a Gr“dzka - Iaszt“wniaｬ w Szczecinie, ”“d nazwą ｫMiędzy“drze Wys”a Gr“dzka - 

Iaszt“wnia 2ｬ, ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rze-

strzenneg“ miasta Szczecina (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 

2008 rŁ) uchwala się Miejsc“wy ”lan zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ ｭMiędzy“drze Wys”a Gr“dzka - 
Iaszt“wnia 2ｬ w Szczecinie. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 174,5 ha ograniczony: 

1) “d ”óJn“cy - wsch“dnim brzegiem KanaJu Gr“dzkieg“; 
2) od wschodu - ulicą Hryniewieckieg“, granicą zach“dnią terenów k“lej“wych Św“rca Wr“cJawskieg“ 

i nabrzewem P“lskim; 
3) od ”“Judnia - `r“dkiem rzeki Parnicy i KanaJu źiel“neg“; 
4) od zachodu - nabrzewem Ka”itanatu, ulicą Bulwar Piast“wski; 

3Ł Granice “bszaru “bjęteg“ ”lanem “kre`l“ne są na rysunku ”lanu, w skali 1: 1 000, zwanym dalej 

rysunkiem planu. 

§ 2. Przedmi“tem ”lanu są tereny ”rzeznacz“ne na cele: usJug centr“twórczych “ znaczeniu ponadlo-

kalnym, usJug związanych z d“stę”em d“ akwenów wegl“wnych, zabud“wy wiel“funkcyjnej z ”“wierzch-

niami mieszkaniowymi i usJug“wymi “raz na cele ”“rt“we i produkcyjno-skJad“we wyk“rzystujące d“stę” 
d“ akwenów wegl“wnych, ”r“dukcyjn“-skJad“w“-bazowe i usJugi l“gistyczne, tereny k“munikacji i urządzeL 

k“munikacyjnych, infrastruktury technicznej, zieleni urządz“nej i naturalnej “raz wód ”“wierzchni“wychŁ 

§ 3. 1. Rysunek Miejscowego planu zagos”“dar“wania ”rzestrzenneg“ ｭMiędzy“drze Wys”a Gr“dzka 
- Iaszt“wnia 2ｬ w Szczecinie w skali 1: 1 000 stan“wi źaJącznik nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

2Ł Wyrys ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta Szczecina 
w skali 1: 10 000 (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi 

źaJącznik nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

3Ł R“zstrzygnięcia “ 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 uchwaJyŁ 

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

tegralną czę`cią uchwaJyŁ 
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RozdziaJ ń 

Zasady konstrukcji planu 

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

sady zabudowy i zagospodarowania terenu. W granicach terenów elementarnych wystę”ują wydzielenia 
wewnętrzne, dla których ustala się szczególne zasady zag“s”“dar“wania terenuŁ 

2Ł Tereny elementarne, “znacz“n“ na zaJączniku graficznym “raz w tek`cie ”lanu w s”“sób nastę”ujący: 

1) litera “znaczająca dzielnicę _ródmie`cie - S; 

2) litera “znaczająca “siedle Między“drze - M; 

3) 8 - liczba “znaczająca k“lejny numer ”lanu w “siedlu, ”“ której nastę”uje liczba “znaczająca k“lejny 
numer terenu elementarnego w planie; 

4) symb“l terenu “znaczający: 
a) MC - `ródmiejska zabud“wa wiel“funkcyjna z zakazem ”r“wadzenia ”r“dukcji, usJug produkcyj-

nych i skJad“wania; 
b) U - usJugi, szer“k“ ”“jęte usJugi nieuciąwliwe; 
c) UA - usJugi uwyteczn“`ci ”ublicznej, zabud“wa administracyjn“ - usJug“wa, biura (“biekty, w któ-

rych ”r“wadzi się dziaJaln“`ć związaną z zarządzaniem, dziaJaniem “rganizacji, doradztwem, ob-

sJugą, ”“`rednictwem, archiwiz“waniem, ”rzetwarzaniem i ”rzesyJaniem inf“rmacji, it”Ł); 
d) UC - centrum usJug“w“ - handlowe o ”“wierzchni s”rzedawy ”“wywej 2 000 m², 
e) UK - usJugi kultury (teatr, “”era, sala k“ncert“wa lub wid“wisk“wa, kino, klub muzyczny, kaba-

ret“wy, “`r“dek kultury), “biekty wystawiennicze, wys”ecjaliz“wane “biekty kulturaln“ - eduka-

cyjne, obiekty upowszechniania kultury (biblioteki, antykwariaty, mediateki, centra informacyjne), 

studia i ”rac“wnie artystyczne, urządz“ne miejsca “rganizacji ”lener“wych wydarzeL kultural-

nych, obiekty nauki i szk“lnictwa wywszeg“; usJugi sakralne - `wiątynie i “biekty t“warzyszące; 
f) UW - centrum konferencyjno - kongresowe z “biektami t“warzyszącymi; 
g) USw - usJugi s”“rtu, rekreacji i turystyki wyk“rzystujące d“stę” d“ akwenów wegl“wnych, n”Ł 

“`r“dki s”“rtów w“dnych, mariny, ”rzystanie jacht“we, kajak“we, wi“`larskie, m“t“r“w“dne, z do-

puszczeniem usJug t“warzyszących funkcji ”“dstaw“wej (n”Ł h“telarstw“, handel, gastr“n“mia, 
rozrywka, kultura, dziaJaln“`ć edukacyjna, usJugi rzemie`lnicze związane z turystyką i s”“rtami 
wodnymi); 

h) PU - funkcja produkcyjno - skJad“wa z d“”uszczeniem usJug, mŁinŁ: “biekty s“rt“wni t“warów; 
“biekty skJadów i magazynów handlu hurt“weg“; d“”uszcza się usJugi: dystrybucyjno - logi-

styczne, rzemi“sJ“, skJad“wanie (“biekty związane z ”r“wadzeniem dr“bnej wytwórcz“`ci, “biekty 
sJuwące d“ skJad“wania, s“rt“wania i k“nfekcj“n“wania t“warów); 

i) PUw - funkcja ”rzeJadunk“wa i produkcyjno - skJad“wa z d“stę”em d“ akwenów weglownych, 

z d“”uszczeniem usJug; (jwŁ ale z transportem wodnym); 

j) ZP - zieleL urządz“na, zieleL ”ark“wa; 
k) KN - urządzenia kanalizacyjne i “czyszczalnia `cieków; 
l) KPS - ”rze”“m”“wnia `cieków sanitarnych; 
m) KD.G - droga publiczna - ulica gJówna; 
n) KD.Z - droga publiczna - ulica zbiorcza; 

o) KD.L - droga publiczna - ulica lokalna; 

p) KD.D - droga publiczna - ulica dojazdowa; 

q) KDW - dr“ga wewnętrzna; 
r) KPP - teren placu; 

s) KPJ - ciąg ”iesz“ jezdny; 
t) KP - ciąg ”ieszy; 
u) KS - tereny ”arkingów wydzielonych; 

v) WS - w“dy ”“wierzchni“we `ródląd“we; 
w) WM - m“rskie w“dy wewnętrzne; 

5) tereny wydzieleL wewnętrznych, “znacz“ne są na rysunku ”lanu “raz w tek`cie ”lanu w nastę”ujący 
s”“sób: 
a) KP - ciąg ”ieszy; 
b) KT - korytarz infrastruktury technicznej; 

c) SL - teren urządzeL d“ w“d“wania lub wyciągania na brzeg niewielkich jedn“stek ”Jywających 
(slip); 

d) ZZ - zes”óJ “bsJugi zaJ“gantów jedn“stek ”Jywających; 
e) i inne. 
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3Ł Ustalenia ”lanu f“rmuJ“wane są na dwóch ”“zi“mach: “gólnym i szczegóJ“wym; 

1) ustalenia “gólne “b“wiązują na caJym “bszarze “bjętym ”lanem; 
2) ustalenia szczegóJ“we “b“wiązują dla k“nkretneg“ terenu elementarneg“; 
3) w ”rzy”adku “dmienn“`ci ustalenia szczegóJ“weg“ “d ustalenia “gólneg“ “b“wiązuje, na ”rzedmio-

t“wym terenie, wyJącznie ustalenie szczegóJ“we; 
4) ustalenia “gólne i szczegóJ“we “raz ustalenia zawarte na rysunku ”lanu, stan“wią k“m”let ustaleL 

regulujących zag“s”“dar“wanie “bszaru w granicach planu. 

4Ł Ustalenia f“rmuJ“wane są w nastę”ujących gru”ach tematycznych: 

1) przeznaczenie terenu; 

2) ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu; 

3) zasady parcelacji; 

4) “chr“na `r“d“wiska i przyrody; 

5) ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
6) komunikacja; 

7) infrastruktura techniczna. 

5Ł Na rysunku ”lanu ustaleniem są: 

1) linie r“zgraniczające tereny “ równym ”rzeznaczeniu i równych zasadach zag“s”“dar“wania (tereny 
elementarne) i linie r“zgraniczające tereny “ szczególnych zasadach zag“s”“dar“wania (wydzielenia 
wewnętrzne); 

2) “znaczenia terenów elementarnych; 
3) “b“wiązujące linie zabud“wy; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) dominanty przestrzenne (lokalizacje orientacyjne); 

6) akcenty przestrzenne (lokalizacje orientacyjne); 

7) granice strefy ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej; 
8) granice strefy ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny zabytków arche“l“gicznych; 
9) zabytki chronione planem; 

10) “rientacyjny ”rzebieg `ciewek r“wer“wych; 
11) “b“wiązujące ciągi ”iesze “ orientacyjnym przebiegu; 

12) usytu“wanie schr“nu na ”“trzeby “chr“ny ludn“`ci; 
13) orientacyjny przebieg projektowanych sieci w“d“ciąg“wych; 
14) projektowane studnie awaryjne (lokalizacje orientacyjne); 

15) “rientacyjny ”rzebieg ”r“jekt“wanej sieci gaz“wej `rednieg“ ci`nienia; 
16) orientacyjny przebieg projektowanej sieci cieplnej; 

17) ”r“jekt“wane ”rze”“m”“wnie `cieków sanitarnych (lokalizacje orientacyjne); 

18) orientacyjny przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej; 

19) “rientacyjny ”rzebieg rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych; 
20) orientacyjny przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej; 

21) orientacyjny przebieg planowanej elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV; 

22) orientacyjny przebieg projektowanych sieci elektroenergetycznych 15 kV; 

23) orientacyjny przebieg projektowanych sieci elektroenergetycznych 0,4 kV; 

24) “bszary zagr“w“ne ”“w“dziąŁ 

6Ł Jeweli wymienione w § 4 ust. 4 gru”y tematyczne nie wystę”ują w ustaleniach szczegóJ“wych 
“znacza t“, we w ”lanie na terenie elementarnym nie w”r“wadza się szczególnych ustaleL z tego zakresu. 

7Ł Czę`ć terenu “ powierzchni 135,5 ha (z wodami powierzchniowymi) objęteg“ ”lanem, w zakresie 

“znacz“nym na rysunku ”lanu, ”“J“w“na w granicach portu morskiego. Granice obszaru portu morskiego, 

oznaczone w ”lanie, są aktualne na dzieL uchwalenia ”lanu, “b“wiązujące granice regulują ”rze”isy “d-

rębneŁ 

8Ł Obszar m“rskich wód wewnętrznych “ powierzchni 64,9 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 

ｭWMｬ, nie jest “bjęty ustaleniami niniejszeg“ ”lanuŁ 

9. W “bszarze ”lanu wystę”uje dr“ga w“dna m“rskaŁ Parametry klasyfikacyjne m“rskich dróg w“d-

nych “kre`lają ”rze”isy “drębneŁ 

10. W obszarze ”lanu wystę”ują dr“gi w“dne weglugi `ródląd“wejŁ Parametry klasyfikacyjne `ródlą-
d“wych dróg w“dnych “kre`lają ”rze”isy “drębneŁ 
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§ 5. Uwyte w ustaleniach szczegóJ“wych “kre`lenia “znaczają: 

1) alternacja kondygnacji - zast“s“wanie równych f“rm detalu architektonicznego dla realizacji tej samej 

k“m”“zycji na ”“szczególnych k“ndygnacjach budynku; 
2) dach przestrzenny - równe f“rmy dachów: 

a) “ c“ najmniej dwóch ”“Jaciach gJównych symetrycznie ”“chyl“nych ”“d kątem minŁ 25 st“”ni 
lub jedną ”ul”it“wą, 

b) dach k“”uJ“wy lub k“lebk“wy, w którym cięciwa Juku Jącząceg“ najniwszy ”unkt z najwywszym, 
nachyl“na jest ”“d kątem c“ najmniej 25 st“”ni, 

c) dach kaskadowy, w którym ”rzekątna wyznacz“na ”rzez krawędzie kaskady, Jącząca najniwszy 
punkt na okapie z najwywszym ”unktem dachu, nachyl“na jest ”“d kątem 30 st“”ni - 45 stopni, 

”rzy czym krawędu ”ierwszej kaskady znajduje się w “dlegJ“`ci minŁ 3,0 m od lica budynku, 

d) dach stan“wiący ”“Jączenie f“rm wymieni“nych w pkt a, b, c i dachów wys“kich (s”adzistych 
o kącie nachylenia “d 33 st“”ni d“ 60 st“”ni; 

3) dach wysoki - dach, o c“ najmniej dwóch ”“Jaciach gJównych ”“chyl“nych ”“d kątem minŁ 33 st“p-

ni; za f“rmę dachu wys“kieg“ 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 33 st“”ni; 

4) d“stę” “gólny (d“stę”n“`ć “gólna) - d“stę” d“ terenu (“biektu) nie limit“wany wadnymi “granicze-

niami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w szczególn“`ci “gr“dzeniami, biletami wstę”u, czasem 

d“stę”u, it”Ł; 
5) d“stę” ”ubliczny - d“stę” d“ terenu (“biektu) nie limit“wany wadnymi “graniczeniami ”“dmi“t“wymi, 

tjŁ za”ewni“ny kawdej “s“bie na ”“dstawie “kre`l“nych warunków “ charakterze organizacyjnym lub 

finans“wym, n”Ł d“stę” tylk“ w ustalonych g“dzinach, bilety wstę”u; 
6) naturalne umocnienie brzegu - f“rma nabrzewa um“wliwiająca wegetację r“`linn“`ci brzeg“wej i prze-

mieszczanie się zwierząt z w“dy na ląd, it”Ł; “kre`lana uwytk“w“ w st“sunku d“ dJug“`ci caJk“witej 
brzegu wystę”ująceg“ w granicach terenu elementarnego; 

7) intensywny zasób zieleni - zrównic“wana gatunk“w“ zieleL, d“st“s“wana d“ m“wliw“`ci technicz-

nych miejsca, wy”eJniająca m“wliwe ”“wierzchnie, w tym takwe na sztucznie wyk“nanych lub 
uksztaJt“wanych miejscach, n”Ł na dachach i tarasach, zieleL w d“nicach, ”nącza na barierach ”rze-

ciwhaJas“wych, `cianach, “gr“dzeniach; 
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; w szczególn“`ci: 
stacje transformatorowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne i elektroenergetyczne, hydrofornie, siecio-

we pompownie wody i `cieków, ”rzelewy burz“we, stacje gaz“we 2-go stopnia, komory zasuw, 

wymienniki cie”Ja, ”“m”“wnie na sieci cie”J“wniczej, anteny telek“munikacyjne i inne; 

9) kompozycja obiektu - ukJad eks”“n“wanych elewacji “raz dachu i zwieLczenia bud“wli z r“zmiesz-

czeniem, wielk“`cią i ”r“”“rcjami “tw“rów, elementami ”r“gramu architekt“niczn“-estetycznego (de-

tale, faktury materiaJów, zasada k“l“rystyki, it”Ł), st“larką, urządzeniami Jączącymi “biekt z “taczają-
cym terenem, t“warzyszącymi “biektami ”“m“cniczymi ws”ierającymi k“m”“zycyjnie “biekt gJówny; 

10) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia “graniczająca “bszar usytu“wania budynku; lico budynku nie 

m“we ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabud“wy; 
11) “b“wiązująca linia zabud“wy - linia wyznaczająca ”“J“wenie lica ”“dstaw“wej bryJy budynku; szcze-

gólne warunki ksztaJt“wania “b“wiązującej linii zabud“wy regulują ustalenia szczegóJ“we; 
12) powierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego obrysu budynku w stanie 

wyk“Lcz“nym na ”Jaszczyznę ”“zi“mą, ”rzyjmując za ”“dstawę: a) “brys ”arteru, jeweli jest “n więk-

szy “d rzutu ”i“n“weg“ “brysu `cian fundament“wych, alb“ b) “brys `cian fundament“wych, jeweli 
na ”“zi“mie terenu jest “n większy “d rzutu “brysu ”arteru; d“ ”“wierzchni zabud“wy wlicza się 
”“wierzchnie 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 “szkl“ne “raz ”rzybud“wane szklarnie (“gr“dy zim“we), garawe lub wiaty garawo-

we - stan“wiące integralną czę`ć budynku, ”“wierzchnię “biektów ”“m“cniczych: budynki gospodar-

cze, garawe, sz“”y, szklarnie, altany, it”Ł; d“ ”“wierzchni zabud“wy nie wlicza się ”“wierzchni bu-

dynków lub ich czę`ci znajdujących się ”“niwej ”“zi“mu terenu, ”“wierzchni sch“dów, ”“chylni i ramp 

zewnętrznych, studzienek ”rzy “kienkach ”iwnicznych, “sJ“n ”rzeciwsJ“necznych, daszków, “ka”ów 
dach“wych, ”“wierzchni nadwiesz“nych czę`ci budynku ”“wywej ”arteru, basenów i sztucznych 
oczek wodnych; 

13) ”rzestrzeL ”ubliczna - teren “twarty (niezabud“wany), “bjęty d“stę”em “gólnym lub d“stę”em ”u-

blicznym, o funkcjach k“munikacyjnych lub rekreacyjnych, um“wliwiający s”“ntaniczną lub z“rgani-

z“waną aktywn“`ć “bywateli: indywidualną i zbi“r“wą; 
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14) reklama wbudowana - miejsce lub urządzenie wyk“rzystywane d“ eks”“zycji na”isów i znaków gra-

ficznych o charakterze inf“rmacyjnym lub marketing“wym, stan“wiąca wtórny element wy”“sawenia 
elewacji, umieszcz“ny na zak“Lcz“nym inwestycyjnie “biekcie bud“wlanym; reklamą wbud“waną nie 
jest miejsce lub urządzenie, “ którym m“wa ”“wywej, jeweli stan“wi element ”ierw“tnego wystroju 

lub projektu budynku, a takwe szyld “ ”“wierzchni d“ 0,3 m²; 
15) reklama w“ln“ st“jąca - sam“dzielny “biekt ”rzeznacz“ny wyJącznie d“ eks”“zycji na”isów, znaków 

graficznych i innych elementów dek“racyjnych “ charakterze informacyjnym lub marketingowym; re-

klama nie jest zagospodarowaniem tymczasowym w rozumieniu planu; 

16) rewitalizacja - wiel“letnie, zintegr“wane dziaJania, inicj“wane i k““rdyn“wane ”rzez n”Ł sam“rząd 
gminny, zmierzające d“ ”rzemian ”rzestrzennych, s”“Jecznych i ekonomicznych w zdegradowanych 

czę`ciach miast w celu ”“”rawy jak“`ci wycia mieszkaLców, ”rzywrócenia Jadu ”rzestrzenneg“, 
wzr“stu funkcj“naln“`ci “bszaru, a takwe “wywienia g“s”“darczeg“ i r“zw“ju miastaŁ ŚziaJania w sferze: 

materialno - ”rzestrzennej d“tyczą infrastruktury komunalnej, modernizacji zabudowy, w tym miesz-

kani“wej, ”rzeksztaJceL funkcj“nalnych, ”“rządk“wania ”rzestrzeni ”ublicznych; 
17) sez“n“we usJugi - forma zagospodarowania tymczasowego, dostosowana do zapotrzebowania zwią-

zaneg“ ze s”ecyfiką kultur“wą, n”Ł im”rezy ”lener“we ty”u ｭŚni M“rzaｬ, jarmarki `wiąteczne, “ko-

liczn“`ci“we, targi, ”arady, inscenizacje, eks”“zycje, “gródki gastr“n“miczne, it”Ł; 
18) wart“`ci“wy drzew“stan - ”“jedyncze drzewa lub ich gru”y s”eJniające jedną z ”“niwszych cech: 

a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz aleje (poza lasami i parkami oraz z wy-

jątkiem zadrzewieL tw“rz“nych ”rzez gatunki nie”“wądane), 
b) drzewa i krzewy gatunków ”rawnie chr“ni“nych lub stan“wiące ”“mniki ”rzyr“dy, aleje i parki 

zabytkowe, 

c) drzewa rodzime i obce z ”“danych niwej r“dzajów “ obwodach pnia mierzonego na wys. 130 cm: 

- ”“wywej 200 cm: czeremcha zwyczajna, olsza, wierzba, 

- ”“wywej 100 cm: brzoza, choina, daglezja, jesion, kasztanowiec, klon (z wyjątkiem kl“nu je-

sionolistnego), modrzew, m“rwa, s“sna, `wierk, 
- ”“wywej 50 cm: buk, cy”rysik, dąb (z wyjątkiem dębu czerw“neg“), gJóg, grab, iglicznia, ja-

rząb, j“dJa, leszczyna turecka, li”a, magn“lia, ”latan kl“n“listny, wiąz, wyw“tnik; 
d) ”“nad ”ięci“letnie drzewa i krzewy gatunków egz“tycznych z wyjątkiem gatunków nie”“wąda-

nych, innych gatunków wymieni“nych w bazie ｭGatunki “bceŁ P“lska baza danychŁｬ Instytutu 
Ochr“ny `r“d“wiska PAN “raz ”“s”“litych gatunków: berberysów, buksz”anu, cy”rysików, da-

glezji, f“rsycji, ja`min“wców, kasztan“wca, kolcowoju, ligustru, mahonii, modrzewi, suchodrze-

wów, sumaków, `wierków, tawuJ i tawuJ“wca, t“”“li, win“bluszczy, wylistka i wyw“tników; 
19) zabud“wa “brzewna - zabud“wa zl“kaliz“wana wzdJuw granicy dziaJki (kwartaJu) na linii zabud“wy 

”“krywającej się z linią r“zgraniczającą ulicy, lub d“ niej równ“legJą, jak“ styczna (zwarta) lub w“ln“ 
st“jąca, czytelnie “bud“wująca ”rzestrzeL ulicy lub ”lacu; 

20) zamknięcie k“m”“zycyjne - “graniczenie wid“k“we ”rzestrzeni ”ublicznej, ”“siadające wal“ry k“m-

pozycyjne i estetyczne: “biektem bud“wlanym (gru”ą “biektów), uksztaJt“waniem ”“wierzchni tere-

nu lub zielenią wys“ką; 
21) zieleL urządz“na, zieleL ”ark“wa - zes”óJ równych elementów zieleni (drzewa, krzewy, byliny, trawni-

ki) stan“wiących sk“m”“n“waną caJ“`ć ”rzestrzennąŁ 
RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6. 1. Przeznaczenie terenu: 

1) Obszar ”lanu ”rzeznacza się na `ródmiejską zabud“wę wiel“funkcyjną “ charakterze centr“twórczym, 
z przestrzeniami publicznymi, m.in. nadwodnymi, o wysokim standardzie i szer“kim s”ektrum usJug, 
ze szczególnym uwzględnieniem usJug ”ublicznych, “ znaczeniu ”“nadl“kalnymŁ Wys”y “bsJuguje ”ę-
tla dróg l“kalnych z sze`ci“ma ”rze”rawami m“st“wymi, w tym dwoma mostami nowymi. We 

wsch“dniej czę`ci “bszaru ”lanu, na terenie ｭ”“rtu w“ln“cJ“weg“ｬ ”rzeznacz“neg“ na skJady, ”rze-

Jadunek, usJugi dystrybucyjn“ - l“gistyczne, ”rzewiduje się sukcesywne ”rzeksztaJcanie w struktury 

wielofunkcyjne, w tym w”r“wadzanie usJug wystawiennicz“ - handlowych, bussinesu, hotelarstwa, 

rozrywki, sportu, turystyki, zes”“Jy a”artament“we i mieszkalnictwo. 

2) Obszar “bjęty ”lanem, “bjęty jest ”r“gramem rewitalizacjiŁ Przedmi“tem rewitalizacji, realiz“wanej 
zarówn“ jak“ inwestycja k“munalna jak i ”rywatna, są: bud“wa ukJadu k“munikacyjneg“ z ”rze”ra-

wami mostowymi, bud“wa infrastruktury technicznej, realizacja “biektów uwyteczn“`ci ”ublicznej, 
renowacja substancji budowlanej i zabytków, bud“wa ”rzestrzeni ”ublicznych wraz z wy”“saweniem, 
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w tym bud“wałm“dernizacja nabrzewy dla jedn“stek ”Jywających, tereny zieleni urządz“nej, zag“s”o-

dar“wanie terenów na cele s”“rtu, rekreacji i wypoczynku. 

3) Na wys”ach Iaszt“wnia i Gr“dzka zakazuje się l“kalizacji funkcji mieszkani“wej, w kondygnacji przy-

ziemia. 

4) L“kalizacja usJug “chr“ny zdr“wia i “”ieki s”“Jecznej “raz “”ieki nad dziećmi i mJ“dziewą na terenach 
w zabudowie wielofunkcyjnej oznaczonej symbolem MC i innych terenach elementarnych wskaza-

nych w ustaleniach szczegóJ“wychŁ 

2Ł KsztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

1) Ustala się zasady likwidacji istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu w zalewn“`ci “d ”lano-

wanych zmian i wystę”ujących “biektów zabytk“wych: 
a) na terenach, gdzie planowana jest nowa zabudowa i nie wystę”ują zabytki - istniejąca zabud“wa 

i uzbrojenie wraz z inwynieryjnymi urządzeniami sieci“wymi d“ r“zbiórki, chyba we ustalenia 
szczegóJ“we stan“wią inaczej, 

b) na terenach, gdzie planowana jest nowa zabudowa i wystę”ują zabytki - istniejąca zabud“wa za-

bytkowa, wskazana na rysunku planu, do utrzymania i ada”tacji, ”“z“staJe istniejące “biekty bu-

dowlane do likwidacji, 

c) na terenach, gdzie planowana jest nowa zabudowa i wystę”ują “biekty, które m“gą z“stać ”“d-

dane adaptacji (np. hale, budynki administracyjne) - istniejąca zabud“wa i zagospodarowanie terenu 

d“ likwidacji, d“”uszcza się ada”tację budynków na cele usJug i wk“m”“n“wania ich w n“wą 
strukturę zabud“wyŁ 

2) Na caJym “bszarze ”lanu, wys“k“`ć zabud“wy, w tym “b“wiązujące wys“k“`ci k“ndygnacji, “kre-

`l“ne w ustaleniach szczegóJ“wych dla ”“szczególnych terenów elementarnych, realiz“wać z d“kJad-

n“`cią ± 0,5 m. 

3) Na caJym “bszarze ”lanu, w ”rzy”adku realizacji dachu kaskad“weg“, d“”uszcza się wyk“nanie ka-

skady maksymalnie z dwoma progami, dla zabudowy o wys“k“`ci d“ 24,0 m wJącznieŁ 
4) Jeweli w ustaleniach szczegóJ“wych d“”uszcza się ciąg elewacyjny o tej samej wys“k“`ci na dJug“`ci 

np. do 30 m, t“ “znacza, we równica wys“k“`ci ”“między k“lejnymi segmentami ”“winna wyn“sić 
min. 1,5 m. 

5) Najniwszy ”“zi“m d“stę”u techniczneg“ i l“kalizacji urządzeL infrastruktury technicznej w nowej za-

budowie, np. stacji transformatorowych, przepompowni, wentylatorni, itp.: 2,0 m n.p.m. 

6) Ś“”uszczenie nadwieszenia zabud“wy wzdJuw nabrzewa rzeki nalewy r“zumieć jak“ k“nstrukcję ws”“r-

nik“wą, bez zast“s“wania ”“d”órŁ 
7) L“kalizację “biektów maJej architektury “raz innych “biektów stan“wiących wy”“sawenie “bszarów 

zainwest“wania miejskieg“, n”Ł wiaty ”rzystank“we, ki“sk“wiaty, budki telef“niczne, lam”y “`wie-

tlenia uliczneg“, tradycyjne sJu”y “gJ“szeni“we, warunkuje się nie ”“w“d“waniem “graniczeL dla 
komunikacji szyn“wej, k“J“wej, r“wer“wej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów dro-

g“wychŁ źakaz l“kaliz“wania ki“sków w“ln“ st“jącychŁ 
8) Na obszarach oznaczonych symbolami: KD, KDW, KPP, KPJ, KP i “bszarach zieleni urządz“nej “zna-

czonej symbolem ZP, zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczas“wych, za wyjątkiem zag“s”“dar“wa-

nia związaneg“ z imprezami publicznymi do 14 dni, eks”“zycjami ”lener“wymi “raz wy”“saweniem 
ruchomym likwidowanym na noc - gastr“n“mia, “gródki gastr“n“miczne związane funkcj“nalnie ze 
staJym “biektem usJug“wym w zabud“wie, chyba we ustalenia szczegóJ“we stan“wią inaczejŁ 

9) Ś“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, w celu zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, d“”uszcza się ”rzekra-

czanie linii r“zgraniczających tereny elementarne i linie zabudowy. 

10) Ś“”uszcza się zwarte zes”“Jy zieleni rekreacyjnej wewnątrz zabud“wy kwartaJów, bez styku z ukJa-

dem ulic lub na stropach zabudowy kubaturowej z wyJączeniem dachów budynków stycznych z dro-

gami publicznymi. 

11) źakazuje się umieszczania instalacji i urządzeL technicznych na elewacjach “d str“ny nabrzewy rzeki, 
ulic, ”laców i m“stówŁ źakaz nie d“tyczy rur s”ust“wych, instalacji “dgr“m“wych, a takwe szafek 
gazowych, elektroenergetycznych i telek“munikacyjnych nie wystających ”“za lic“ budynkuŁ 

12) źakazuje się lokalizacji nowych i ”rzedJuwania l“kalizacji istniejących reklam w“ln“ st“jących, szyldów 
“raz urządzeL technicznych na sJu”ach “`wietleni“wych “raz na “biektach usytu“wanych wzdJuw 
brzegów rzeki Odry źach“dniej, KanaJu źiel“neg“, Parnicy, “raz na “biektach mostowych i w liniach 

r“zgraniczających tereny k“munikacyjneŁ 
13) źakazuje się l“kalizacji n“wych reklam w“ln“ st“jących “raz ”rzedJuwania l“kalizacji istniejących na 

“kres dJuwszy niw 5 lat, licząc “d dnia wej`cia w wycie niniejszeg“ ”lanu, zakaz nie “bejmuje tradycyj-

nych sJu”ów “gJ“szeni“wych i n“`ników reklam wbud“wanych, zrealiz“wanych jak“ czę`ć k“m”“zy-

cji budynku. 
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14) źakazuje się l“kalizacji reklam wbud“wanych na elewacjach i dachach zabytków “bjętych “chr“ną 
k“nserwat“rską, z zastrzeweniem ”kt 15. 

15) Ś“”uszcza się reklamy wbud“wane, “ ”“wierzchni d“ 1 m², w s”“sób nie ”rzesJaniający k“m”“zycji 
i wystr“ju elewacji, zawierające grafikę inf“rmacyjn“ - reklam“wą “kre`lającą: l“g“ firm“we lub cha-

rakter ”r“wadz“nej dziaJaln“`ci, w obiekcie i na dziaJce, na której reklama jest umieszcz“naŁ 
16) źakazuje się umieszczania reklamłbanerówłsiatek reklam“wych r“z”iętych na caJej lub czę`ci elewacji 

budynku, za wyjątkiem reklamłbanerówłsiatek reklam“wych na elewacjach budynków, ruszt“wa-

niach i ogrodzeniach, instalowanych w trakcie ”r“wadz“nych r“bót bud“wlanychŁ 
17) Niezalewnie “d ustaleL wys“k“`ci“wych wynikających z planu, wszystkie obiekty o wys“k“`ci “d 

100,00 m nad ”“zi“m terenu, stan“wią ”rzeszk“dy l“tniczeŁ 
18) Ś“”uszcza się l“kalizację “biektów i urządzeL nawigacyjnych wg potrzeb, bez ograniczenia ich wyso-

k“`ciŁ 
19) Wszystkie obiekty na obszarze portu morskiego, widoczne z wód m“rskich wewnętrznych, sw“ją 

f“rmą, k“l“rystyką i charakterystyką `wiecenia `wiateJ nie m“gą suger“wać “znak“wania nawigacyj-

nego oraz 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 ”JywającychŁ Ustalenie d“tyczy takwe “`wietlenia eks”“zycyjneg“ zabudowy. 

20) Regulacje i zmiany linii nabrzewa, bud“wa “biektów na w“dach m“rskich wymagają zast“s“wania 
”r“cedur wynikających z ”rze”isów “drębnych - za”isy ”lanu dla wód m“rskich nie są ustaleniami 
prawa miejscowego. 

21) W “bszarze dróg w“dnych: m“rskiej i weglugi `ródląd“wej, w granicach rzek Odry Zachodniej, Parnicy 

wraz z ich “dgaJęzieniami, d“”uszcza się ”r“wadzenie ”rac związanych z utrzymaniem nalewyteg“ 
stanu techniczneg“ k“ryt cieków naturalnych i kanaJów “raz za”ewnienia sw“b“dneg“ s”Jywu wód 
p“w“dzi“wych “raz l“dówŁ Na wwŁ rzekach, wraz z ich “dgaJęzieniami, d“”uszcza się ”r“wadzenie 
”rac związanych z: 
a) wystawieniem brzegowego i ”Jywająceg“ “znak“wania nawigacyjneg“, 
b) bud“wą, ”rzebud“wą, rem“ntem i m“dernizacją urządzeL w“dnych sJuwących k“rzystaniu z wód, 

mŁinŁ bulwarów, nabrzewy, dalb, ”“m“stów, ”rzystani, bud“wli regulacyjnych, wyl“tów urządzeL 
kanalizacyjnych sJuwących d“ w”r“wadzania `cieków lub w“dy d“ cieków, 

c) ubez”ieczeniem brzegówŁ 

3. Zasady parcelacji: 

1) Zakaz dokonywania podziaJów 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“wlanychŁ 
2) Ś“”uszcza się dzielenie lub Jączenie dziaJek, jeweli sJuwy “n“ k“rekcie ich granic lub um“wliwia ”rzyJą-

czenie d“ istniejących, sąsiednich nieruch“m“`ci w celu realizacji ustaleL ”lanu lub ”“”rawy warun-

ków zag“s”“dar“waniaŁ 
3) Przebieg linii ”“dziaJów dla celów “”rac“waL ge“dezyjnych “kre`la się ”“”rzez “dczyt graficzny osi 

linii z rysunku planu. 

4Ł Ochr“na `r“d“wiska i przyrody: 

1) W “bszarze zagr“w“nym ”“w“dzią, “znacz“nym na rysunku ”lanu, dla n“wej zabud“wy “ charakte-

rze staJym nakazuje się ”“dwywszenie ”“zi“mu terenu i wyniesienie posadzki parteru budynków ”o-

nad ”“zi“m wód ”“w“dzi“wych - najniwszą rzędną terenów zabud“wy i komunikacji podano w usta-

leniach szczegóJ“wychŁ 
2) R“związania techniczne zabud“wy i k“ndygnacji ”“dziemnych winny uwzględniać szczególne warun-

ki geologiczno - inwynierskieŁ 
3) Na Wyspie Gr“dzkiej d“”uszcza się wyk“nanie k“ndygnacji sutereny na ”“zi“mie najwywszej w“dy 

grunt“wej, realiz“wanej równ“cze`nie z uzdatnianiem terenu. 

4) K“nstrukcje “biektów nalewy ”r“jekt“wać w s”“sób minimalizujący zagr“wenie utraty stateczn“`ci w 
przypadku ”“w“dzi “raz st“s“wać materiaJy bud“wlane “ zwiększ“nej “d”“rn“`ci na k“ntakt z w“dą 
(n”Ł cegJa ceramiczna, bet“n, wyr“by cement“we, klinkier, terak“ta, kamieL, aluminium, PCV, it”Ł)Ł 

5) Przy l“kalizacji n“wej zabud“wy mieszkani“wej wzdJuw ulic nalewy zast“s“wać r“związania architekto-

niczne i k“nstrukcyjne Jag“dzące lub eliminujące negatywne skutki sąsiedztwa tras k“munikacyjnychŁ 
6) Wszelkie uciąwliw“`ci wynikające z eksploatacji zabudowy i zagospodarowania terenu powinny zamy-

kać się w granicach dziaJki ”rzynalewnejŁ 
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7) Na caJym “bszarze ”lanu zaleca się retencję wód “”ad“wychŁ Śla inwestycji realiz“wanych z zabu-

d“wą, “ ”“wierzchni dachu ”“wywej 1 000 m², zast“s“wanie retencji wód “”ad“wych i po ich 

“czyszczeniu zast“s“wania d“ celów g“s”“darczych lub zrzutu do rzeki. 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) Ustala się granice stref “chr“ny k“nserwat“rskiej, “bejmujące tereny wskazane na rysunku ”lanu: 
a) granice strefy A ochrony konserwatorskiej, 

b) granice strefy W III ograniczonej ochrony zabytków arche“l“gicznych, 
c) strefą ś “chr“ny eks”“zycji, “bjęt“ caJy “bszar ”lanuŁ 

2) W “bszarze “bjętym strefą W III “granicz“nej “chr“ny zabytków arche“l“gicznych, d“”uszcza się 
inwestowanie i wyk“nywanie ”rac ziemnych na zasadach “kre`l“nych ”rze”isami “drębnymiŁ 

3) Strefę ś “chr“ny eks”“zycji, ustal“n“ dla caJej d“liny Odry, “d krawędzi wzgórz lew“brzewa d“ pod-

stawy Wzgórz Buk“wych, dla zagwarant“wania w zag“s”“dar“waniu terenów, w granicach strefy, 

bez”“`rednich i ”“`rednich wglądów na d“minanty kraj“braz“we, tw“rzenie l“kalnych wnętrz i “twarć 

wid“k“wych wzb“gacających strukturę ”rzestrzenną d“linyŁ W strefie E istotne jest utrzymanie po-

wiązaL wid“k“wych wystę”ujących ”“”rzez wys”y: Gr“dzka, Iaszt“wnia i obszar portu, z przestrze-

ni publicznych: z tarasów Nowego i Stareg“ Miasta, dawneg“ F“rtu Le“”“lda, terenów k“munikacyj-

nych Między“drza, ”raw“brzewa i akwenów wegl“wnychŁ Ochr“nie ”“dlegają: 
a) dalekie wid“ki ”rzez sylwetę ”lan“wanej zabud“wy, 
b) widoki z ”rzestrzeni ”ublicznych: ulic, ciągów ”ieszych, nabrzewy, ”laców, tarasów wid“k“wych 

i ”rzestrzeni zieleni urządz“nej “raz m“stów i szlaków w“dnych, na zabytki i wart“`ci“we zes”o-

Jy kraj“braz“we kultur“we i naturalne, dominanty krajobrazowe, 

c) widoki z ”unktów wid“k“wych na ”an“ramę miasta, 
d) przedpole i tJ“ wid“ku na wys”yŁ 

4) Wskazane na rysunku ”lanu nieruch“m“`ci lub “biekty bud“wlane, “kre`l“ne jak“ zabytki w”isane d“ 
rejestru zabytków, “znacz“ne na rysunku ”lanu, są chr“ni“ne na m“cy i w zakresie “kre`l“nym w usta-

wie o “chr“nie zabytków i “”iece nad zabytkami, “b“wiązuje trwaJe zach“wanie zabud“wy i zago-

spodarowania terenu. 

5) Ustala się “chr“nę k“nserwat“rską zabytków nie w”isanych d“ rejestru zabytków, “bjętych ewiden-

cją k“nserwat“rską, w tym “biektów i “bszarów kwalifik“wanych d“ w”isu d“ rejestru zabytków, 
wskazanych w ustaleniach szczegóJ“wych i oznaczonych na rysunku planu. 

6) W ”rzy”adku k“nieczn“`ci r“zbiórki zabytku, wskazaneg“ w ustaleniach szczegóJ“wych lub wynika-

jącej ze zdarzenia l“s“weg“, “b“wiązuje wyk“nania inwentaryzacji konserwatorskiej obiektu i przeka-

zanie d“kumentacji “rgan“wi dsŁ “chr“ny zabytkówŁ 
7) W ustaleniach szczegóJ“wych wybranych terenów elementarnych ”rzywraca się i “bejmuje “chr“ną: 

zabytki niematerialne, nazwy ulic, ”laców i m“stów, zg“dnie z tradycją hist“rycznąŁ 

6. Komunikacja: 

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

blicznych i wewnętrznych, ”“Jącz“nych z zewnętrznym ukJadem k“munikacyjnym miastaŁ 
2) P“wiązania ukJadu k“munikacyjneg“ “bszaru “bjęteg“ ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewniają 

nastę”ujące ulice: 
a) S.M.8061.KD.G (ul. śnergetyków) - ”“wiązanie lew“brzewnej i ”raw“brzewnej czę`ci Szczecina, 
b) S.M.8062.KD.Z (ul. Bytomska, ul. WJadysJawa IV) - ulica stan“wiąca fragment trasy pozwalają-

cej na ”“Jączenie z centralnymi obszarami portowymi, 

c) SM.8017.KD.L, S.M.8033.KD.L i S.M.8042.KD.L, S.M.8043.KD.L, S.M.8063.KD.L - ulice sta-

n“wiące gJówny ukJad k“munikacyjny Iaszt“wni, um“wliwiające ”“Jączenia z zewnętrznym ukJa-

dem komunikacyjnym miasta. 
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3) Realizację kawdeg“ n“weg“ “biektu bud“wlaneg“ “raz r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub 
zmianę s”“s“bu uwytk“wania “biektu istniejąceg“, warunkuje się za”ewnieniem na terenie ”rzedsię-
wzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych, nie mniejszej niw ta, 
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“Janych realizacją ”rzedsięwzięcia; Ś“ “bliczania 
za”“trzeb“wania na miejsca ”“st“j“we dla sam“ch“dów “s“b“wych ”rzyjmuje się nastę”ujące 
wskauniki liczby miejsc ”ostojowych: 

a) dla terenów elementarnych SŁMŁ8020ŁUK, SŁMŁ8022ŁUK, SŁMŁ8023ŁU, SŁMŁ8024ŁMC, 
S.M.8025.MC, S.M.8027.UK, S.M.8034.MC, S.M.8035.MC, S.M.8036.UA,U, S.M.8037.MC, 

S.M.8038.UC,MC, S.M.8045.UO, S.M.8046.MC, S.M.8072.KPP,U: 

Lp. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa Wskaunik 
liczby  

 miejsc 

postojowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie 1 

2. Hotele, pensjonaty 10 Jówek 4 

3. Sklepy, domy towarowe o ”“wierzchni s”rzedawy d“ 
2000 m² 

100 m² ”“wŁ s”rzedawŁ 2,5 

4. Sklepy, domy towarowe o ”“wierzchni s”rzedawy 
”“wywej 2000 m² 

100 m² ”“wŁ s”rzedawŁ nie mniej niw 3 

5. Gastronomia 10 miejsc konsump. nie mniej niw 2 

6. Biura, urzędy, ”“czty, banki 100 m² ”“wŁ uwytk“wej * 2 

7. Przychodnie i gabinety lekarskie, itp. 1 gabinet nie mniej niw 1 

8. Kina, teatry, opera, itp. 10 miejsc siedzących 1,5 

9. Obiekty muzealne i wystawowe 10 uwytk“wników jedn“cze`nie 1 

10. Przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci 30 dzieci nie mniej niw 1 

11. Szk“Jy wywsze, “biekty dydaktyczne 10 studentów k“rzystających 
z “biektów jedn“cze`nie 

1 

12. Baseny ”Jywackie, siJ“wnie, inne maJe “biekty s”“rtu 
i rekreacji 

5 k“rzystających nie mniej niw 1 

13. Obiekty rekreacyjno - sportowe  

 i szkoleniowo - rekreacyjne 

5 uwytk“wników jedn“cze`nie 1 

14. Sale k“nferencyjne, “`r“dki szk“leni“we 5 uwytk“wników jedn“cze`nie 1 

15. Rzemi“sJ“ 5 zatrudnionych ** 1 

16. PrzystaL weglarska 2 miejsca do cumowania 1 

17. Obiekty ekspozycyjno-handlowe 50 m² ”“wŁ  
 ekspozycyjno-handlowej 

1 

18. UsJugi równe 50 m² ”“wŁ  
 uwytk“wej * 

nie mniej niw 1 

19. Plac targowy 10 uwytk“wników jedn“cze`nie 1 

* d“ ”“wierzchni uwytk“wej, w ”rzy”adku “bliczeL za”“trzeb“wania miejsc ”“st“j“wych, nie zalicza 
się: ”“wierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”Ł 

** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 

b) dla ”“z“staJych terenów elementarnych: 
Lp. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa Wskaunik liczby miejsc 

postojowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie nie mniej niw 1 

2. Hotele, pensjonaty 10 Jówek nie mniej niw 5 

3. Sklepy, domy towarowe o ”“wierzchni s”rzedawy 
d“ 2000 m² 

100 m² ”“wŁ s”rzedawŁ 2,5 

4. Gastronomia 10 miejsc konsump. nie mniej niw 3 

5. Biura, urzędy, ”“czty, banki 100 m² ”“wŁ uwytk“wej * 3 

6. Przychodnie i gabinety lekarskie, itp. 1 gabinet nie mniej niw 1 

7. Kina, teatry, itp. 10 miejsc siedzących 2,5 

8. Obiekty muzealne i wystawowe 10 uwytk“wników jedn“cze`nie nie mniej niw 1 

9. Szk“Jy ”“dstaw“we i gimnazja 30 uczniów na 1 zmianę nie mniej niw 1 

10. Przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci 30 dzieci nie mniej niw 1 
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11. Szk“Jy wywsze, “biekty dydaktyczne 10 studentów k“rzystających 
z “biektów jedn“cze`nie 

1 

12. Place skJad“we, hurt“wnie, magazyny 2 zatrudnionych ** nie mniej niw 1 

13. źakJady produkcyjne 5 zatrudnionych ** nie mniej niw 1 

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

5 k“rzystających nie mniej niw 1 

15. Obiekty rekreacyjno - sportowe  

 i szkoleniowo - rekreacyjne 

5 uwytk“wników jedn“cze`nie 1 

16. Sale k“nferencyjne, “`r“dki szk“leni“we 5 uwytk“wników jedn“cze`nie 1 

17. Rzemi“sJ“ 5 zatrudnionych ** 1 

18. PrzystaL weglarska 2 miejsca do cumowania 1 

19. Obiekty ekspozycyjno-handlowe 50 m² ”“wŁ  
 ekspozycyjno - handlowej 

1 

20. UsJugi równe 50 m² ”“wŁ uwytk“wej * nie mniej niw 1 

21. Plac targowy 10 uwytk“wników jedn“cze`nie 1 

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

1 obiekt 5 

* d“ ”“wierzchni uwytk“wej, w ”rzy”adku “bliczeL za”“trzeb“wania miejsc ”“st“j“wych, nie zalicza 
się: ”“wierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”Ł 

** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 

4) Realizację n“weg“ “biektu bud“wlaneg“ “raz r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”o-

s“bu uwytk“wania “biektu istniejąceg“, warunkuje się za”ewnieniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d-

”“wiedniej liczby miejsc ”“st“j“wych dla r“werów, nie mniejszej niw ta, która wynika z przyrostu po-

trzeb ”arking“wych wyw“Janych realizacją ”rzedsięwzięciaŁ 
5) W ”rzy”adku braku m“wliw“`ci realizacji miejsc ”“st“j“wych dla r“werów na terenie ”rzedsięwzięcia 

d“”uszcza się ich l“kalizację w granicach pasa drogowego na chodniku pod warunkiem nie powodo-

wania “graniczeL w ruchu pieszych. 

6) Ś“ “bliczania za”“trzeb“wania na miejsca ”“st“j“we dla r“werów ”rzyjmuje się nastę”ujące wskau-
niki liczby miejsc postojowych: 

L.p. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa Wskaunik 
liczby  

 miejsc 

postojowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne nie “kre`la się 

2. Hotele, pensjonaty 100 Jówek nie mniej niw 2 

3. Sklepy, domy towarowe o ”“wierzchni s”rzedawy 
do 2000 m² 

nie “kre`la się 

4. Sklepy, domy towarowe o ”“wierzchni s”rzedawy ”“wywej 
2000 m² 

100 m² ”“wŁ s”rzedawŁ nie mniej niw 1 

5. Gastronomia nie “kre`la się 

6. Biura, urzędy, ”“czty, banki 100 m² ”“wŁ uwytk“wej * nie mniej niw 1 

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

8. Kina, teatry 10 miejsc siedzących nie mniej niw 1 

9. Obiekty muzealne i wystawowe 10 uwytk“wników jedn“cze`nie nie mniej niw 
0,5 

10. Gimnazja 30 uczniów na 1 zmianę nie mniej niw 2 

11. Przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci nie “kre`la się 

12. Szk“Jy wywsze, “biekty dydaktyczne 10 studentów k“rzystających 
z “biektów jedn“cze`nie 

nie mniej niw 2 

13. Place skJad“we, hurt“wnie, magazyny 10 zatrudnionych ** nie mniej niw 
0,5 

14. źakJady ”r“dukcyjne 10 zatrudnionych ** nie mniej niw 1 

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

10 k“rzystających nie mniej niw 1 

16. UsJugi równe nie “kre`la się 

17. Obiekty rekreacyjno - sportowe  

i szkoleniowo - rekreacyjne 

10 uwytk“wników jedn“cze`nie nie mniej niw 1 
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18. Obiekty wystawowe 10 uwytk“wników jedn“cze`nie nie mniej niw 
0,5 

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

20. Rzemi“sJ“ 10 zatrudnionych ** nie mniej niw 
0,5 

21. PrzystaL weglarska nie “kre`la się 

22. Obiekty ekspozycyjno-handlowe 100 m² ”“wŁ uwytk“wej * nie mniej niw 
0,5 

  Plac targowy 10 uwytk“wników jedn“cze`nie nie mniej niw 1 

23. Stacje paliw nie “kre`la się 

* d“ ”“wierzchni uwytk“wej, w przypadku “bliczeL za”“trzeb“wania miejsc ”“st“j“wych, nie zalicza 
się: ”“wierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”Ł 

** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 

7) W ”rzy”adku, gdy wynik “bliczeL liczby miejsc ”“st“j“wych nie jest liczbą caJk“witą, t“ wynik 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“witejŁ 

8) Wym“gi “kre`l“ne w pkt 3 i pkt 4 nie “b“wiązują: 
a) w przypadku budowy, przebudowy, r“zbud“wy “raz zmiany s”“s“bu uwytk“wania “biektu bu-

d“wlaneg“ (takwe tymczas“weg“), it”Ł wyw“Jująceg“ ”“trzeby d“ 1 miejsca ”“st“j“weg“, 
b) w ”rzy”adku “biektów tymczas“wych lub w związku z uwytk“waniem sez“n“wym (letnie “gródki 

gastronomiczne, itp.) i ekspozycjami plenerowymi, 

c) w ”rzy”adku gdy ustalenia szczegóJ“we dla terenów elementarnych stan“wią inaczejŁ 
9) Przebiegi `ciewek r“wer“wych i ciągów ”ieszych, ”rzedstawi“ne na rysunku ”lanu, są ”rzebiegami 

”rzybliw“nymiŁ Ś“”recyz“wanie l“kalizacji `ciewki rowerowej w ”rzekr“ju ”asa dr“g“weg“ nastą”i na 
etapie projektu budowlanego ulicy. 

10) O”rócz ”rzebiegów `ciewek r“wer“wych wskazanych na rysunku ”lanu d“”uszcza się ”r“wadzenie 
`ciewek r“wer“wych w granicach innych terenów elementarnychŁ 

11) Ś“”uszcza się ”r“wadzenie `ciewek r“wer“wych w f“rmie ciągów ”iesz“ r“wer“wych chyba, we 
ustalenia szczegóJ“we stan“wią inaczejŁ 

12) Ustala się d“stę” dr“gą w“dną d“ ”rzyw“dnych terenów elementarnych znajdujących się w obszarze 

planu. 

7. Infrastruktura techniczna: 

1) Linie r“zgraniczające ulic, dróg wewnętrznych, ciągów ”ieszych i ”iesz“ jezdnych, ”laców ”ublicz-

nych, `ciewek r“wer“wych wyznaczają k“rytarze infrastruktury technicznej, w których m“gą być 
prowadzone sieci uzbrojenia terenu. 

2) Śr“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“Ł 
3) Ś“”uszcza się ”r“wadzenie sieci uzbr“jenia terenu ”“za liniami r“zgraniczającymi ulic na warunkach 

“kre`l“nych w ustaleniach szczegóJ“wychŁ 
4) Ś“”uszcza się r“zbud“wę i ”rzebud“wę istniejących “raz bud“wę n“wych sieci uzbr“jenia terenu 

wraz z realizacją niezbędnych inwynieryjnych urządzeL sieci“wych “bsJugujących d“”uszcz“ne ”lanem 
przeznaczenie terenu. 

5) Zaopatrzenie w w“dę z istniejącej i ”r“jekt“wanej sieci w“d“ciąg“wej “ `rednicy 80 - 200 mm zasi-

lanej z istniejących i projektowanych magistrali i gJównych r“zdzielczych sieci w“d“ciąg“wych o `red-

nicy 250 - 400 mm, w ulicach: śnergetyków, Bulwar GdaLski, Celna, Jana z Kolna. 

6) System w“d“ciąg“wy nalewy realiz“wać: 
a) z za”ewnieniem funkcj“n“wania ”ublicznych urządzeL za“”atrzenia w w“dę w warunkach spe-

cjalnych, zgodnie z “b“wiązującymi ”rze”isami “ obronie cywilnej, 

b) z uwzględnieniem wymaganeg“ za”“trzeb“wania na w“dę dla celów ”rzeciw”“war“wych, zg“d-

nie z “b“wiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”“war“wymiŁ 
7) Od”r“wadzanie `cieków sanitarnych d“ istniejącej i projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno 

- tJ“cznej i dalej d“ systemu kanalizacyjneg“ Między“drzaŁ 
8) Od”r“wadzanie wód “”ad“wych istniejącą i ”r“jekt“waną kanalizacją deszcz“wą “ `rednicy 0,30 - 

1,0/0,7 m d“ istniejących i ”r“jekt“wanych k“lekt“rów deszcz“wych ”“”rzez istniejące i ”r“jekto-

wane urządzenia ”“dczyszczające d“ rzeki: Odry, Parnicy, ŚuLczycy lub kanaJów ”“rt“wych “raz 
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bez”“`redni“ d“ gruntu ”“d warunkiem s”eJnienia wymagaL ”rze”isów d“tyczących w”r“wadzania 
`cieków d“ wód lub d“ ziemiŁ 

9) Od”r“wadzenie `cieków i wód za“lej“nych ze statków ”“”rzez jedn“stki ”Jywające i transport dro-

g“wy d“ “czyszczalni `cieków ｭOstrów Grab“wskiｬŁ Ś“”uszcza się ”rzekazywanie innych “d”adów 
“lej“wych “dbieranych ze statków d“ instalacji innych niw ｭOstrów Grab“wskiｬŁ 

10) Do czasu realizacji ustaleL ”lanu, w zakresie sieci inwynieryjnych, d“”uszcza się m“wliw“`ć zast“so-

wania tymczas“wych r“związaL l“kalnych i indywidualnych. W zakresie sieci: kanalizacyjnej (zbiorniki 

bez“d”Jyw“we) i w“d“ciąg“wej “b“wiązuje szczegóJ“we r“z”“znanie warunków hydr“ge“l“gicznychŁ 
11) Zaopatrzenie w gaz z istniejącej i ”r“jekt“wanej sieci gaz“wej r“zdzielczej `rednieg“ ci`nienia “ `red-

nicy 25 - 200 mm zasilanej z istniejących i projektowanych magistrali i gJównych r“zdzielczych sieci 
gaz“wych `rednieg“ ci`nienia “ `rednicy 90 - 200 mm w ulicach: śnergetyków, Bulwar GdaLski, 
Bulwar _ląski, Byt“mska, Rybnicka, _wŁ Fl“rianaŁ 

12) Zaopatrzenie w cie”J“ z istniejącej i projektowanej sieci cieplnej oraz z l“kalnych uródeJ cie”Ja, z ”re-

ferencją dla uródeJ “dnawialnych, z wyJączeniem energetyki wiatr“wejŁ Ś“”uszcza się bud“wę k“ge-

neracyjnych l“kalnych uródeJ wytwarzających cie”J“ i energię elektrycznąŁ 
13) źakazuje się instal“wania l“kalnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe w obiektach nowych i pod-

dawanych przebud“wieŁ Ustalenie nie d“tyczy instal“wania k“minków stan“wiących uzu”eJniające 
uródJ“ cie”JaŁ 

14) Zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych 

15 kV i 0,4 kV ”“”rzez istniejące i projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kVŁ Ś“”uszcza się 
l“kalizację tymczas“wych w“ln“ st“jących stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV na potrzeby budow-

lane. 

15) ObsJuga telek“munikacyjna z istniejących i projektowanych rozdzielczych linii kablowych wraz z kana-

lizacją teletechniczną ws”ólną dla wszystkich “”erat“rów “raz bez”rzew“d“wej sieci telef“nii k“mór-

kowej i innych ”ublicznych telek“munikacyjnych urządzeL nadawcz“ - odbiorczych i teleinformatycz-

nych, zgodnie z ”rze”isami szczególnymiŁ 
16) Ś“”uszcza się bud“wę włna budynkach funkcji ”“dstaw“wej, stacji baz“wych telef“nii k“mórk“wej, 

jak“ ws”ólnych urządzeL dla wszystkich “”erat“rów, urządzeL elektr“energetycznych i urządzeL ra-

diowych nadawczo - “dbi“rczych na caJym “bszarze ”lanu, wyJącznie włna kubatur“wych “biektach 

budowlanych, a na terenach produkcyjno - usJug“wych takwe na wiewach w“ln“ st“jącychŁ 
17) Przewiduje się czas“we gr“madzenie “d”adów staJych w ”“jemnikach ustawi“nych na ”“szczegól-

nych posesjach jako wbudowane, a nastę”nie wyw“wenie ich na skJad“wisk“ “d”adów staJych; s”o-

sób gr“madzenia “d”adów winien za”ewnić m“wliw“`ć ich selektywnej zbiórkiŁ 
18) W terenach elementarnych stan“wiących k“rytarze infrastruktury technicznej bądu w terenach przy-

legających d“ ulic lub k“rytarzy infrastruktury technicznej - gdzie nie “b“wiązuje zakaz zabud“wy - 
d“”uszcza się l“kalizację inwynieryjnych urządzeL sieci“wych “bsJugujących ustal“ne w planie funkcje. 

19) Nowe i ”rzebud“wywane sieci inwynieryjne nalewy ”r“wadzić jak“ ”“dziemneŁ 
20) 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. 

21) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę sieci infrastruktury technicznej ”“”rzez zmianę ”rzekr“jów, ”rzebiegów 
i bud“wę n“wej sieci w granicach wydziel“nych terenów elementarnychŁ 

22) Na caJym “bszarze ”lanu “b“wiązuje dem“ntaw sieci, ”rzyJączy i instalacji infrastruktury technicznej 

wyJącz“nych z eksploatacji. 

8. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej: 

1) Ob“wiązuje utrzymanie istniejących urządzeL i budowli ochronnych wskazanych na terenach elemen-

tarnych i oznaczonych na rysunku planu. 

2) Garawe wiel“”“zi“m“we nadziemne m“gą być, w czę`ci niezbędnej, realiz“wane jak“ bud“wle “chr“nne, 
na potrzeby obrony cywilnej. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

Śla terenów elementarnych w “bszarze dzielnicy ｭ_ródmie`cieｬ, “siedle ｭMiędzy“drzeｬ w rejonie: 

Wyspa Grodzka - Iaszt“wnia ”JnŁ - Iaszt“wnia Centrum, “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

§ 7. Teren elementarny S.M.8001.KP (Nabrzewe Bulwar Chr“breg“, Nabrzewe Wieleckie) ”“wierzchnia 
0.12 ha 
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1. przeznaczenie terenu 

1) nabrzewe wiel“funkcyjne s”“rt“w“ - ”asawerskie z d“stę”em “gólnym, w f“rmie ciągu ”ieszeg“, urzą-
dzenia d“ “bsJugi jedn“stek ”Jywających - inwestycja celu publicznego, 

2) sez“n“we usJugi: gastr“n“mii, handlu, “rganizacja im”rez i ekspozycji plenerowych, 

3) zakaz l“kalizacji funkcji: ”rzeJadunk“wej, skJad“wej; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) zakaz zabudowy kubaturowej, 

2) d“”uszcza się bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę ”rze”raw ”r“m“wych, 
3) utrzymanie jednolitych nawierzchni, 

4) d“”uszcza się maJą architekturę: “`wietlenie, bariery bez”ieczeLstwa, 
5) zakaz nasadzeL drzew i krzewów, 
6) zakaz wygradzania terenu, 

7) d“”uszcza się k“rekty linii brzeg“wej, bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę nabrzewa - nabrzewe utwar-

dzone, 

8) d“”uszcza się bud“wę ”“m“stów ”Jywających “raz innych urządzeL i wy”“sawenia niezbędnych dla 
funkcj“n“wania nabrzewa wiel“funkcyjneg“, d“ 10 m “d nabrzewa, 

9) d“”uszcza się utrzymanie i ”rzebud“wę istniejąceg“ d“jazdu d“ zat“ki ”arking“wej usytu“wanej ”“za 
granicą “”rac“wania; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnej ”arcelacji terenu, 
2) zalecana k“munalizacja caJ“`ci nabrzewa; 

4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren objęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji; 

5. komunikacja 

1) “bsJuga terenu z ulicy Jana z Kolna, 

2) nie “b“wiązują wymagania d“tyczące l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych; 

6. infrastruktura techniczna 

1) dopuszcza się bud“wę sieci kabl“wych zasilania i “bsJugi urządzeL nawigacyjnych, 
2) d“”uszcza się bud“wę ”rzyJączy w“d“ciąg“wych, kanalizacji `ciek“wej i energii elektrycznej “bsJugu-

jących stan“wiska ”“st“j“we jedn“stek ”Jywających, 
3) istniejąca sieć: elektr“energetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym, 

4) istniejąca stacja transf“rmat“r“wa 15ł0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - do przeniesienia na tere-

ny sąsiadujące jak“ wbud“wana w zabud“węŁ 

§ 8. Teren elementarny SŁMŁ8002ŁKP (Nabrzewe Bulwar Piast“wski) ”“wierzchnia 0Ł04 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) nabrzewe wiel“funkcyjne s”“rt“w“ - ”asawerskie i dla jedn“stek ”Jywających weglugi `ródląd“wej, 
“góln“d“stę”ne, w f“rmie ciągu ”ieszeg“, urządzenia d“ “bsJugi jedn“stek ”Jywających - inwestycja 

celu publicznego, 

2) sez“n“we usJugi: gastr“n“mii, handlu, “rganizacja im”rez i ekspozycji plenerowych, 

3) zakaz l“kalizacji funkcji: ”rzeJadunk“wej, skJad“wej; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) zakaz zabudowy kubaturowej, 

2) utrzymanie jednolitych nawierzchni, 

3) d“”uszcza się maJą architekturę: “`wietlenie, bariery bez”ieczeLstwa, 
4) zakaz nasadzeL drzew i krzewów, 
5) zakaz wygradzania terenu, 

6) d“”uszcza się k“rekty linii brzeg“wej, bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę nabrzewa - nabrzewe utwar-

dzone, 

7) d“”uszcza się bud“wę ”“m“stów ”Jywających “raz innych urządzeL i wy”“sawenia niezbędnych dla 
funkcj“n“wania nabrzewa wiel“funkcyjneg“; 

  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 134 ｦ 17821 ｦ Poz. 2418 

 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnej ”arcelacji terenu; 

4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji; 

5. komunikacja 

1) “bsJuga z ulicy Nabrzewe Wieleckie, 
2) nie “b“wiązują wymagania d“tyczące l“kalizacji miejsc postojowych; 

6. infrastruktura techniczna 

1) d“”uszcza się bud“wę sieci kabl“wych zasilania i “bsJugi urządzeL nawigacyjnych, 
2) d“”uszcza się bud“wę ”rzyJączy w“d“ciąg“wych, kanalizacji `ciek“wej i energii elektrycznej “bsJugu-

jących stan“wiska ”“st“j“we jedn“stek ”Jywających, 
3) istniejąca sieć elektr“energetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

oraz budowy nowych sieci w terenie, 

4) istniejące rur“ciągi tJ“czne kanalizacji “góln“s”Jawnej 2 x dn 1000 mm z korytarzem infrastruktury 

technicznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem KT - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy 

i remontu. 

§ 9. Teren elementarny SŁMŁ8003ŁKP (Nabrzewe Bulwar Piast“wski) ”“wierzchnia 0Ł06 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) nabrzewe wiel“funkcyjne sportowo - ”asawerskie i dla jedn“stek ”Jywających weglugi `ródląd“wej, 
“góln“d“stę”ne, w f“rmie ciągu ”ieszeg“, urządzenia d“ “bsJugi jedn“stek ”Jywających - inwestycja 

celu publicznego, 

2) sez“n“we usJugi: gastr“n“mii, handlu, “rganizacja im”rez i ekspozycji plenerowych, 

3) zakaz l“kalizacji funkcji: ”rzeJadunk“wej, skJad“wej; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) zakaz zabudowy kubaturowej, 

2) utrzymanie jednolitych nawierzchni, 

3) d“”uszcza się maJą architekturę: “`wietlenie, bariery bez”ieczeLstwa, 
4) zakaz nasadzeL drzew i krzewów, 
5) zakaz wygradzania terenu, 

6) d“”uszcza się k“rekty linii brzeg“wej, bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę nabrzewa - nabrzewe utwar-

dzone, 

7) d“”uszcza się bud“wę ”“m“stów ”Jywających “raz innych urządzeL i wy”“sawenia niezbędnych dla 
funkcj“n“wania nabrzewa wiel“funkcyjneg“, d“ 10 m “d nabrzewa; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnej ”arcelacji terenu; 

4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji; 

5. komunikacja 

1) “bsJuga terenu z ulicy Bulwar Piastowski, 

2) nie “b“wiązują wymagania d“tyczące l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych; 

6. infrastruktura techniczna 

1) d“”uszcza się bud“wę sieci kabl“wych zasilania i obsJugi urządzeL nawigacyjnych, 
2) d“”uszcza się bud“wę ”rzyJączy w“d“ciąg“wych, kanalizacji `ciek“wej i energii elektrycznej “bsJugu-

jących stan“wiska ”“st“j“we jedn“stek ”Jywających, 
3) istniejąca sieć: elektr“energetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym, 

4) istniejące k“lekt“ry deszcz“we dn 1,0ł1,5 m i dn 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

rem“ntu, likwidacji “raz bud“wy n“wych k“lekt“rów w terenie elementarnym. 
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§ 10. Teren elementarny S.M.8004.WS (rzeka Odra Zachodnia) powierzchnia 7.29 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) akwen wegl“wny weglugi `ródląd“wej, 
2) `ródląd“wa dr“ga w“dna, 
3) d“”uszcza się ”Jywające “biekty mieszkalne i usJug“we, ”“stój tab“ru t“war“weg“ i technicznego 

weglugi `ródląd“wej, bez ”rawa ”rzeJadunku; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) d“”uszcza się bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę ”rze”raw m“st“wych, 
2) d“”uszcza się k“rekty linii brzeg“wej, bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę nabrzewa, 
3) d“”uszcza się l“kalizację d“ 10 m “d linii nabrzewa: urządzeL w“dnych d“ cum“wania i postoju jed-

n“stek ”Jywających, ”“m“stów sez“n“wych “raz innych “biektów niezbędnych dla funkcji “kre`lo-

nych dla terenów stycznych z akwenami; 

3. zasady parcelacji 

1) d“”uszcza się wydzielenie dziaJek gruntu ”“d w“dą dla l“kalizacji urządzeL technicznych i techn“lo-

gicznych związanych z “bsJugą weglugi lub infrastruktury; 

4. ochrona dziedzictwa 

1) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji; 

5. komunikacja 

1) d“stę” d“ terenu z ”rzylegających terenów elementarnych, 
2) obszar wodnego transportu osobowego; 

6. infrastruktura techniczna 

1) d“”uszcza się ”rzej`cie instalacjami i bud“wlami inwynieryjnymi ”“d dnem akwenu, 
2) istniejąca sieć elektr“energetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

oraz budowy sieci w nowej lokalizacji, 

3) istniejące rur“ciągi tJ“czne kanalizacji “góln“s”Jawnej 2 x dn 1000 mm z korytarzem infrastruktury 

technicznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem KT - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy 

i remontu, 

4) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV. 

§ 11. Teren elementarny S.M.8005.WS (rzeka Parnica) powierzchnia 1.25 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) akwen wegl“wny weglugi `ródląd“wej, 
2) `ródląd“wa dr“ga w“dna, 
3) do”uszcza się ”Jywające “biekty mieszkalne i usJug“we, ”“stój tab“ru t“war“weg“ i technicznego 

weglugi `ródląd“wej, bez ”rawa ”rzeJadunku; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) d“”uszcza się bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę ”rze”raw m“st“wych, 
2) d“”uszcza się k“rekty linii brzeg“wej, bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę nabrzewa, 
3) d“”uszcza się zaląd“wienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m “d istniejącej linii brzeg“wej, uzy-

skany teren ”“większa teren elementarny ”rzylegJy d“ nabrzewa, 
4) dopuszcza się l“kalizację d“ 10 m “d linii nabrzewa: urządzeL w“dnych d“ cum“wania i postoju jed-

n“stek ”Jywających, ”“m“stów sez“n“wych “raz innych “biektów niezbędnych dla funkcji “kre`lo-

nych dla terenów stycznych z akwenami; 

3. zasady parcelacji 

1) dopuszcza się wydzielenie dziaJek gruntu ”“d w“dą dla l“kalizacji urządzeL technicznych i technolo-

gicznych związanych z “bsJugą weglugi; 

4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji; 

5. komunikacja 

1) d“stę” d“ terenu z ”rzylegających terenów elementarnych; 
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6. infrastruktura techniczna 

1) d“”uszcza się ”rzej`cie instalacjami i bud“wlami inwynieryjnymi ”“d dnem akwenu, 
2) istniejące rur“ciągi tJ“czne kanalizacji “góln“s”Jawnej 2 x dn 1000 mm z korytarzem infrastruktury 

technicznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem KT - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy 

i remontu. 

§ 12. Teren elementarny SŁMŁ8006ŁWS (KanaJ źiel“ny) ”“wierzchnia 0Ł79 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) akwen wegl“wny weglugi `ródląd“wej, kanaJ ”“st“j“wy dla jedn“stek ”Jywających, 
2) d“”uszcza się ”Jywające “biekty mieszkalne i usJug“we; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) d“”uszcza się bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę ”rze”raw m“st“wych, 
2) d“”uszcza się k“rekty linii brzeg“wej, bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę nabrzewa, 
3) d“”uszcza się zaląd“wienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m “d istniejącej linii brzeg“wej, uzy-

skany teren ”“większa teren elementarny ”rzylegJy d“ nabrzewa, 
4) d“”uszcza się l“kalizację d“ 10 m “d linii nabrzewa: urządzeL w“dnych d“ cum“wania i postoju jed-

n“stek ”Jywających, ”“m“stów sez“n“wych “raz innych “biektów niezbędnych dla funkcji “kre`lo-

nych dla terenów stycznych z akwenami; 

3. zasady parcelacji 

1) d“”uszcza się wydzielenie dziaJek gruntu ”“d w“dą dla l“kalizacji urządzeL technicznych i techn“lo-

gicznych związanych z “bsJugą weglugi; 

4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji; 

5. komunikacja 

1) d“stę” d“ terenu z ”rzylegJych terenów elementarnych; 

6. infrastruktura techniczna 

1) d“”uszcza się ”rzej`cie instalacjami i bud“wlami inwynieryjnymi ”“d dnem akwenu, 
2) istniejące sieci: gaz“wa, elektr“energetyczna i rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych - z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci i rur“ciągu w nowej lokalizacji, 

3) istniejący rur“ciąg tJ“czny kanalizacji “góln“s”Jawnej dn 1000 mm z korytarzem infrastruktury tech-

nicznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem KT - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy 

i remontu. 

§ 13. Teren elementarny S.M.8007.U (Wyspa Bielawa) powierzchnia 0.21 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) usJugi uwyteczn“`ci ”ublicznej - usJugi rat“wnictwa, zarządzanie bez”ieczeLstwem - inwestycja celu 

publicznego; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni terenu, 

2) wys“k“`ć zabud“wy d“ 9,0 m nŁ”ŁtŁ, d“”uszczalna wys“k“`ć wiewy “bserwacyjnej d“ 12,0 m n.p.t., 

3) dach przestrzenny o nachyleniu ”“Jaci d“ 35 st“”ni, 
4) najniwsza rzędna terenów n“wej zabud“wy i komunikacji 2,2 m n.p.m., 

5) d“”uszcza się k“rekty linii brzeg“wej, bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę nabrzewa - ty” nabrzewa 
dowolny, 

6) d“”uszcza się l“kalizację “biektów i urządzeL nawigacyjnych, bez “graniczenia ich wys“k“`ci; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz parcelacji terenu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, 

2) teren ”“J“w“ny w “bszarze zagr“w“nym ”“w“dzią, “znacz“nym na rysunku ”lanu, 
3) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 50% powierzchni terenu; 
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5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga m“stem ”ieszym z terenu SŁMŁ8016ŁKŚŁŚ iłlub ”“”rzez teren SŁMŁ8008ŁźP,USw iłlub dr“gą 
w“dną, 

2) nie “b“wiązują wym“gi d“tyczące l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych; 

7. infrastruktura techniczna 

1) ”r“jekt“wane niezbędne ”rzyJącza d“ “biektów w oparciu o ”r“jekt“wane uzbr“jenie terenów: 
S.M.8016.KD.D, S.M.8008.ZP,USw, w konstrukcji mostu pieszego lub prowadzone pod dnem, 

2) d“”uszcza się bud“wę urządzeL radi“ - i telek“munikacji bez “graniczeL wys“k“`ci“wychŁ 

§ 14. Teren elementarny S.M.8008.ZP,USw (Wyspa Grodzka) powierzchnia 2.23 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) inwestycja celu publicznego - zieleL urządz“na “góln“d“stę”na z teren“wymi urządzeniami s”“rt“w“ 
- rekreacyjnymi np.: park golfa miniaturowego, skatepark, place zabaw dla dzieci, sztuczne oczko 

wodne - w zimie mini l“d“wisk“, ”“lana rekreacyjna, `ciewki rekreacyjne (s”acer“w“ - rowerowe, 

w tym wzdJuw nabrzewa), it”Ł, usJugi s”“rtu, rekreacji i turystyki wykorzystujące takwe d“stę” d“ 
akwenów wegl“wnych, 

2) usJugi t“warzyszące: gastr“n“mii, r“zrywki, handlu, “b“wiązuje bud“wa zes”“Ju “bsJugi zaJ“gantów 
jedn“stek ”Jywających i zes”“Ju sanitarneg“ ”ubliczneg“, w obszarze zabudowy wskazanym na ry-

sunku planu, 

3) zakaz l“kalizacji: ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych, skJad“wania i ”rzeJadunku, 
4) nabrzewe s”“rt“w“ - rekreacyjne z d“stę”em “gólnym, 
5) d“”uszcza się cum“wanie ”Jywających “biektów mieszkalnych i usJug“wych ”rzy nabrzewu ŚuLczycy, 
6) d“”uszcza się sez“n“we usJugi: gastronomii, handlu, rozrywki i “rganizację im”rez ”lener“wych, 
7) ustala się zag“s”“dar“wanie tymczas“we, d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu: 

a) ochrona przeciwpowodziowa - uzdatnienie gruntu, 

b) l“kalizację usJug: s”“rtu, gastr“n“mii, rekreacji i rozrywki, z d“”uszczeniem uwytk“wania d“tych-

czasowego bez prawa rozbudowy, 

c) m“ntaw m“stów ”Jywających i innych urządzeL k“munikacyjnychŁ 
Ustalenia w pkt 7 nie d“tyczą urządzenia nabrzewy i “biektów inwynieryjnych związanych z “bsJugą 

jedn“stek ”Jywających, które winny być wyk“nywane na warunkach “kre`l“nych w planie; minimalna 

szer“k“`ć nabrzewa urządz“neg“ uwarunk“wana r“związaniami k“nstrukcyjnymi; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) na caJym terenie “b“wiązuje zieleL urządz“na: “twarty teren z nawierzchnią trawiastą i zielenią wys“ką, 
k“m”“n“waną sw“b“dnie w gru”ach iłlub ”“jedyncz“, zakaz st“s“wania “bsadzeL sz”aler“wych, 

2) zabud“wa w“ln“ st“jąca w zieleni urządz“nej wys“kiej, “d str“ny nabrzewa ŚuLczycy d“”uszcza się: 
wiaty, hale, hangary dla jedn“stek ”Jywających, jak“ wbud“wane lub ”“wiązane elementy zabud“wy 
wiel“bryJ“wej, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

4) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni terenu, 

5) wys“k“`ć zabud“wy zmienna, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nującego) frontowego do 9,0 m n.p.t., 

6) dachy ”rzestrzenne, l“kalizacja urządzeL technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, 
7) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, wentylat“rnie, it”Ł “raz ”“mieszczenia d“ gr“ma-

dzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane - nie d“tyczy ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych, 
8) d“stę” d“ usJug bez”“`redni“ z poziomu nawierzchni pieszej, 

9) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ terenu “raz maJej architektury: siedziska, st“Jy, 
urządzenia s”“rt“we i rekreacyjne, 

10) d“”uszcza się bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę nabrzewa - nabrzewe ty”u mieszaneg“, nabrzewe 
utwardz“ne maksymalnie d“ “kŁ 40% dJug“`ci caJeg“ nabrzewa, 

11) d“”uszcza się zaląd“wienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m “d istniejącej linii brzeg“wej, uzy-

skany teren ”“większa teren elementarny ”rzylegJy d“ nabrzewa, 
12) ”rzy nabrzewu d“”uszcza się bud“wę urządzeL i bud“wli niezbędnych dla funkcji terenu, mŁinŁ 

z urządzeniami d“ cum“wania jedn“stek ”Jywających (w tym mieszkalnych i usJug“wych), “d str“ny 
ŚuLczycy z pomostami do 20 m “d nabrzewa, 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 134 ｦ 17825 ｦ Poz. 2418 

 

13) “b“wiązuje urządzenie bulwaru “góln“d“stę”neg“ wzdJuw nabrzewa, strefa nabrzewa “ szer“k“`ci minŁ 
12 m z d“stę”em “gólnym, 

14) najniwsza rzędna zabud“wy i urządzeL k“munikacyjnych 2,2 m nŁ”ŁmŁ, d“”uszcza się zrównic“wanie 
”“zi“mów nabrzewa, n”Ł ”“chylnie, zej`cia sch“dami d“ ”“zi“mu w“dy, 

15) dla zag“s”“dar“wania “kre`l“neg“ w ust. 1 pkt 7 “b“wiązuje: 
a) powierzchnia zabudowy do 20% terenu elementarnego, 

b) wys“k“`ć zabud“wy d“ 2,0 m ”“wywej wys“k“`ci zabud“wy ustal“nej ”lanem - nie dotyczy 

konstrukcji pneumatycznych i namiotowych; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz parcelacji terenu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, 

2) teren ”“J“w“ny w “bszarze zagr“w“nym ”“w“dzią, “znacz“nym na rysunku ”lanu, 
3) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 80% powierzchni terenu; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8016.KD.D i/lub S.M.8041.KD.D, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6, 

3) s”“sób zag“s”“dar“wania terenu nie m“we “graniczać d“jazdu i ”r“wadzenia urządzeL inwynieryjnych 
do terenu S.M.8007.U; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8015.KD.D, S.M.8016.KD.D, 

S.M.8041.KD.D, 

2) ”r“jekt“wana sieć elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i rur“ciąg tJ“czny `cieków, 
3) ”r“jekt“wana ”rze”“m”“wnia `cieków sanitarnych, 
4) na nabrzewu bud“wa ”rzyJączy w“d“ciąg“wych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugują-

cych stan“wiska ”“st“j“we jedn“stek ”Jywających, 
5) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“rowej 15/0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 15. Teren elementarny S.M.8009.ZP,USw (Wyspa Grodzka) powierzchnia 1.73 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) inwestycja celu publicznego - zieleL urządz“na “góln“d“stę”na z teren“wymi urządzeniami s”“rt“w“ 
- rekreacyjnymi n”Ł: ”ark g“lfa miniatur“weg“, `ciany ws”inaczk“we, skate”ark, ”lace zabaw dla 
dzieci, sztuczne oczko wodne - w zimie mini l“d“wisk“, ”“lana rekreacyjna, `ciewki rekreacyjne (s”a-

cerowo - rowerowe, w tym wzdJuw nabrzewa), it”Ł, usJugi s”“rtu, rekreacji i turystyki wyk“rzystujące 
takwe d“stę” d“ akwenów wegl“wnych, 

2) usJugi t“warzyszące: gastr“n“mii, r“zrywki, handlu, “b“wiązuje bud“wa zes”“Ju “bsJugi zaJ“gantów 
jedn“stek ”Jywających i zes”“Ju sanitarneg“ ”ubliczneg“, w obszarze zabudowy wskazanym na ry-

sunku planu, 

3) sez“n“we usJugi: gastr“n“mii, kultury, r“zrywki, 
4) nabrzewe rekreacyjne, 
5) ustala się zag“s”“dar“wanie tymczas“we, d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu: 

a) ochrona przeciwpowodziowa - uzdatnienie gruntu, 

b) l“kalizację usJug: s”“rtu, gastronomii, rekreacji i rozrywki, 

c) m“ntaw m“stów ”Jywających i innych urządzeL k“munikacyjnychŁ 
Ustalenia w pkt 5 nie d“tyczą urządzenia nabrzewa, które winn“ być wyk“nywane na warunkach 

“kre`l“nych w ”lanie; minimalna szer“k“`ć nabrzewa urządz“neg“ uwarunk“wana r“związaniami k“n-

strukcyjnymi; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni terenu, 

2) wys“k“`ć zabud“wy zmienna, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“ d“ 9,0 m n.p.t., 

3) dachy wysokie lub ”rzestrzenne, l“kalizacja urządzeL technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, 
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4) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, wentylat“rnie, it”Ł “raz ”“mieszczenia d“ gr“ma-

dzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane - nie d“tyczy ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych i studni 

awaryjnej, 

5) d“stę” d“ usJug bez”“`redni“ z poziomu nawierzchni pieszej, 

6) “b“wiązuje zieleL urządz“na: “twarty teren z nawierzchnią trawiastą i zielenią wys“ką, k“m”“n“wa-

ną sw“b“dnie w gru”ach iłlub ”“jedyncz“, zakaz st“s“wania “bsadzeL sz”alerowych, 

7) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ terenu “raz maJej architektury: siedziska, st“Jy, 
urządzenia s”“rt“we i rekreacyjne, 

8) zakaz wygradzania terenu, 

9) d“”uszcza się bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę nabrzewa - nabrzewe ty”u mieszaneg“, nabrzewe 
utwardz“ne maksymalnie d“ “kŁ 20% dJug“`ci caJeg“ nabrzewa, 

10) d“”uszcza się zaląd“wienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m “d istniejącej linii brzeg“wej, uzy-

skany teren ”“większa teren elementarny ”rzylegJy d“ nabrzewa, 
11) ”rzy nabrzewu d“”uszcza się bud“wę urządzeL i bud“wli niezbędnych dla funkcj“n“wania nabrzewa, 

do 10 m “d linii nabrzewa, 
12) najniwsza rzędna terenu ”“d zabud“wę 2,2 m n.p.m., 

13) dla zag“s”“dar“wania “kre`l“neg“ w ust. 1 pkt 5 “b“wiązuje: 
a) powierzchnia zabudowy do 20% terenu elementarnego, 

b) wys“k“`ć zabud“wy d“ 2,0 m ”“wywej wys“k“`ci zabud“wy ustal“nej ”lanem - nie dotyczy 

konstrukcji pneumatycznych i namiotowych; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz parcelacji terenu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, 

2) teren ”“J“w“ny w “bszarze zagr“w“nym ”“w“dzią, “znacz“nym na rysunku ”lanu, 
3) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 60% powierzchni terenu; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny ekspozycji; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8015.KD.D i/lub S.M.8016.KD.D i/lub S.M.8014.KPP, 

2) nie “b“wiązuje wymóg l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8015.KD.D, S.M.8014.KPP, 

S.M.8016.KD.D, 

2) d“”uszcza się bud“wę ”rzyJączy w“d“ciąg“wych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugu-

jących stan“wiska ”“st“j“we jedn“stek ”Jywających, 
3) projektowana kanalizacja sanitarna i rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych, 
4) ”r“jekt“wana ”rze”“m”“wnia `cieków sanitarnych, 
5) projektowana studnia awaryjna, 

6) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15/0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 16. Teren elementarny S.M.8010.UK (Wyspa Grodzka) powierzchnia 2.53 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) centrum kultury - inwestycja celu publicznego - opera, scena rewiowa, teatr, sale koncertowe, sale 

widowiskowe, sale wystawowe, sale kinowe, wyspecjalizowane obiekty kulturalno - edukacyjne, np. 

mediateka, edukacja artystyczna, itp. z “biektami t“warzyszącymi, 
2) teren organizacji plenerowych imprez kulturalno - rozrywkowych o znaczeniu “góln“ miejskim, 
3) dopuszcza się usJugi t“warzyszące: gastr“n“mia, r“zrywka, handel, 
4) nabrzewe rekreacyjne “góln“d“stę”ne, ze sceną ”Jywającą, 
5) ustala się zag“s”“dar“wanie tymczas“we, d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu: 

a) ochrona przeciwpowodziowa - uzdatnienie gruntu, 

b) lokalizację usJug: s”“rtu, gastr“n“mii, rekreacji i rozrywki, 

c) m“ntaw m“stów ”Jywających i innych urządzeL k“munikacyjnychŁ 
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Ustalenia w pkt 5 nie d“tyczą urządzenia nabrzewy i “biektów inwynieryjnych związanych z “bsJugą 
jedn“stek ”Jywających, które winny być wyk“nywane na warunkach “kre`l“nych w planie; minimalna 

szer“k“`ć nabrzewa urządz“neg“ uwarunk“wana r“związaniami k“nstrukcyjnymi; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) powierzchnia zabudowy do 65% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć zabud“wy zmienna d“ 50 m n.p.t. w najwywszym ”unkcie, 
4) zabud“wa wiel“bryJ“wa, f“rma eks”“zycyjna, rzeubiarska, stan“wiąca d“minantę ”rzestrzenną i za-

mknięcie k“m”“zycyjne ulicy SŁMŁ8015ŁKŚŁŚ - realizacja projektu wykonanego w drodze konkursu 

architektonicznego, 

5) “d str“ny ”lacu SŁMŁ8014ŁKPP “b“wiązuje bud“wa tarasów na ”“trzeby im”rez ”lener“wych, sta-

n“wiących integralną czę`ć wiel“bryJ“weg“ zaJ“wenia, 
6) dachy o ”arametrach d“w“lnych, l“kalizacja urządzeL technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, 
7) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie, it”Ł “raz ”“miesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
8) ”arkingi dla sam“ch“dów “s“b“wych, wbud“wane w zabud“wę, 
9) obowiązuje zieleL urządz“na “góln“d“stę”na: zieleL wys“ka k“m”“n“wana sw“b“dnie w grupach 

iłlub ”“jedyncz“, zakaz st“s“wania “bsadzeL sz”aler“wych, 
10) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ zabud“wy “raz maJej architektury: siedziska, st“Jy, 

urządzenia rekreacyjne, 

11) d“”uszcza się bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę nabrzewa - nabrzewe ty”u mieszaneg“: naturalne 
i utwardzone, 

12) d“”uszcza się zaląd“wienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m “d istniejącej linii brzeg“wej, uzy-

skany teren ”“większa teren elementarny ”rzylegJy d“ nabrzewa, 
13) ”rzy nabrzewu d“”uszcza się bud“wę urządzeL i bud“wli niezbędnych dla funkcji terenu, w tym ob-

sJugi sceny ”Jywającej, 
14) najniwsza rzędna zabud“wy i urządzeL k“munikacyjnych 2,2 m nŁ”ŁmŁ, d“”uszcza się zrównic“wanie 

poziomów nabrzewa, n”Ł ”“chylnie, zej`cia sch“dami d“ ”“zi“mu w“dy; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz parcelacji terenu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 20% powierzchni terenu; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, “b“wiązuje ksztaJt“wanie zabud“wy tak, aby w widoku 

z rzeki Odry Zachodniej, w kierunku ”“Judni“wym, ”“wstaJa ｭbrama w“dna d“ Miastaｬ, utw“rz“na 
”“między: zabud“wą WaJów Chr“breg“, bryJą centrum kultury i Elewatorem Ewa; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga terenu z placu S.M.8014.KPP, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6, 

3) d“”uszcza się l“kalizację czę`ci miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych na ”rzylegJym ”la-

cu - teren SŁMŁ8014ŁKPP, lecz nie więcej niw 25% “blicz“neg“ za”“trzeb“wania; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenie S.M.8014.KPP, 

2) za“”atrzenie nabrzewa w ”rzyJącza energii elektrycznej dla sceny ”Jywającej, 
3) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 17. Teren elementarny S.M.8011.WM (Wyspa Grodzka) powierzchnia 0.77 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) akwen wegl“wny weglugi m“rskiej - inwestycja celu publicznego ponadlokalnego - teren przeznaczony 

d“ wJączenia d“ t“ru w“dneg“ jak“ czę`ć “br“tnicy statk“wej, 
2) ustala się zag“s”“dar“wanie tymczas“we, d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu: 

a) l“kalizację usJug: gastr“n“mii, s”“rtu, rekreacji i rozrywki, 

b) m“ntaw m“stów ”Jywających i innych urządzeL k“munikacyjnych; 
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2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) zakaz zabudowy; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz ”“dziaJu terenu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 

5. komunikacja 

1) d“stę” ”“”rzez teren SŁMŁ8010ŁUK iłlub dr“gą w“dną; 

6. infrastruktura techniczna 

1) zakaz lokalizacji i ”r“wadzenia urządzeL i instalacji naziemnych i podziemnych. 

§ 18. Teren elementarny S.M.8012.USw (Wyspa Grodzka) powierzchnia 2.44 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) usJugi s”“rtu, rekreacji i turystyki w zieleni urządz“nej, wyk“rzystujące mŁinŁ d“stę” d“ akwenów 
wegl“wnych, usJugi związane z eks”l“atacją i wy”“saweniem jedn“stek ”Jywających, usJugi gastro-

n“mii, r“zrywki, kultury, edukacji, handlu, usJugi businessu, turystyczne, ”“bytu kwalifik“waneg“ 
(klub“weg“), “`r“dki ”ielęgnacyjne, rehabilitacji, maJe “`r“dki “”ieki nad dziećmi i osobami starszymi, 

mieszkalnictwo - d“”uszczalny udziaJ ”“wierzchni mieszkalnej d“ 40% ”“wierzchni caJk“witej “biek-

tów kubatur“wych; zakaz l“kalizacji funkcji mieszkani“wej w kondygnacjach przyziemia, 

2) nabrzewe s”“rt“we “ d“stę”ie publicznym, 

3) zakaz l“kalizacji: ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych, skJad“wania i ”rzeJadunku, 
4) sez“n“we usJugi: gastr“n“mii, handlu, r“zrywki i “rganizację im”rez ”lener“wych, 
5) ustala się zag“s”“dar“wanie tymczas“we, d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu: 

a) ochrona przeciwpowodziowa - uzdatnienie gruntu, 

b) l“kalizację usJug: s”“rtu, gastr“n“mii, rekreacji i rozrywki, 

c) m“ntaw m“stów ”Jywających i innych urządzeL k“munikacyjnychŁ 
Ustalenia w pkt 5 nie d“tyczą urządzenia nabrzewy i “biektów inwynieryjnych związanych z “bsJugą 

jedn“stek ”Jywających, które winny być wyk“nywane na warunkach “kre`l“nych w planie; minimalna 

szer“k“`ć nabrzewa urządz“neg“ uwarunk“wana r“związaniami k“nstrukcyjnymi; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) ”“wierzchnia zabud“wy d“ 30% ”“wierzchni dziaJki, 
3) wys“k“`ć zabud“wy zmienna, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“: 

a) na terenie “znacz“nym na rysunku ”lanu jak“ wydzielenie wewnętrzne nr 1 - wys“k“`ć zabudo-

wy od 8,0 m n.p.t. do 18,0 m n.p.t., 

b) na terenie “znacz“nym na rysunku ”lanu jak“ wydzielenie wewnętrzne nr 2 - wys“k“`ć zabudo-

wy do 12,0 m n.p.t., 

4) dachy o ”arametrach d“w“lnych, zalecane dachy taras“we, l“kalizacja urządzeL technicznych w kon-

dygnacjach zamkniętych, 
5) zabud“wa w“ln“ st“jąca w zieleni urządz“nej, 
6) zasady ksztaJt“wania zabud“wy na “bszarze wydzielenia nr 1: 

a) wzdJuw ulicy i placu budynki o “dmiennej k“m”“zycji, bryJa kaskad“wałtaras“wa, 
b) maksymalna dJug“`ć elewacji budynku “d str“ny ulicy, ”lacu, nabrzewa - do 40 m, 

c) “dlegJ“`ci między budynkami zmienne, licząc wzdJuw ulicy, ”lacu, nabrzewa - od 20 m, 

d) ksztaJt“wanie bryJy - relacje wys“k“`ci zabud“wy d“ ”“wierzchni zabud“wy: 
- na ”“zi“mie terenu wys“k“`ć d“ 12,0 m n.p.t. - powierzchnia zabudowy do 40% po-

wierzchni dziaJki, 
- na ”“zi“mie terenu wys“k“`ć “d 12,0 d“ 18,0 m n.p.t. - powierzchnia zabudowy do 20% 

”“wierzchni dziaJki, 
7) na “bszarze wydzielenia wewnętrzneg“, “znacz“nym na rysunku ”lanu nr 2, d“”uszcza się: wiaty, 

hale i hangary dla jedn“stek ”Jywających, 
8) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie, it”Ł “raz ”“miesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, nie d“tyczy zabud“wy hangar“wej, 
9) usJugi “d str“ny ulicy d“stę”ne bez”“`redni“ z poziomu chodnika, 
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10) “b“wiązuje zieleL urządz“na: zieleL wys“ka k“m”“n“wana sw“b“dnie w grupach i/lub pojedynczo, 

zakaz st“s“wania “bsadzeL sz”aler“wych, 
11) d“”uszcza się bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę nabrzewa - nabrzewe ty”u mieszanego: naturalne 

i utwardzone, 

12) d“”uszcza się zaląd“wienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m “d istniejącej linii brzeg“wej, uzy-

skany teren ”“większa teren elementarny ”rzylegJy d“ nabrzewa, 
13) ”rzy nabrzewu d“”uszcza się bud“wę urządzeL i bud“wli niezbędnych dla funkcji terenu, 

14) najniwsza rzędna zabud“wy i urządzeL k“munikacyjnych 2,2 m nŁ”ŁmŁ, d“”uszcza się zrównic“wanie 
”“zi“mów nabrzewa, n”Ł ”“chylnie, zej`cia sch“dami d“ ”“zi“mu w“dy; 

3. zasady parcelacji 

1) “b“wiązuje ”“dziaJ wg rysunku ”lanu; 

4. “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, 

2) czę`ć terenu ”“J“w“na w “bszarze zagr“w“nym ”“w“dzią, “znacz“nym na rysunku ”lanu, 
3) ”“wierzchnia terenu bi“l“gicznie czynna minŁ 45% ”“wierzchni dziaJki; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8015.KD.D i/lub placu S.M.8014.KPP, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8014.KPP, S.M.8015.KD.D, 

2) bud“wa ”rzyJączy w“d“ciąg“wych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugujących stano-

wiska ”“st“j“we jedn“stek ”Jywających, 
3) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV. 

§ 19. Teren elementarny S.M.8013.USw (Wyspa Grodzka) powierzchnia 1.35 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) usJugi s”“rtu, rekreacji i turystyki w zieleni urządz“nej, wyk“rzystujące mŁinŁ d“stę” d“ akwenów 
wegl“wnych, usJugi związane z eks”l“atacją i wy”“saweniem jedn“stek ”Jywających, usJugi gastro-

nomii, rozrywki, kultury, edukacji, handlu, businessu, usJugi turystyczne, ”“bytu kwalifik“waneg“ 
(klub“weg“), “`r“dki ”ielęgnacyjne, rehabilitacji, maJe “`r“dki “”ieki nad dziećmi i osobami starszymi, 

mieszkalnictwo - d“”uszczalny udziaJ ”“wierzchni mieszkalnej d“ 40% ”“wierzchni caJk“witej “biek-

tów kubatur“wych; zakaz l“kalizacji funkcji mieszkani“wej w kondygnacjach przyziemia, 

2) zakaz l“kalizacji: ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych, skJad“wania i ”rzeJadunku, 
3) nabrzewe s”“rt“w“ - rekreacyjne z d“stę”em “gólnym, d“”uszcza się cum“wanie jedn“stek ”Jywają-

cych, ”Jywających “biektów mieszkalnych i usJug“wych, 
4) sez“n“we usJugi: gastr“n“mii, handlu, r“zrywki i “rganizację im”rez ”lener“wych, 
5) ustala się zag“s”“dar“wanie tymczas“we, d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu: 

a) ochrona przeciwpowodziowa - uzdatnienie gruntu, 

b) l“kalizację usJug: s”“rtu, gastr“n“mii, rekreacji i rozrywki, 

c) m“ntaw m“stów ”Jywających i innych urządzeL k“munikacyjnychŁ 
Ustalenia w pkt 5 nie d“tyczą urządzenia nabrzewy i “biektów inwynieryjnych związanych z “bsJugą 

jedn“stek ”Jywających, które winny być wyk“nywane na warunkach “kre`l“nych w planie; minimalna 

szer“k“`ć nabrzewa urządz“neg“ uwarunk“wana r“związaniami k“nstrukcyjnymi; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) ”“wierzchnia zabud“wy d“ 30% ”“wierzchni dziaJki, 
3) wys“k“`ć zabud“wy zmienna, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“: 

a) na terenie “znacz“nym na rysunku ”lanu jak“ wydzielenie wewnętrzne nr 1 - wys“k“`ć zabudo-

wy do 18,0 m n.p.t., 

b) na terenie “znacz“nym na rysunku ”lanu jak“ wydzielenie wewnętrzne nr 2 - wys“k“`ć zabudo-

wy od 18,0 m do 24,0 m n.p.t., 
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4) dachy o ”arametrach d“w“lnych, zalecane dachy taras“we, l“kalizacja urządzeL technicznych w kon-

dygnacjach zamkniętych, 
5) zabudowa w granicach dziaJki w“ln“ st“jąca lub wiel“bryJ“wa r“zbud“wana w kierunku nabrzewa 

ŚuLczycy, “d str“ny nabrzewa d“”uszcza się: wiaty, hale, hangary dla jedn“stek ”Jywających, jak“ 
wbud“wane lub integralne elementy zabud“wy wiel“bryJ“wej, 

6) zasady ksztaJt“wania zabud“wy: 
a) budynki sytu“wane wzdJuw ulic ”ublicznych, “ odmiennej kompozycji, 

b) maksymalna dJug“`ć elewacji budynku “d str“ny ulic ”ublicznych - do 40 m, 

c) wzdJuw ulicy SŁMŁ8015ŁKŚŁŚ i nabrzewa “dlegJ“`ci między budynkami zmienne - od 20 m, 

7) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie, it”Ł “raz ”“miesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
8) usJugi “d str“ny ulicy d“stę”ne bez”“`redni“ z poziomu chodnika, 

9) “b“wiązuje zieleL urządz“na: zieleL wys“ka k“m”“n“wana sw“b“dnie w grupach i/lub pojedynczo, 

zakaz st“s“wania “bsadzeL sz”aler“wych, 
10) d“”uszcza się bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę nabrzewa - nabrzewe “ typie dowolnym, 

11) d“”uszcza się zaląd“wienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m od istniejącej linii brzeg“wej, uzy-

skany teren ”“większa teren elementarny ”rzylegJy d“ nabrzewa, 
12) ”rzy nabrzewu d“”uszcza się bud“wę urządzeL i bud“wli niezbędnych dla funkcji terenu, mŁinŁ d“ 

cum“wania jedn“stek ”Jywających (w tym mieszkalnych i usJug“wych), ”“m“stów sez“n“wych d“ 
20 m “d nabrzewa, 

13) “b“wiązuje bud“wa bulwaru wzdJuw nabrzewa, strefa nabrzewa “ szer“k“`ci minŁ 12 m z d“stę”em 
“gólnym, 

14) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ nabrzewa, 
15) najniwsza rzędna zabud“wy i urządzeL komunikacyjnych 2,2 m nŁ”ŁmŁ, d“”uszcza się zrównic“wanie 

”“zi“mów nabrzewa, n”Ł ”“chylnie, zej`cia sch“dami d“ ”“zi“mu w“dy, 
16) dla zag“s”“dar“wania “kre`l“neg“ w ust. 1 pkt 5 “b“wiązuje: 

a) powierzchnia zabudowy do 20% terenu elementarnego, 

b) wys“k“`ć zabudowy do 2,0 m ”“wywej wys“k“`ci zabud“wy ustal“nej ”lanem - nie dotyczy 

konstrukcji pneumatycznych i namiotowych; 

3. zasady parcelacji 

1) “b“wiązuje ”“dziaJ wg rysunku ”lanu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, 

2) teren ”“J“w“ny w “bszarze zagr“w“nym ”“w“dzią, “znacz“nym na rysunku ”lanu, 
3) ”“wierzchnia terenu bi“l“gicznie czynna minŁ 45% ”“wierzchni dziaJki; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga terenu “d ulicy SŁMŁ8015ŁKŚŁŚ iłlub SŁMŁ8041ŁKŚŁŚ, 
2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8015.KD.D, S.M.8041.KD.D, 

2) ”r“jekt“wane ”rzyJącza: w“d“ciąg“we, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugujących sta-

n“wiska ”“st“j“we jedn“stek ”Jywających, 

3) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 20. Teren elementarny S.M.8014.KPP (Wyspa Grodzka) powierzchnia 1.16 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) plac pieszo jezdny z przeznaczeniem na plenerowe imprezy kulturalno - rozrywkowe, z d“stę”em 
“gólnym - inwestycja celu publicznego, 

2) nabrzewe ”asawersk“ - sportowe z d“stę”em “gólnym, 
3) d“”uszcza się sez“n“we usJugi: gastr“n“mii, handlu, r“zrywki i “rganizację im”rez ”lener“wych, 
4) zakaz lokalizacji: skJad“wania i ”rzeJadunku, 
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5) ustala się zag“s”“dar“wanie tymczas“we, d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu: 
a) ochrona przeciwpowodziowa - uzdatnienie gruntu, 

b) l“kalizacja usJug: s”“rtu, gastr“n“mii, rekreacji i rozrywki, 

c) m“ntaw m“stów ”Jywających i innych urządzeL k“munikacyjnychŁ 
Ustalenia w pkt 5 nie d“tyczą urządzenia nabrzewy i “biektów inwynieryjnych związanych z “bsJugą 

jedn“stek ”Jywających, które winny być wyk“nywane na warunkach “kre`l“nych w planie; minimalna 

szer“k“`ć nabrzewa urządz“neg“ uwarunk“wana r“związaniami k“nstrukcyjnymi; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) zakaz staJej zabud“wy kubatur“wej i l“kalizacji w“ln“ st“jących urządzeL technicznych, g“s”“dar-

czych, “bsJug“wych, które nalewy wbud“wać w zabud“wę “brzewnych terenów elementarnych, 
2) d“”uszcza się “biekty tymczas“we wyJącznie na ”“trzeby usJug sez“n“wych i imprez plenerowych, 

3) zaleca się maJą architekturę: f“ntanna, ”“mnik lub rzeuba, Jawki na “brzewach ”lacu, zieleL w doni-

cach oraz inny mebel uliczny, 

4) ob“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ ”lacu, 
5) “b“wiązuje indywidualnie za”r“jekt“wany rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ”lacu, 
6) zakaz st“s“wania nawierzchni trawiastych, “bsadzeL drzewami i krzewami, 

7) d“”uszcza się ”ark“wanie sam“ch“dów bez wydzielania staJych miejsc ”“st“j“wych, 
8) d“”uszcza się bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę nabrzewa - nabrzewe utwardz“ne z dopuszczeniem 

zrównic“wania ”“zi“mów ”ieszych wzdJuw nabrzewa n”Ł ”“”rzez zej`cia sch“damił”“chylniami d“ ”o-

zi“mu w“dy na caJej dJug“`ci nabrzewa ”lacu, 
9) d“”uszcza się zaląd“wienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m “d istniejącej linii brzeg“wej, uzy-

skany teren ”“większa teren elementarny ”rzylegJy d“ nabrzewa, 
10) ”rzy nabrzewu d“”uszcza się bud“wę urządzeL i bud“wli niezbędnych dla funkcji terenu, m.in. 

z urządzeniami d“ cum“wania sceny ”Jywającej, jedn“stek ”Jywających, ”“m“stami sez“n“wymi d“ 
10 m “d nabrzewa, 

11) najniwsza rzędna ”lacu 2,2 m n.p.m. - nie d“tyczy strefy wiel“”“zi“m“weg“ nabrzewa; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJki ”“d ”lac; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, 

2) czę`ć terenu ”“J“w“na w “bszarze zagr“w“nym ”“w“dzią, “znacz“nym na rysunku ”lanu; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji; 

6. komunikacja 

1) d“stę” z terenu S.M.8015.KD.D, 

2) d“”uszcza się l“kalizację miejsc ”“st“j“wych; 

7. infrastruktura techniczna 

1) d“”uszcza się bud“wę ”rzyJączy w“d“ciąg“wych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugu-

jących stan“wiska ”“st“j“we “biektów ”Jywających, 
2) ”r“jekt“wane sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna 

i deszczowa. 

§ 21. Teren elementarny S.M.8015.KD.D (Wyspa Grodzka) powierzchnia 1.65 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) droga publiczna - ulica dojazdowa, 

2) d“”uszcza się sez“n“we usJugi: gastr“n“mii, handlu, r“zrywki i “rganizację im”rez ”lener“wych, 
3) ustala się zag“s”“dar“wanie tymczas“we, d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu “chr“na przeciwpowo-

dziowa - uzdatnienie gruntu; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) na “si ”“dJuwnej ulicy bulwar s”acer“wy szer“k“`ci minŁ 14,0 m, ze `ciewką r“wer“wą i obustronnym 

sz”alerem drzew, wg “rientacyjneg“ schematu “bsadzeL drzewami przedstawionym na rysunku planu, 

2) po obu stronach bulwaru jezdnie z chodnikami i obustronnymi zatokami parkingowymi, 

3) na zak“Lczeniu “si bulwaru, ”“ ”JdŁ - zachŁ str“nie, rzeubiarski akcent ”rzestrzenny, 
4) “b“wiązuje jedn“lita nawierzchnia ch“dników, 
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5) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ bulwaru, bulwar wy”“saw“ny w Jawki i inny mebel 

uliczny, d“”uszcza się eks”“zycję sztuki, 
6) najniwsza rzędna dr“gi 2,2 m n.p.m.; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną, 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających zmienna “d 50 m do 65 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, 

2) teren ”“J“w“ny w “bszarze zagr“w“nym ”“w“dzią, “znacz“nym na rysunku ”lanu; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji; 

6. komunikacja 

1) kawda z wymienionych jezdni w ust. 2 pkt 2 - dwupasowa; 

7. infrastruktura techniczna 

1) projektowane sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i desz-

czowa “raz rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnychŁ 

§ 22. Teren elementarny S.M.8016.KD.D (Wyspa Grodzka) powierzchnia 0.57 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) droga publiczna - ulica dojazdowa, 

2) nabrzewe ”asawersk“ - sportowe z d“stę”em “gólnym, 
3) d“”uszcza się sez“n“we usJugi: gastr“n“mii, handlu, r“zrywki, “rganizację im”rez ”lener“wych, do-

”uszcza się cum“wanie ”Jywających “biektów usJug“wych ”rzy nabrzewu, 
4) zakaz l“kalizacji: skJadowania i ”rzeJadunku, 
5) ustala się zag“s”“dar“wanie tymczas“we, d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu: 

a) ochrona przeciwpowodziowa - uzdatnienie gruntu, 

b) l“kalizację usJug: s”“rtu, gastr“n“mii, rekreacji i rozrywki, 

c) m“ntaw m“stów ”Jywających i innych urządzeL k“munikacyjnychŁ 
Ustalenia w pkt 5 nie d“tyczą urządzenia nabrzewy i “biektów inwynieryjnych związanych z “bsJugą 

jedn“stek ”Jywających, które winny być wyk“nywane na warunkach “kre`l“nych w planie; minimalna 

szer“k“`ć nabrzewa urządz“neg“ uwarunk“wana r“związaniami k“nstrukcyjnymi; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) zakaz staJej zabud“wy kubatur“wej i l“kalizacji w“ln“ st“jących urządzeL technicznych, g“s”“dar-

czych, “bsJug“wych, które nalewy wbud“wać w zabud“wę terenów “brzewnych, 
2) d“”uszcza się “biekty tymczas“we wyJącznie na ”“trzeby sez“n“wych im”rez ”lener“wych, 
3) d“”uszcza się elementy wy”“sawenia nabrzewa: Jawki “raz inny mebel uliczny, 
4) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ nabrzewa, 
5) “b“wiązują jedn“lita nawierzchnia ch“dników, 
6) zakaz st“s“wania nawierzchni trawiastych “bsadzeL drzewami i krzewami, 

7) d“”uszcza się bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę nabrzewa - nabrzewe utwardz“ne z dopuszczeniem 

zrównic“wania ”“zi“mów ”ieszych wzdJuw nabrzewa n”Ł ”“”rzez zej`cia sch“damił”“chylniami d“ ”o-

zi“mu w“dy na caJej dJug“`ci nabrzewa, 
8) d“”uszcza się zaląd“wienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m “d istniejącej linii brzeg“wej, uzy-

skany teren ”“większa teren elementarny ”rzylegJy d“ nabrzewa, 
9) ”rzy nabrzewu d“”uszcza się bud“wę urządzeL i bud“wli niezbędnych dla funkcji wegl“wnych 

i ”asawerskich, mŁinŁ urządzeL d“ cum“wania ”Jywającej sceny, jedn“stek ”Jywających, ”“m“stów 
sezonowych, do 10 m “d nabrzewa, 

10) najniwsza rzędna ”lacu 2,2 m n.p.m. - nie dotyczy strefy zej`ć d“ nabrzewa; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJki ”“d dr“gę ”ubliczną, 
2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna “d 15 m do 23,4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, 
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2) teren ”“J“w“ny w “bszarze zagr“w“nym ”“w“dzią, “znacz“nym na rysunku ”lanu; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji; 

6. komunikacja 

1) ustala się ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “d str“ny zabud“wy ch“dnik i zatoka 

”“st“j“wa; “d str“ny terenu WM nabrzewe “ szer“k“`ci minŁ 5 m; 

7. infrastruktura techniczna 

1) bud“wa ”rzyJączy w“d“ciąg“wych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugujących stano-

wiska ”“st“j“we “biektów ”Jywających, 
2) ”r“jekt“wane sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i desz-

czowa “raz rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnychŁ 

§ 23. Teren elementarny SM.8017.KD.L (Wyspa Grodzka, nowy Most Grodzki) powierzchnia 1.93 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) droga publiczna - ulica lokalna, przeprawa mostowa, 

2) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwytk“wania, 
z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, ”rowadzenia prac remontowych; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązuje jedn“lita nawierzchnia ch“dników, 
2) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ m“stu, 
3) d“”uszcza się “`wietlenie eks”“zycyjne zabud“wy, 
4) zakaz “bsadzeL zielenią wys“ką i krzewami, nie dotyczy pkt 5, 

5) skrzyw“wanie z ulicą SŁMŁ8033ŁKŚŁL w f“rmie ”r“st“kątnej wys”ył”lacu z nawierzchnią ”ieszą “ indy-

widualnym rysunku, zielenią urządz“ną i maJą architekturą, 
6) ”arametry m“stu: minimalny ”rze`wit ”“d m“stem ”“nad najwywszą w“dę wegl“wną - 3,50 m, min. 

szer“k“`ć szlaku wegl“wneg“ 30,0 m, 

7) ”“d m“stem, wzdJuw terenu “znacz“neg“ na rysunku ”lanu symb“lem WM, d“”uszcza się usytu“wa-

nie ciągu ”ieszeg“ “ szer“k“`ci minŁ 5 m, Jącząceg“ tereny SŁMŁ8012ŁUSw i S.M.8013.USw, 

8) d“”uszcza się istniejącą rzędną nabrzewa ”“między terenem SŁMŁ8029ŁKPP,U i S.M.8018.UW, do 

czasu bud“wy m“stu ”rzez rzekę ŚuLczycę; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJki ”“d dr“gę ”ubliczną, 
2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna “d 15 m do 57 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, 

2) teren w granicach Wyspy Grodzkiej w “bszarze zagr“w“nym ”“w“dzią, “znacz“nym na rysunku ”lanu; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren w granicach zabytk“weg“ zes”“Ju dawnej rzeuni miejskiej ”rzy ulŁ T. A. Wendy 1,3, wpisanego 

d“ rejestru zabytków, 
2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chrony ekspozycji, 

4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, 
5) ustala się nazwę dla ”rze”rawy m“st“wej: ｭM“st Gr“dzkiｬ; 

6. komunikacja 

1) ustala się ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, ch“dniki “bustr“nne, `ciewka r“wer“wa, 
2) wzdJuw terenu SŁMŁ8028ŁKPP,USw, na “dcinkach “ szer“k“`ci w liniach r“zgraniczających minŁ 

19 m, “b“wiązuje l“kalizacja zat“kłzat“ki ”arking“wej, 
3) ”rzebieg `ciewki r“wer“wej ”“za jezdnią ulicy, 
4) d“”uszcza się usytu“wanie `ciewki r“werowej w jezdni ulicy na dodatkowych pasach o szer“k“`ci 

minimum 1,5 m dla kawdeg“ kierunku ruchu, 
5) w ”rzy”adku ”r“wadzenia `ciewki r“wer“wej Jącznie z ciągiem ”ieszym szer“k“`ć ciągu ”iesz“ r“we-

r“weg“ na m“`cie - min. 4 m; 
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7. infrastruktura techniczna 

1) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz 

rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym, 

2) istniejąca na”“wietrzna sieć elektr“energetyczna 0,4 kV - do skablowania, z dopuszczeniem likwidacji, 

3) ”r“jekt“wane sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i desz-

czowa “raz rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnychŁ 

§ 24. Teren elementarny SŁMŁ8018ŁUW (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 1Ł37 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) wielofunkcyjne centrum konferencyjno - k“ngres“we, usJugi: r“zrywki, s”“rtu, rekreacji, wy”“czynku, 
w tym n”Ł sale s”“rt“we d“ gier zes”“J“wych i ćwiczeL indywidualnych, kręgielnie, t“ry wr“tkarskie, 
”Jywalnia kryta, baseny ką”iel“we i rekreacyjne, “`r“dki fitness, “dn“wy bi“l“gicznej, rehabilitacji, it”Ł, 

2) d“”uszcza się usJugi t“warzyszące: bussines, h“telarstw“, gastr“n“mia, handel, 
3) nabrzewe rekreacyjne, 
4) wyklucza się funkcje: ”r“dukcyjne, skJad“we, usJugi ”r“dukcyjne, 
5) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sez“no-

wymi imprezami plenerowymi - letnie kin“, letnia scena, “biekty wes“Jeg“ miasteczka, nami“t wido-

wisk“wy, it”Ł, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie i s”“sób uwytk“wania, z m“wliw“`cią ”rze-

budowy, prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć zabud“wy zmienna, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“ “d 25 m do 45 m n.p.t., 

4) dachy o ”arametrach d“w“lnych, l“kalizacja urządzeL technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, 
5) obiekt jako dominanta przestrzenna o eks”“zycyjnej, ”restiw“wej f“rmie, 
6) najwywsza k“ndygnacja “biektu z d“stę”em ”ublicznym, z ”unktem wid“k“wym na ”an“ramę miasta, 
7) utrzymanie i ada”tacja zabytku “znacz“neg“ na rysunku ”lanu, d“”uszcza się ”“Jączenie z n“wą ku-

baturą lub “bud“wę zabytku tak, aby stan“wiJ eks”“n“wany element ”rzestrzeni wewnętrznej n“we-

go obiektu kubaturowego, 

8) utrzymanie i ada”tacja zabytku “znacz“neg“ na rysunku ”lanu, d“”uszcza się ”“Jączenie z n“wą ku-

baturą lub “bud“wę zabytku tak, aby stan“wiJ eks”“n“wany element ”rzestrzeni wewnętrznej n“we-

go obiektu kubaturowego, 

9) parkingi wbudowane w bryJę “biektu, 
10) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ zabud“wy, 
11) zakaz zmiany linii brzeg“wej, ada”tacja nabrzewa wraz eks”“zycją wy”“sawenia jak“ `wiadectw“ 

portowych tradycji miejsca, likwidacja bocznic kolejowych; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz parcelacji terenu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, 

2) “b“wiązuje intensywny zasób zieleni minŁ 25% ”“wierzchni dziaJki; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren w granicach zabytk“weg“ zes”“Ju w”isaneg“ d“ rejestru zabytków - dawny P“rt W“ln“cJ“wy 

na Iaszt“wni; na terenie elementarnym w rejestrze zabytków znajdują się: 
a) budynek oznaczony na rysunku planu symbolem R, 

b) nabrzewe wraz z nawierzchniami i zam“nt“wanymi urządzeniami, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk archeologicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8017.KD.L, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6; 

  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 134 ｦ 17835 ｦ Poz. 2418 

 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenie S.M.8017.KD.L, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa i elektroenergetyczna - z dopuszczeniem likwidacji, 

3) d“”uszcza się l“kalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV 

§ 25. Tereny elementarne (Iaszt“wnia - Nabrzewe Starówka) SŁMŁ8019ŁMC ”“wierzchnia 0Ł44 ha 

S.M.8069.MC powierzchnia 0.43 ha S.M.8070.MC powierzchnia 0.43 ha S.M.8071.MC powierzchnia 

0.44 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) `ródmiejska zabud“wa wiel“funkcyjna z wyJączeniem: ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych, skJad“wania 
i ”rzeJadunku, zawierająca mŁinŁ usJugi: biur“we, finans“we, businessu, ”rawne, h“telarstwa, gastro-

nomii, rozrywki, kultury, edukacji, handlu, usJugi s”“rtu, rekreacji i turystyki wyk“rzystujące d“stę” 
d“ akwenów wegl“wnych, usJugi związane z weglugą i jej “bsJugą, usJugi ”“bytu kwalifik“waneg“ 
(klubowego), ochrony zdrowia - gabinety lekarskie, “`r“dki ”ielęgnacyjne, rehabilitacji, “dn“wy bi“lo-

gicznej, maJe “`r“dki “”ieki nad dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo - d“”uszczalny udziaJ 
”“wierzchni mieszkalnej d“ 60% ”“wierzchni caJk“witej “biektów kubatur“wych; zakaz l“kalizacji 
funkcji mieszkaniowej w kondygnacji przyziemia, 

2) na obszarach wydzieleL wewnętrznych, “znacz“nych na rysunku ”lanu symb“lem źź, na terenach: 
S.M.8019.MC i SŁMŁ8071ŁMC, “b“wiązuje bud“wa zes”“Ju “bsJugi zaJ“gantów jedn“stek ”Jywają-
cych, zes”óJ “ d“stę”ie ”ublicznym, wbud“wany w zabud“wę “znacz“ną na rysunku ”lanu, 

3) sez“n“we usJugi: wystawiennicz“ - turystyczne, gastronomii, handlu, organizacja imprez publicznych 

o charakterze kulturalno - rozrywkowym, 

4) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sez“no-

wymi imprezami plenerowymi - letnie kin“, letnia scena, “biekty wes“Jeg“ miasteczka, nami“t wido-

wisk“wy lub gastr“n“miczny, it”Ł, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwytko-

wania, z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych, bez ”rawa r“zbud“wy; 

2. ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) powierzchnia zabudowy o wys“k“`ci: 
a) na poziomie terenu do 8,0 m nŁ”ŁtŁ d“ 80% ”“wierzchni dziaJki, 
b) na poziomie terenu od 8,0 do 18,0 m nŁ”ŁtŁ d“ 50% ”“wierzchni dziaJki, 
c) na poziomie terenu od 18,0 do 24,0 m nŁ”ŁtŁ d“ 25% ”“wierzchni dziaJki, 

3) wys“k“`ć zabud“wy zmienna, dla terenów: 
a) S.M.8019.MC, S.M.8069.MC od 8,0 m nŁ”ŁtŁ d“ najwywszeg“ ”“zi“mu dachu 24,0 m n.p.t., 

b) S.M.8070.MC, S.M.8071.MC od 8,0 m nŁ”ŁtŁ d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“ 
24,0 m n.p.t., 

4) dachy o ”arametrach d“w“lnych, zalecane dachy taras“we, l“kalizacja urządzeL technicznych w k“ndy-

gnacjach zamkniętych, 
5) zabud“wa w“ln“ st“jąca, kawdy budynek “ “dmiennej k“m”“zycji, bryJa kaskad“wałtaras“wa “ naj-

wywszej wys“k“`ci sytu“wanej ”r“st“”adle d“ nabrzewa i drogi S.M.8033.KD.L, 

6) zabud“wa ”“wywej 8,0 m nŁ”ŁtŁ ksztaJt“wana w nastę”ujący s”“sób: 
a) maksymalna dJug“`ć elewacji “d str“ny nabrzewa i ulicy - do 30 m, 

b) “dlegJ“`ci między budynkami zmienne, licząc wzdJuw nabrzewa i ulicy - min. 20 m, 

7) wej`cia i wjazdy d“ budynków na ”“zi“mie ch“dnika, 
8) “b“wiązuje l“kalizacja funkcji usJug“wych i recepcyjnych na poziomie przyziemia, z wej`ciami gJów-

nymi od fr“ntów zabud“wy, 
9) zakaz Jączenia k“munikacji ”i“n“wej i ”“zi“mej funkcji usJug i mieszkalnictwa - zakaz nie dotyczy 

”rzestrzeni garaw“wej i recepcyjnej, 

10) funkcję ”arking“wą l“kaliz“wać wewnątrz zabud“wy, ”“za jej czę`cią fr“nt“wą “d str“ny ulicy i nabrzewa, 
11) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie it”Ł “raz ”“miesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
12) zakaz wygradzania wJasn“`ci, 
13) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ zabud“wy “d str“ny nabrzewa; 
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3. zasady parcelacji 

1) d“”uszcza się ”“dziaJ na dziaJki bud“wlane z granicami ”r“st“”adJymi d“ linii r“zgraniczających tere-

ny S.M.8033.KD.L i S.M.8077.KP, oraz: 

a) “ ”“wierzchni minŁ 2000 m², 
b) minŁ szer“k“`ć fr“ntu dziaJki 45,0 m; 

4. ochrona `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, 

2) “b“wiązuje intensywny zasób zieleni minŁ 20% ”“wierzchni dziaJki; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ ochrony ekspozycji, 

3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu: S.M.8033.KD.L i/lub S.M.8074.KD.D i/lub S.M.8075.KD.D i/lub S.M.8076.KD.D, 

2) ”“”rzez teren SŁMŁ8077ŁKP d“”uszcza się “bsJugę ”rzez sJuwby rat“wnicze, k“munalne “raz d“jazdy 
związane z “bsJugą jedn“stek ”Jywających i ruch d“stawczy d“ usJug usytu“wanych wzdJuw terenu 
S.M.8077.KP, 

3) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8033.KD.L, 

S.M.8074.KD.D, S.M.8075.KD.D, S.M.8076.KD.D, S.M.8077.KP, 

2) istniejąca kanalizacja deszcz“wa w terenie S.M.8019.MC - z d“”uszczeniem likwidacji lub ”rzeJ“wenia 
w tereny: S.M.8033.KD.L, S.M.8077.KP, 

3) istniejąca kanalizacja deszcz“wa w terenie S.M.8069.MC - z dopuszczeniem likwidacji lub przeJ“wenia 
w tereny: S.M.8033.KD.L, S.M.8077.KP, 

4) istniejąca sieć elektr“energetyczna i kanalizacja deszczowa w terenie S.M.8070.MC ｦ z dopuszcze-

niem likwidacji lub ”rzeJ“wenia w tereny: S.M.8033.KD.L, S.M.8074.KD.D, S.M.8075.KD.D, 

S.M.8077.KP, 

5) istniejąca sieć elektr“energetyczna w terenie S.M.8071.MC - z d“”uszczeniem likwidacji lub ”rzeJo-

wenia w tereny: S.M.8033.KD.L, S.M.8074.KD.D, S.M.8077.KP, S.M.8029.KPP, 

6) istniejący k“lekt“r deszcz“wy dn 0,5 m w terenie S.M.8070.MC - z dopuszczeniem likwidacji lub 

”rzeJ“wenia w teren S.M.8074.KD.D, 

7) istniejąca w terenie S.M.8070.MC stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - 

z dopuszczeniem likwidacji, 

8) d“”uszcza się bud“wę n“wych stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV. 

§ 26. Teren elementarny SŁMŁ8020ŁUK (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0Ł86 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) usJugi kultury, wystawiennictwa - muzeum morskie - inwestycja celu publicznego, 

2) d“”uszcza się usJugi t“warzyszące funkcji ”“dstaw“wej: gastr“n“mia, handel, rozrywka, 

3) nabrzewe wiel“funkcyjne mŁinŁ: ”asawerskie, turystyczne, s”“rt“we, z d“stę”em ”ublicznym, 
4) usJugi sez“n“we mŁinŁ: wystawiennicz“ - turystyczne, organizacja imprez publicznych o charakterze 

kulturalno - r“zrywk“wym, sez“n“we usJugi: gastronomii, handlu, rozrywki, 

5) zakaz l“kalizacji wydziel“nych miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów, 
6) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we: 

a) związane z bud“wą eks”“zycji muzealnej, 
b) sezonowymi imprezami plenerowymi - letnie kin“, letnia scena, “biekty wes“Jeg“ miasteczka, 

kiermasze, gry sportowe, 

c) obiekty gastronomiczne i handlowe, 

d) sieci i urządzenia techniczne, “bsJugujące zag“s”“dar“wanie tymczas“we, 
e) d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwytk“wania, 
f) d“”uszcza się tymczas“wą zmianę s”“s“bu uwytk“wania istniejąceg“ budynku na funkcje mu-

zeum morskiego; 
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2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć zabud“wy d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“, d“ 14,0 m n.p.t., 

4) dachy ”Jaskie - tarasy uwytk“we, l“kalizacja urządzeL technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, 
“b“wiązuje wys“ki standard wyk“Lczenia ”iątej elewacji, 

5) nowa zabudowa w f“rmie ”r“stej bryJy, z otwartym przyziemiem z “bud“wą “ powierzchni do 50% 

powierzchni zabudowy - zabudowa wraz z zagospodarowaniem terenu zrealizowana w drodze kon-

kursu architektonicznego, 

6) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjnego budynku muzeum morskiego, 

7) “b“wiązuje indywidualnie za”r“jekt“wany rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni terenu, zach“wanie 
“dcinka t“r“wiska duwigów ”“rt“wych i eks”“zycja duwigów, 

8) zakaz st“s“wania nawierzchni trawiastych, “bsadzeL drzewami i krzewami, 

9) zakaz zmiany linii brzegowej z d“”uszczeniem wyrównania usk“ków i bud“wy miejsc“wych “bniweL 
d“ ”“zi“mu w“dy dla cum“wania jedn“stek ”Jywających, 

10) ada”tacja zabytk“weg“ Nabrzewa Starówka d“ funkcji “kre`l“nej w ust. 1, z wykorzystaniem orygi-

nalnych materiaJów naturalnych “raz wy”“sawenia: duwigi ”“rt“we, t“r“wisk“ duwig“we, ”“lery, 
kamienne um“cnienia nabrzewy, it”Ł, w tym lokalizacja i eks”“zycja ruch“mych “biektów zabytko-

wych na terenach publicznych, 

11) ”rzy nabrzewu d“”uszcza się bud“wę urządzeL i bud“wli niezbędnych d“ cum“wania jedn“stek ”Jy-

wających, ”“m“stów sez“n“wych, d“ 10 m “d nabrzewa; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnej ”arcelacji terenu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga terenu z ulicy S.M.8033.KD.L, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6, 

3) l“kalizacja wymaganej liczby miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych w granicach terenu 

S.M.8021.KS - z zastrzeweniem ”kt 4, 

4) w granicach terenu d“”uszcza się l“kalizację d“ 10 miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8033.KD.L, 

S.M.8077.KP, 

2) wy”“sawenie nabrzewa w ”rzyJącza w“dy, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej dla cumujących 
jedn“stek ”Jywających, 

3) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i deszcz“wa “raz rur“ciąg 
tJ“czny `cieków sanitarnych - z d“”uszczeniem likwidacji lub ”rzeJ“wenia w tereny: S.M.8033.KD.L, 

S.M.8077.KP, 

4) istniejący k“lekt“r deszcz“wy dn 0,9 m - z dopuszczeniem likwidacji, 

5) istniejąca w“ln“ st“jąca stacja transf“rmat“r“wa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - 

z dopuszczeniem likwidacji, 

6) istniejąca ”rze”“m”“wnia `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem likwidacji 

7) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV. 

§ 27. Teren elementarny SŁMŁ8021ŁKS (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 1.51 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) wiel“k“ndygnacyjny ”arking dla sam“ch“dów “s“b“wych wraz z obiektem sanitarnym, 
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2) d“”uszcza się: 
a) przeznaczenie do 25% powierzchni terenu elementarnego na cele parkingu naziemnego dla sa-

m“ch“dów “s“b“wych “raz aut“karów i r“werów, 
b) wbudowanie w “biekt ”arking“wy usJug t“warzyszących związanych z “bsJugą sam“ch“dów z wy-

Jączeniem usJug blacharskich i malarskich, 

3) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu d“”uszcza się: 
a) na caJym terenie elementarnym bud“wę ”arkingu naziemneg“ dla sam“ch“dów “s“b“wych, au-

t“karów i r“werów i bud“wę “biektu ”rzeznacz“neg“ d“ “bsJugi ”arkingu z “góln“d“stę”nym 
zes”“Jem sanitarnym, 

b) obecne zagospodarowanie terenu i s”“sób uwytk“wania, z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadze-

nia prac remontowych, bez prawa rozbudowy, 

c) zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sezonowymi imprezami plenerowymi; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć zabud“wy, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“, d“ 10,0 m n.p.t., 

4) d“”uszcza się bud“wę kubatury ”arkingu ”“d estakadą ulicy SŁMŁ8060ŁKŚŁG, 
5) dach taras“wy, uwytk“wy, l“kalizacja urządzeL technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, 

6) kompozycja elewacji z ”“dziaJem wertykalnym, 
7) k“ndygnacje ”arkingów z elewacjami wy”eJni“nymi dr“bn“wymiar“wym awurem, 
8) zes”óJ sanitarny “góln“d“stę”ny wbud“wany w zabud“wę ”arkingu wiel“k“ndygnacyjneg“, 
9) zes”óJ sanitarny “góln“d“stę”ny wbud“wany w zabud“wę ”arkingu wiel“k“ndygnacyjneg“, 
10) materiaJy wyk“Lczeni“we w przewadze tradycyjne, w tym cegJa lic“wa, bet“n architekt“niczny, it”Ł, 
11) usJugi wbud“wane, “ których m“wa w ust. 1 pkt 2 litŁ b sytu“wane wyJącznie w parterze parkingu 

wielopoziomowego, do 5% jego powierzchni zabudowy, 

12) tymczas“wy “biekt w“ln“ st“jący, “ którym m“wa w ust. 1 pkt 3 lit. a, o powierzchni zabudowy do 

25 m², “ wys“k“`ci zabud“wy d“ 4,5 m n.p.t., 

13) d“”uszcza się likwidację istniejąceg“ ”“Jączenia dla ”ieszych z Trasy źamk“wej na teren Iaszt“wni, 
likwidacja uwarunk“wana jest bud“wą n“wej k“munikacji ”i“n“wej w granicach terenu elementarnego, 

14) na ”óJn“cnym skraju terenu, w “bszarze ”“między terenem SŁMŁ8033ŁKŚŁL d“ nie”rzekraczalnej linii 
zabud“wy, wyk“nać nawierzchnię z materiaJów kamiennych (n”Ł ”Jyty granit“we, k“stka granit“wa), 
jak“ k“ntynuację nawierzchni terenu SŁMŁ8030ŁKPJ, 

15) zakaz stosowania nawierzchni trawiastych; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórneg“ ”“dziaJu terenu, 
2) d“”uszcza się “drębną wJasn“`ć l“kali i czę`ci ”“wierzchni ”arking“wych; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren w granicach zabytk“weg“ zes”“Ju dawnej rzeuni miejskiej ”rzy ulŁ T. A. Wendy 1,3, wpisanego 

d“ rejestru zabytków, 
2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8031.KD.D i/lub S.M.8033.KD.L; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8017.KD.L, 

S.M.8033.KD.L, S.M.8031.KD.D, S.M.8042.KD.L, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna “raz kanalizacja deszcz“wa i rur“ciąg tJ“czny 
`cieków sanitarnych - z dopuszczeniem likwidacji lub do przeniesienia w tereny: S.M.8017.KD.L, 

S.M.8033.KD.L, S.M.8031.KD.D, S.M.8042.KD.L, 

3) projektowana kanalizacja sanitarna i rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych, 
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4) projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV, zblokowana z projek-

t“waną ”rze”“m”“wnią `cieków sanitarnychŁ 

§ 28. Teren elementarny SŁMŁ8022ŁUK (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 1Ł22 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) usJugi kultury, w tym wystawiennicze, wys”ecjaliz“wane “biekty kulturaln“ - edukacyjne, upo-

wszechniania kultury, obiekty nauki i szk“lnictwa wywszeg“, studia i prac“wnie artystyczne, usJugi 
wystawienniczo - targowe, rozrywki, gastronomii, 

2) usJugi t“warzyszące: turystyczne, h“telarstwa, ”“bytu kwalifik“waneg“ (klub“weg“), “`r“dki ”ielę-
gnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, handlu, bussinesu, 

3) wyklucza się: usJugi ”r“dukcyjne, ”r“dukcję i skJad“wanie, 
4) sez“n“we usJugi: wystawiennicz“ - turystyczne, gastronomii, handlu, organizacja imprez publicznych 

o charakterze kulturalno - rozrywkowym, 

5) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związaną z sez“no-

wymi im”rezami, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwytk“wania, z m“wliwo-

`cią ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) utrzymanie i adaptacja zabudowy zabytkowej, 

2) zakaz nowej zabudowy kubaturowej, 

3) d“”uszcza się zadaszenie ”rzestrzeni ”“między budynkami - konstrukcja stalowa szkieletowa z prze-

szkleniem, nie ”rzesJaniająca wid“ku na zabytki, 
4) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, wentylat“rnie it”Ł oraz pomieszczenia do gromadze-

nia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
5) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ zabud“wy, 
6) d“”uszcza się elementy wy”“sawenia terenu, mebel uliczny, 
7) utrzymanie i kontynuacja nawierzchni z k“stki kamiennej ”“między budynkami, 

8) zakaz “bsadzania zielenią wys“ką i krzewami, zakaz stosowania nawierzchni trawiastych, 

9) zakaz wygradzania terenu, 

10) “b“wiązuje likwidacja na”“wietrznych instalacji techn“l“gicznych; 

3. zasady parcelacji 

1) d“”uszcza się ”“dziaJ na tereny ”rzynalewne ”“szczególnym budynk“m, bez ”rawa gr“dzenia (ws”óJ-
wJasn“`ć terenów k“munikacji); 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren w granicach zabytk“weg“ zes”“Ju dawnej rzeuni miejskiej przy ul. T. A. Wendy 1, 3, wpisanego 

d“ rejestru zabytków; w rejestrze zabytków, wystę”ują: 
a) hala ub“ju bydJa (budynek “znacz“ny symb“lem R1 na rysunku ”lanu), 
b) “b“ra dla bydJa (symb“l R2), 
c) hala ub“ju bydJa (symb“l R3), 
d) hala ub“ju `wiL (symb“l R4), 
e) hala uboju nierogacizny (symbol R5), 

f) obora dla nierogacizny (symbol R6), 

g) chlewnia targowa (symbol R7), 

h) nawierzchnie bruk“we sieci dróg i ”laców zes”“Ju zabud“wy, 
2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8030.KPJ, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6, 

3) l“kalizacja wymaganej liczby miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych w granicach terenu 

S.M.8021.KS i/lub S.M.8039.KS; 
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7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8017.KD.L, 

S.M.8031.KD.D, S.M.8030.KPJ, 

2) istniejące sieć elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy sieci w n“wej l“kalizacji lub ”rzeJ“wenia w teren S.M.8030.KPJ. 

§ 29. Teren elementarny SŁMŁ8023ŁU (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0Ł37 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) usJugi kultury, w tym wystawiennicze, wyspecjalizowane obiekty kulturalno - edukacyjne, upo-

wszechniania kultury, obiekty nauki i szk“lnictwa wywszeg“, studia i ”rac“wnie artystyczne, usJugi 
wystawienniczo - targowe, rozrywki, 

2) usJugi t“warzyszące: turystyczne, h“telarstwa, ”“bytu kwalifik“waneg“ (klub“weg“), “`r“dki ”ielę-
gnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, gastronomii, handlu, bussinesu, 

3) w nowej zabudowie zblokowane: stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV, 

”rze”“m”“wnia `cieków sanitarnych, zes”óJ sanitarny “góln“d“stę”ny, “sJ“na `mietnik“wa, 
4) wyklucza się: usJugi ”r“dukcyjne, ”r“dukcję i skJad“wanie, 
5) sez“n“we usJugi: wystawiennicz“ - turystyczne, gastronomii, handlu, organizacja imprez publicznych 

o charakterze kulturalno - rozrywkowym, 

6) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sezono-

wymi im”rezami ”lener“wymi, “raz d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwyt-

kowania, z m“wliw“`cią ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) utrzymanie i adaptacja zabudowy zabytkowej, 

2) powierzchnia nowej zabudowy do 5% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć n“wej zabud“wy d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“, d“ 6,0 m n.p.t., 

4) dach n“wej zabud“wy ”Jaski z szerokim okapem, o wysięgu minŁ 80 cm, 

5) zabudowa wolno stojąca, 
6) wyk“Lczenie elewacji n“wej zabud“wy z cegJy lic“wej, 
7) dla zabytku przy ul. Wendy, “znacz“nym na rysunku ”lanu symb“lem ś, “b“wiązuje: 

a) zach“wanie bryJy budynku, zakaz nadbud“wy, 
b) utrzymanie kompozycji elewacji, 

c) zachowanie liczby, rozmieszczenia i ksztaJtu wykr“jów “tw“rów “kiennych, utrzymanieł odtwo-

rzenie oryginalnej stolarki okiennej o podziale symetrycznym ze szczeblinkami, 

d) zakaz “cie”lenie elewacji “d zewnątrz - utrzymanie wyk“Lczenia elewacji z cegJy lic“wej, 
8) urządzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, itp. oraz pomiesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
9) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ zabud“wy, 
10) zakaz wygradzania wJasn“`ci - teren o d“stę”ie “gólnym, likwidacja istniejąceg“ muru i “gr“dzeL, 
11) utrzymanie i kontynuacja nawierzchni kamiennej, 

12) ”“między zabud“wą ”“dwójny sz”aler drzew - zieleL `redni“wys“ka, wg “rientacyjneg“ schematu 
“bsadzeL ”rzedstawi“neg“ na rysunku ”lanu, “b“wiązuje jedn“r“dny gatunek i odmiana, 

13) “b“wiązuje likwidacja na”“wietrznych instalacji techn“l“gicznych; 

3. zasady parcelacji 

1) d“”uszcza się ”“dziaJ terenu na dziaJki ”rzynalewne zabud“wie istniejącej, “ ”“wierzchni minimum 1000 m², 
2) granice ”“dziaJu ”r“st“”adJe d“ “si ulic; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 20% powierzchni terenu; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren w granicach zabytk“weg“ zes”“Ju dawnej rzeuni miejskiej przy ul. T. A. Wendy 1, 3, wpisanego 

d“ rejestru zabytków; w rejestrze zabytków, na terenie elementarnym wystę”ują: 
a) budynek mieszkalny (budynek nr 8 na rysunku planu), 

b) stajnia (nr 9), 

c) budynek gospodarczy (nr 10), 

d) nawierzchnie brukowe, 
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2) ochrona zabytku przy ul. Wendy, “znacz“neg“ na rysunku ”lanu symb“lem ś, ujęteg“ w ewidencji 

konserwatorskiej, 

3) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
4) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
5) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chrony stanowisk archeologicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8033.KD.L i/lub S.M.8030.KPJ, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6, 

3) wzdJuw terenu elementarneg“ d“”uszcza się umieszczenie w zatokach parkingowych w terenie 

S.M.8033.KD.L d“ 25% wymaganej il“`ci miejsc ”“st“j“wych, 
4) lokalizacja wymaganej - z zastrzeweniem ”kt 3 - il“`ci miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“bo-

wych w granicach terenu S.M.8021.KS i/lub S.M.8039.KS; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8033.KD.L, 

S.M.8030.KPJ, 

2) istniejąca sieć elektr“energetyczna oraz kanalizacja sanitarna i rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych - 
z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci i rur“ciągu w nowej 

lokalizacji, 

3) istniejąca ”rze”“m”“wnia `cieków sanitarnych - do przebudowy i rozbudowy, 

4) projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV zblokowana z prze-

”“m”“wnią `cieków sanitarnych, 
5) projektowana studnia awaryjna, 

6) d“”uszcza się l“kalizację ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnychŁ 

§ 30. Teren elementarny S.M.8024ŁMC (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 1Ł04 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) `ródmiejska zabud“wa wiel“funkcyjna z wyJączeniem: ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych i skJad“wania, 
zawierająca mŁinŁ usJugi: biur“we, finans“we, businessu, ”rawne, uwyteczn“`ci ”ublicznej, h“telar-

stwa, gastronomii, rozrywki, kultury, w tym wystawiennicze, wyspecjalizowane obiekty kulturalno - 

edukacyjne, upowszechniania kultury, obiekty nauki i szk“lnictwa wywszeg“, studia i pracownie arty-

styczne, usJugi ”“bytu kwalifik“waneg“ (klub“weg“), “chrony zdrowia - gabinety lekarskie, “`r“dki 
”ielęgnacyjne, rehabilitacji, “dn“wy bi“l“gicznej, maJe “`r“dki “”ieki nad dziećmi i osobami starszymi, 

handel, d“”uszcza się mieszkalnictw“ w nowej zabudowie - zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej 

w kondygnacji przyziemia, 

2) wyklucza się: usJugi ”r“dukcyjne, ”r“dukcję i skJad“wanie, 
3) sez“n“we usJugi: wystawiennicz“ - turystyczne, gastronomii, handlu, organizacja imprez publicznych 

o charakterze kulturalno - rozrywkowym, 

4) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sez“no-

wymi imprezami plenerowymi - letnie kin“, letnia scena, “biekty wes“Jeg“ miasteczka, nami“t wido-

wisk“wy lub gastr“n“miczny, it”Ł, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwytko-

wania, z m“wliw“`cią ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) powierzchnia nowej zabudowy do 15% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć n“wej zabud“wy zmienna, od 14,0 m d“ najwywszeg“ ”“zi“mu dachu 24,0 m n.p.t., 

4) dachy nowej zabudowy o ”arametrach d“w“lnych, zalecane dachy taras“we, l“kalizacja urządzeL 
technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, 

5) n“wa zabud“wa wiel“bryJ“wa, “ najwywszej wys“k“`ci sytu“wanej “d str“ny ”óJn“cnej terenu, 
6) “b“wiązuje l“kalizacja funkcji usJug“wych i recepcyjnych na poziomie przyziemia od strony frontowej, 

wej`cia gJówne d“ funkcji “d str“ny fr“nt“wej zabud“wy, 
7) wej`cia i wjazdy d“ budynków na ”“zi“mie ch“dnika, 
8) funkcję ”arking“wą l“kaliz“wać wewnątrz zabud“wy, ”“za jej czę`cią fr“nt“wą, “d str“ny elewacji 

ulicznych k“ndygnacje ”arking“we “bud“wane funkcjami usJug“wymi, 
9) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie, it”Ł “raz ”“miesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
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10) utrzymanie i adaptacja zabudowy zabytkowej, 

11) d“”uszcza się zadaszenie ”rzestrzeni ”“między zabytkami - konstrukcja stalowa szkieletowa z prze-

szkleniem, nie ”rzesJaniająca wid“ku na zabytki, 
12) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ zabud“wy i wnętrza zabud“wy zabytk“wej, 
13) utrzymanie i kontynuacja nawierzchni kamiennej, 

14) “b“wiązuje likwidacja na”“wietrznych instalacji techn“l“gicznych; 

3. zasady parcelacji 

1) d“”uszcza się ”“dziaJ na dziaJki ”rzynalewne zabud“wie istniejącej “raz dla zabud“wy n“wej, bez ”rawa 

gr“dzenia terenu (ws”óJwJasn“`ć terenów k“munikacji); 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren w granicach zabytk“weg“ zes”“Ju dawnej rzeuni miejskiej ”rzy ulŁ T. A. Wendy 1,3, wpisanego 

d“ rejestru zabytków; w rejestrze zabytków, na terenie elementarnym wystę”ują: 
a) chlewnia i hala s”rzedawy `wiL (budynek “znacz“ny symb“lem R11 na rysunku ”lanu), 
b) obora dla cieląt (symb“l R12), 
c) “b“ra dla bydJa (symb“l R13), 
d) nawierzchnie bruk“we sieci dróg i ”laców zes”“Ju, 

2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej ochrony stanowisk archeologicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8017.KD.L i/lub S.M.8030.KPJ i/lub S.M.8033.KD.L, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6, 

3) d“”uszcza się l“kalizacje wymaganej il“`ci miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych w grani-

cach terenu S.M.8021.KS i/lub S.M.8039.KS; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8017.KD.L, 

S.M.8033.KD.L, S.M.8030.KPJ, 

2) istniejąca sieć elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebu-

dowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej l“kalizacji lub ”rzeJ“wenia w tereny: 

S.M.8017.KD.L, S.M.8033.KD.L, S.M.8030.KPJ, 

3) projektowana kanalizacja sanitarna i rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych, 
4) ”r“jekt“wana ”rze”“m”“wnia `cieków sanitarnych, 
5) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 31. Teren elementarny SŁMŁ8025ŁMC (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0Ł57 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) usJugi kultury mŁinŁ: wystawiennicze, wys”ecjaliz“wane “biekty kulturaln“ - edukacyjne, upowszech-

niania kultury, obiekty nauki i szk“lnictwa wywszeg“, studia i ”rac“wnie artystyczne, usJugi wysta-

wienniczo - targ“we, r“zrywki, gastr“n“mii, d“”uszcza się mieszkalnictw“ w nowej zabudowie - za-

kaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej w kondygnacji przyziemia, 

2) usJugi t“warzyszące: turystyczne, h“telarstwa, handlu, ”“bytu kwalifik“waneg“ (klub“weg“), “`r“dki 
”ielęgnacyjne, rehabilitacji, “dn“wy bi“l“gicznej, fitness, bussines, 

3) wyklucza się: usJugi ”r“dukcyjne, ”r“dukcję i skJad“wanie, 
4) sez“n“we usJugi: wystawienniczo - turystyczne, gastronomii, handlu, organizacja imprez publicznych 

o charakterze kulturalno - rozrywkowym, 

5) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wania tymczas“we związane z sez“no-

wymi imprezami plenerowymi, oraz obecne zagospodarowanie terenu i s”“sób uwytk“wania, z m“wli-
w“`cią ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) powierzchnia nowej zabudowy do 25% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć zabud“wy zmienna, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“, d“ 14,0 m n.p.t., 
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4) dachy nowej zabudowy o ”arametrach d“w“lnych, zalecane dachy taras“we, l“kalizacja urządzeL 
technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, 

5) n“wa zabud“wa wiel“bryJ“wa, 
6) w przyziemiu “b“wiązuje l“kalizacja funkcji usJug“wych i recepcyjnych, 

7) wej`cia i wjazdy d“ budynków na ”“zi“mie ch“dnika - nie d“tyczy zabytków, 
8) wej`cia gJówne d“ funkcji “kre`l“nych w ust. 1 pkt 1 l“kaliz“wać “d str“ny fr“nt“wej zabud“wy - 

terenów SŁMŁ8030.KPJ i S.M.8017.KD.L, 

9) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie, it”Ł “raz ”“miesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
10) utrzymanie i adaptacja zabudowy zabytkowej, 

11) d“”uszcza się Jączenie zabud“wy zabytkowej z n“wą zabud“wą na terenie SŁMŁ8027ŁUK, 
12) d“”uszcza się zadaszenie ”rzestrzeni ”“między zabytkami - konstrukcja stalowa szkieletowa 

z ”rzeszkleniem, nie ”rzesJaniająca wid“ku na zabytki, 
13) zakaz wygradzania terenu, 

14) utrzymanie i kontynuacja nawierzchni kamiennej, 

15) zakaz “bsadzania zielenią wys“ką i krzewami, zakaz stosowania nawierzchni trawiastych, 

16) “b“wiązuje likwidacja na”“wietrznych instalacji techn“l“gicznych; 

3. zasady parcelacji 

1) d“”uszcza się ”“dziaJ na dziaJki ”rzynalewne zabud“wie istniejącej “raz dla zabud“wy n“wej, bez 
”rawa gr“dzenia terenu (ws”óJwJasn“`ć terenów k“munikacji); 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren w granicach zabytk“weg“ zes”“Ju dawnej rzeuni miejskiej ”rzy ulŁ T. A. Wendy 1,3, wpisanego 

d“ rejestru zabytków; w rejestrze zabytków, na terenie elementarnym wystę”ują: 
a) myjnia flaków (budynek “znacz“ny na rysunku ”lanu symb“lem R14), 
b) lodownia (symbol R15), 

c) pomieszczenie na obornik (symbol R16), 

d) ubikacja (symbol R17), 

e) hala rzeuna ł sanitarna (symb“l R18), 
f) nawierzchnie bruk“we sieci dróg i ”laców zes”“Ju, 

2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8017.KD.L i/lub S.M.8030.KPJ, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6, 

3) d“”uszcza się l“kalizację wymaganej liczby miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych 
w granicach terenu S.M.8021.KS i/lub S.M.8039.KS; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8017.KD.L, 

S.M.8030.KPJ, 

2) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 32. Teren elementarny SŁMŁ8026ŁMC (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0.53 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) `ródmiejska zabud“wa wiel“funkcyjna z wyJączeniem: ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych i skJad“wania, 
zawierająca mŁinŁ usJugi: biur“we, finans“we, businessu, ”rawne, h“telarstwa, gastr“n“mii, r“zrywki, 
kultury, handlu, sportu, rekreacji i turystyki, usJugi związane z weglugą i jej “bsJugą, dziaJaln“`ć edu-

kacyjna, usJugi ”“bytu kwalifik“waneg“ (klub“weg“), usJugi “chr“ny zdr“wia - gabinety lekarskie, 

“`r“dki ”ielęgnacyjne, rehabilitacji, “dn“wy bi“l“gicznej, maJe “`r“dki “”ieki nad dziećmi i osobami 

starszymi, mieszkalnictwo - d“”uszczalny udziaJ ”“wierzchni mieszkalnej d“ 60% ”“wierzchni caJko-

witej “biektów kubatur“wych; zakaz l“kalizacji funkcji mieszkani“wej w kondygnacji przyziemia, 

2) sez“n“we usJugi: gastr“n“mii, handlu, rozrywki, organizacja imprez plenerowych, 
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3) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z: 
a) sezonowymi imprezami plenerowymi, 

b) k“ntynuacją “becneg“ uwytk“wania terenu, w ramach której d“”uszcza się: rem“nt, zmianę s”o-

s“bu uwytk“wania, ”rzebud“wę, r“zbud“wę, bud“wę n“wych kubatur związanych z tymczaso-

wym uwytk“waniem - o ”“wierzchni zabud“wy nie ”rzekraczającej 20% ”“wierzchni zabud“wy 
istniejącej, licz“nej Jącznie na terenie SŁMŁ8026ŁMC i wys“k“`ci n“wej zabud“wy nie wywszej niw 
2,0 m “d zabud“wy istniejącej; zakaz nadbud“wy istniejących budynków; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) powierzchnia zabudowy: 

a) na poziomie terenu do rzędnej 8,0 m n.p.t. do 70% powierzchni terenu, 

b) na poziomie terenu od 8,0 do 21,0 m n.p.t. do 40% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć zabud“wy zmienna, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“, “d 8,0 m do 21,0 m 

n.p.t., 

4) dachy o parametrach dowolnych, zalecane dachy taras“we, l“kalizacja urządzeL technicznych w k“n-

dygnacjach zamkniętych, 
5) zabudowa kaskadowa/tarasowa o najwywszej wys“k“`ci wzdJuw Basenu źach“dnieg“, 
6) wej`cia i wjazdy d“ budynków na ”“zi“mie ch“dnika, 
7) “b“wiązuje l“kalizacja funkcji usJug“wych i recepcyjnych, od strony ulicy, placu i nabrzewa, na ”o-

ziomie przyziemia, 

8) wej`cia gJówne d“ funkcji “kre`l“nych w ust. 1 pkt 1 l“kaliz“wać “d str“ny fr“nt“wej zabud“wy, 
9) zakaz Jączenia k“munikacji ”i“n“wej i ”“zi“mej funkcji usJug i mieszkalnictwa, zakaz nie dotyczy 

”rzestrzeni garaw“wej i recepcyjnej, 

10) funkcję ”arking“wą l“kaliz“wać wewnątrz zabud“wy, ”“za jej czę`cią fr“nt“wą, 
11) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie, it”Ł “raz ”“miesz-

czenia do gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
12) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ zabud“wy “d str“ny nabrzewa; 

3. zasady parcelacji 

1) d“”uszcza się ”“dziaJ wtórny ”“ zrealiz“waniu inwestycji, d“st“s“wany d“ struktury uwytk“wej terenu; 

4Ł “chr“na `rodowiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, 

2) “b“wiązuje intensywny zasób zieleni minŁ 25% ”“wierzchni terenu; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren zabytk“weg“ zes”“Ju dawneg“ P“rtu W“ln“cJ“weg“ na Iaszt“wni, w”isany d“ rejestru zabytków, 
2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, 
5) r“zbiórkę zabytków “znacz“nych na rysunku ”lanu, ujętych w ewidencji k“nserwat“rskiej, ”“”rzedzić 

wyk“naniem ”eJnej inwentaryzacji k“nserwat“rskiej; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga terenu z ulicy S.M.8017.KD.L, 

2) poprzez tereny S.M.8078.KPP i SŁMŁ8084ŁKP d“”uszcza się “bsJugę ”rzez sJuwby rat“wnicze, k“mu-

nalne oraz d“jazdy związane z “bsJugą jedn“stek ”Jywających i ruch d“stawczy d“ usJug usytu“wa-

nych wzdJuw terenu SŁMŁ8078ŁKPP i S.M.8084.KP, 

3) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6; 

7. infrastruktura techniczna 

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 istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenie: S.M.8017.KD.L, S.M.8032.KD.L, 

S.M.8084.KP, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, cie”lna i kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, roz-

budowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji, 

3) istniejąca na”“wietrzna sieć elektr“energetyczna 0,4 kV - do skablowania, z dopuszczeniem likwidacji, 

4) d“”uszcza się l“kalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 
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§ 33. Teren elementarny SŁMŁ8027ŁUK (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 1Ł26 ha 

1Ł 1) zes”óJ teatrów dramatycznych - inwestycja celu publicznego, 

2) usJugi t“warzyszące funkcji ”“dstaw“wej: gastr“n“mia, rozrywka, handel, biura, 

3) “bszar niezabud“wany jak“ ”rzestrzeL “rganizacji ”lener“wych wydarzeL “ charakterze kulturalno - 

r“zrywk“wym, sez“n“we usJugi: gastr“n“mii, handlu, r“zrywki, 
4) zmiana s”“s“bu uwytk“wania budynku schr“nu “br“ny cywilnej z m“wliw“`cią r“zbud“wy na usJugi, 

m.in.: wystawienniczo - magazynowe, z uwzględnieniem wym“gów “br“ny cywilnej, 
5) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sezono-

wymi imprezami plenerowymi - letnie kino, letnia scena, “biekty wes“Jeg“ miasteczka, nami“t wido-

wisk“wy, gastr“n“miczny, it”Ł, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwytk“wa-

nia, z m“wliw“`cią ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych, bez ”rawa r“zbud“wy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) ”“wierzchnia zabud“wy d“ 65% ”“wierzchni terenu, Jącznie z istniejącym schr“nem “br“ny cywilnej, 
3) wys“k“`ć n“wej zabud“wy zmienna, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“, “d 12,0 do 

30,0 m n.p.t. - nie d“tyczy budynku schr“nu, dla któreg“ wys“k“`ć n“wej zabud“wyłr“zbud“wy nie 
większa niw wys“k“`ć schr“nu, 

4) zabud“wa wiel“bryJ“wa, f“rma eks”“zycyjna, stan“wiąca zamknięcie k“m”“zycyjne ”lacu SŁMŁ8078ŁKPP 

i ulicy S.M.8032.KD.D - zabudowa wraz z zagospodarowaniem terenu zrealizowana w drodze kon-

kursu architektonicznego, 

5) dachy o ”arametrach d“w“lnych, l“kalizacja urządzeL technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, 
6) “b“wiązuje bud“wa ”rzestrzeni dla wid“wisk ”lener“wych, stan“wiącej integralną czę`ć wiel“bryJo-

weg“ zaJ“wenia, 
7) rozbudowa/obudowa budynku czynnego schronu obrony cywilnej - zalecana obudowa schronu: kon-

strukcja szkieletowa szklona, z czę`ci“wą eks”“zycją “ryginalnej bryJy schr“nu, 
8) na obszarze wydzielenia wewnętrzneg“, “znacz“neg“ na rysunku ”lanu numerem 1, d“”uszcza się 

Jączenie budynków za ”“m“cą “bud“wanych ”“m“stów, nadwiesz“nych “d 8,0 m nad poziomem 

pieszym w `wietle ”Jaszczyzny wyk“Lcz“nych, 
9) d“”uszcza się Jączenie n“wej zabud“wy z zabud“wą zabytk“wą na terenie SŁMŁ8025ŁMC, 
10) ”arkingi dla sam“ch“dów “s“b“wych wbud“wane w n“wą zabud“wę, 
11) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie, it”Ł “raz ”“miesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
12) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ zabud“wy, 
13) “b“wiązuje indywidualnie za”r“jekt“wany rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni, maJa architektura, 
14) zakaz stosowania nawierzchni trawiastych i “bsadzeL krzewami, 
15) d“”uszcza się zrównic“wanie ”“zi“mów nawierzchni dla przestrzeni wymienionej w pkt 6, 

16) d“”uszcza się “biekty tymczas“we wyJącznie na ”“trzeby usJug sez“n“wych i imprez plenerowych, 

17) d“”uszcza się ”ark“wanie sam“ch“dów bez wydzielania staJych miejsc ”“st“j“wych, 
18) zakaz wygradzania terenu, 

19) “b“wiązuje likwidacja na”“wietrznych instalacji techn“l“gicznych; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz parcelacji terenu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) zabytk“wy zes”óJ dawnej rzeuni miejskiej ”rzy ulŁ TŁ AŁ Wendy 1,3, w”isaneg“ d“ rejestru zabytków, 
2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8017.KD.L i/lub S.M.8030.KPJ i/lub S.M.8031.KD.D, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6, 

3) d“”uszcza się l“kalizację wymaganej liczby miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych w gra-

nicach terenu S.M.8021.KS i/lub S.M.8039.KS; 
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7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8017.KD.L, 

S.M.8031.KD.D, S.M.8030.KPJ, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, cie”lna “raz kanalizacja deszcz“wa - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji, 

3) istniejąca na”“wietrzna sieć elektr“energetyczna 0,4 kV - do skablowania, z dopuszczeniem likwidacji, 

4) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 34. Teren elementarny SŁMŁ8028ŁKPP,USw (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0Ł91 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) plac z nabrzewem wiel“funkcyjnym (mŁinŁ ”asawersk“ - s”“rt“wym “góln“d“stę”nym), usJugi związa-

ne z trans”“rtem w“dnym, turystyką i s”“rtem, mŁinŁ “bsJuga ”asawerów wycieczk“wców, ”r“mów, 
biaJej fl“ty, it”Ł, 

2) usJugi t“warzyszące: “bsJuga i inf“rmacja turystyczna, gastr“n“mia, r“zrywka, handel, usJugi finan-

s“we, “b“wiązuje bud“wa zes”“Jów: dla “bsJugi zaJ“gantów jedn“stek ”Jywających (“ d“stę”ie ”u-

blicznym) i dla “bsJugi ”arkingu dla aut“busów turystycznych, sam“ch“dów “s“b“wych i r“werów 
na terenie SŁMŁ8067ŁKS; d“”uszcza się stację ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynneg“ dla ”“jazdów iłlub jed-

n“stek ”Jywających, 
3) wyklucza się: usJugi ”r“dukcyjne, ”r“dukcję, skJad“wanie, ”rzeJadunek, 
4) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sez“no-

wymi imprezami plenerowymi, 

5) do czasu zapotrzebowania terenu na cele zgodne z ”lanem, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie 
terenu i s”“sób uwytk“wania, z m“wliw“`cią: 
a) prowadzenia prac remontowych i zmiany spos“bu uwytk“wania, 
b) ”rzebud“wy, r“zbud“wy, bud“wy n“wych kubatur związanych z tymczas“wym uwytk“waniem, 

o ”“wierzchni zabud“wy nie ”rzekraczającej 90% ”“wierzchni zabud“wy istniejącej, licz“nej 
Jącznie na terenach SŁMŁ8028ŁKPP,USw, SŁMŁ8067ŁKS i S.M.8081.MC,USw i wys“k“`ci n“wej 
zabud“wy nie wywszej niw 2,0 m “d zabud“wy istniejącej; zakaz nadbud“wy istniejących budynków; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni terenu, 

2) wys“k“`ć zabud“wy zmienna, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“, d“ 12,0 m n.p.t., 

3) dachy o ”arametrach d“w“lnych, l“kalizacja urządzeL technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, 
4) wymienione funkcje w ust. 1 pkt 1, 2 l“kaliz“wane we ws”ólnej kubaturze, 
5) d“”uszcza się maJą architekturę i wy”“sawenie terenu w mebel uliczny, 

6) urządzenia techniczne n”Ł stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie, it”Ł “raz ”o-

mieszczenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
7) plac manewrowy i parking o jednolitej nawierzchni, 

8) zakaz zmiany linii brzegowej akwatorium portowego: Basenu Zachodniego, 

9) utrzymanie (konserwacja i na”rawa) nabrzewa wraz z jeg“ zabytk“wym wy”“saweniem, likwidacja 
bocznic kolejowych, 

10) zakaz st“s“wania: “bsadzeL drzewami, krzewami i nawierzchni trawiastej, 

11) d“”uszcza się l“kalizację miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych i r“werów; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnej ”arcelacji terenu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren zabytk“weg“ zes”“Ju dawneg“ P“rtu W“ln“cJ“weg“ na Iaszt“wni, w”isany d“ rejestru zabyt-

ków; w rejestrze zabytków wystę”uje akwat“rium ”“rt“we - Basen Zachodni, 

2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8017.KD.L, 
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2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8017.KD.L, 

S.M.8067.KS, 

2) bud“wa ”rzyJączy w“d“ciąg“wych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugujących stano-

wiska jedn“stek ”Jywających, 
3) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, cie”lna, elektr“energetyczna i kanalizacja deszczowa - z  dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w n“wej l“kalizacji lub ”rzeJo-

wenia w teren S.M.8017.KD.L, 

4) istniejąca stacja transf“rmat“r“wa 15ł0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem likwidacji, 

5) d“”uszcza się bud“wę n“wej stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV, 

6) d“”uszcza się l“kalizację urządzeL telek“munikacyjnychŁ 

§ 35. Teren elementarny SŁMŁ8029ŁKPP,U (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0Ł42 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) plac z nabrzewem wiel“funkcyjnym (mŁinŁ ”asawersk“ - sportowym), plenerowe imprezy kulturalno - 

rozrywkowe, turystyki i sportu - inwestycja celu publicznego, 

2) d“”uszcza się zabud“wę z usJugami: kultury, r“zrywki, gastr“n“mii, handlu, 
3) zakaz ”rzeJadunku i skJad“wania, 
4) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sezono-

wymi imprezami plenerowymi, oraz obecne zagospodarowanie terenu i s”“sób uwytk“wania, z m“wli-
w“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych, bez ”rawa r“zbud“wy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć zabud“wy, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“, d“ 12,0 m n.p.t., 

4) zabud“wa w“ln“ st“jąca “ cechach indywidualnej formy artystycznej, 

5) dachy o ”arametrach d“w“lnych, l“kalizacja urządzeL technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, 
6) d“”uszcza się “biekty tymczas“we wyJącznie na ”“trzeby sez“n“wych im”rez ”lener“wych, 
7) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylatornie, itp. oraz pomiesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
8) “b“wiązuje indywidualnie za”r“jekt“wany rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ”lacu z dopuszczeniem 

eks”“zycji duwigów ”“rt“wych, 
9) zaleca się maJą architekturę: eks”“zycja staJa lub sez“n“wa sztuki, rzeuba lub ”“mnik, zieleL w donicach, 

Jawki i inny mebel uliczny, 

10) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ ”lacu, 
11) zakaz “bsadzeL: zielenią wys“ką i krzewami, zakaz stosowania nawierzchni trawiastych, 

12) zakaz wygradzania terenu, 

13) utrzymanie linii brzeg“wej, ada”tacja nabrzewa utwardz“neg“, na “dcinkach d“”uszcza się zrównico-

wanie ”“zi“mów nabrzewa, n”Ł ”“chylnie, zej`cia sch“dami d“ ”“zi“mu w“dy, 
14) d“”uszcza się l“kalizację wy”“sawenia d“ cum“wania sceny ”Jywającej, jedn“stek ”Jywających “raz 

innych urządzeL niezbędnych dla funkcj“n“wania nabrzewa ”asawersk“ - sportowego, do 20 m od linii 

nabrzewa; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8017.KD.L i/lub S.M.8033.KD.L, 

2) nie “b“wiązują wymagania d“tyczące miejsc ”“st“j“wych, 
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3) zakaz sytuowania miejsc postojowych, 

4) `ciewka r“wer“wa; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8017.KD.L, 

S.M.8033.KD.L, S.M.8077.KP, 

2) istniejąca sieć elektr“energetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 

budowy nowej sieci w terenie elementarnym lub ”rzeJ“wenia w tereny: S.M.8017.KD.L, S.M.8033.KD.L, 

S.M.8077.KP, 

3) ”r“jekt“wane ”rzyJącza: w“d“ciąg“we, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugujących sta-

nowiska postojowe jedn“stek ”Jywających, 
4) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV, 

5) d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 36. Teren elementarny SŁMŁ8030ŁKPJ (Iaszt“wnia - ul. Wendy, ulice i ”lace zes”“Ju dawnej rzeuni) 
powierzchnia 1.68 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) zes”óJ ”laców i pieszo jezdni - inwestycja celu publicznego, 

2) zmiana s”“s“bu uwytk“wania zabytku na usJugi, 
3) sez“n“we usJugi: wystawiennicz“ - turystyczne, gastronomii, handlu, organizacja imprez publicznych 

o charakterze kulturalno - rozrywkowym, 

4) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sezono-

wymi im”rezami ”lener“wymi, “raz d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwyt-

kowania, z m“wliw“`cią ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych, bez ”rawa r“zbud“wy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) zakaz staJej zabud“wy kubatur“wej i l“kalizacji w“ln“ st“jących urządzeL technicznych, g“s”“darczych, 
które nalewy wbud“wać w kubatury zabud“wy na terenach sąsiednich, 

2) utrzymanie i adaptacja zabytku - ”rze”“m”“wni dawnej rzeuni (budynek “znacz“ny na rysunku ”lanu 
symbolem R19), 

3) d“”uszcza się “biekty tymczas“we wyJącznie na ”“trzeby usJug sez“n“wych, 
4) nawierzchnię ”laców i pieszo jezdni wyk“nać z materiaJów kamiennych (n”Ł ”Jyty granit“we, k“stka 

granitowa), 

5) zaleca się maJą architekturę: sez“n“wą eks”“zycję sztuki, rzeuby, zieleL w d“nicach, Jawki i inny mebel 

uliczny, 

6) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ ”laców, “`wietlenie ekspozycyjne zabudowy, 

7) zakaz “bsadzeL zielenią wys“ką i krzewami, zakaz stosowania nawierzchni trawiastych, zakaz nie 

dotyczy obszaru placu w ”óJn“cn“ - wsch“dniej czę`ci terenu, 
8) zakaz wygradzania terenu, 

9) “b“wiązuje likwidacja na”“wietrznych instalacji technologicznych; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren w granicach zabytk“weg“ zes”“Ju dawnej rzeuni miejskiej ”rzy ulŁ T. A. Wendy 1, 3, wpisane-

g“ d“ rejestru zabytków; w rejestrze zabytków, na terenie elementarnym wystę”ują: 
a) przepompownia (budynek oznaczony na rysunku planu symbolem R19), 

b) nawierzchnie brukowe ulic i ”laców zes”“Ju, 
2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 
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7. infrastruktura techniczna 

1) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie 

elementarnym, 

2) istniejące na”“wietrzna sieć elektr“energetyczna 0,4 kV - do skablowania, z dopuszczeniem likwidacji, 

3) istniejący k“lekt“r sanitarny dn 0,6 - dn 0,8 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy nowego kolektora w terenie elementarnym, 

4) istniejący k“lekt“r deszcz“wy dn 0,8 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji oraz budowy nowego kolektora w terenie elementarnym, 

5) ”r“jekt“wane sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna i deszczowa, 

6) d“”uszcza się ”r“wadzenie ”“dziemnej sieci cie”lnejŁ 

§ 37. Teren elementarny SŁMŁ8031ŁKŚŁŚ (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0Ł24 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) droga publiczna - ulica dojazdowa, 

2) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sezono-

wymi imprezami plenerowymi, oraz obecne zagospodarowanie terenu i s”“sób uwytk“wania, z m“wli-
w“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych, bez ”rawa r“zbud“wy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązuje jedn“lita nawierzchnia ch“dników, 
2) nawierzchnię wzdJuw terenu SŁMŁ8030ŁKPJ realizuje się na identycznej zasadzie i z tego samego ma-

teriaJu, 
3) zakaz “bsadzania zielenią wys“ką i krzewami, zakaz stosowania nawierzchni trawiastych; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną, 
2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna “d 12 m do 19 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren w granicach zabytk“weg“ zes”“Ju dawnej rzeuni miejskiej ”rzy ulŁ T. A. Wendy 1, 3, wpisane-

g“ d“ rejestru zabytków, 
2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 

3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, minŁ jedn“str“nny ch“dnik; 

7. infrastruktura techniczna 

1) istniejące sieci: gaz“wa, elektr“energetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym, 

2) ”r“jekt“wane sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa 

“raz rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych, 
3) d“”uszcza się ”r“wadzenie ”“dziemnej sieci cie”lnejŁ 

§ 38. Teren elementarny SŁMŁ8032ŁKŚŁL (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0Ł88 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) droga publiczna - ulica lokalna, 

2) do czasu realizacji ustaleL ”lanu d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwytk“wa-

nia, z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych, bez ”rawa r“zbud“wy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązuje jedn“lita nawierzchnia ch“dników, 
2) wzdJuw terenów SŁMŁ8079ŁMC i SŁMŁ8080ŁMC “b“wiązuje bud“wa zat“k ”arking“wych dla samo-

ch“dów “s“b“wych, c“ 5 stan“wisk “bsadzenie zielenią wys“ką lub `redni“wys“ką tw“rzącą sz”aler 
jedn“str“nny wzdJuw ulicy, 

3) likwidacja bocznic kolejowych; 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 134 ｦ 17850 ｦ Poz. 2418 

 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną, 
2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna “d 17 m do 22,3 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren w granicach zabytk“weg“ zes”“Ju P“rtu W“ln“cJ“weg“, w”isaneg“ d“ rejestru zabytków, 
2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny ekspozycji, 

4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nny ch“dnik, zat“ki ”arking“we jed-

nostronne, 

2) wzdJuw terenów: SŁMŁ8039ŁKS, SŁMŁ8072ŁKPP,U, SŁMŁ8073ŁKS szer“k“`ć ch“dnika 2 m; 

7. infrastruktura techniczna 

1) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, kanalizacja deszcz“wa “raz rur“ciąg tJ“cz-

ny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 

nowych sieci i rur“ciągów w terenie elementarnym, 

2) istniejąca na”“wietrzna sieć elektr“energetyczna 0,4 kV - do skablowania, z dopuszczeniem likwidacji, 

3) ”r“jekt“wane sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna 

i deszczowa, 

4) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV. 

§ 39. Teren elementarny SŁMŁ8033ŁKŚŁL (Iaszt“wnia - ul. źb“w“wa, Nad ŚuLczycą) ”“wierzchnia 
1.91 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) droga publiczna - ulica lokalna; 

2. ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) nawierzchnia ch“dników wzdJuw terenów SŁMŁ8034ŁMC, SŁMŁ8035ŁMC, z ”Jyt kamiennych z uwy-

ciem istniejących ”Jyt, d“”uszcza się uzu”eJnienie ”Jyt k“stką kamienną dr“bn“wymiar“wą w ukJa-

dzie ”as“wym wzdJuw zabud“wy lubłi krawęwnika, krawęwniki kamienne, 
2) nawierzchnię ch“dników wzdJuw innych terenów, nie wymieni“nych w pkt 1, realizuje się w nawiąza-

niu d“ ”rzyjęteg“ w ”rzylegających terenach rysunku nawierzchni i r“dzaju materiaJu, 
3) likwidacja bocznic kolejowych, 

4) zaleca się “`wietlenie eks”“zycyjne ”rzylegJej zabud“wy, 
5) zakaz “bsadzeL zielenią wys“ką i krzewami, zakaz stosowania nawierzchni trawiastych; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną, 
2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna “d 13,4 m do 18,9 m; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) czę`ć terenu w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, 
4) ustala się nazwę ulicy ｭNad ŚuLczycąｬ, zg“dnie z tradycją hist“ryczną, ustalenie “bwiązuje na “dcin-

ku: “d ”óJn“cneg“ kraLca ulicy źb“w“wej d“ terenu SŁMŁ8017ŁKŚŁL, 
5) “bszar kwalifik“wany d“ w”isu d“ rejestru zabytków, “znacz“ny na rysunku ”lanu; 

6. komunikacja 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nne ch“dniki, `ciewka r“wer“wa, 
2) “b“wiązuje l“kalizacja zat“k ”“st“j“wych wzdJuw terenu SŁMŁ8023ŁU, na “dcinkach dr“gi “ szer“ko-

`ci w liniach r“zgraniczających minŁ 19 m, 
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3) ”rzebieg `ciewki r“wer“wej ”“za jezdnią ulicy, 
4) d“”uszcza się usytu“wanie `ciewki r“wer“wej w jezdni ulicy na dodatkowych pasach o szer“k“`ci 

minimum 1,5 m dla kawdeg“ kierunku ruchu; 

7. infrastruktura techniczna 

1) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i desz-

cz“wa “raz rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu, likwidacji oraz budowy nowych sieci i rur“ciągów w terenie elementarnym, 

2) istniejące k“lekt“ry deszcz“we dn 0,45 m - dn 0,8 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

rem“ntu, likwidacji “raz bud“wy n“wych k“lekt“rów w terenie elementarnym, 

3) ”r“jekt“wane sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna 
i deszcz“wa “raz rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych, 

4) istniejące rur“ciągi tJ“czne kanalizacji “góln“s”Jawnej 2 x dn 1000 mm - z dopuszczeniem przebudo-

wy, remontu, 

5) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV. 

§ 40. Teren elementarny SŁMŁ8034ŁMC (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 2Ł79 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) `ródmiejska zabud“wa wiel“funkcyjna z wyJączeniem: ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych i skJad“wania, 
zawierająca mŁinŁ usJugi: biur“we, finans“we, businessu, ”rawne, h“telarstwa, gastr“n“mii, r“zrywki, 
kultury, handlu, sportu, rekreacji i turystyki, usJugi związane z weglugą i jej “bsJugą, dziaJaln“`cią 
edukacyjną, usJugi ”“bytu kwalifikowanego (klubowego), ochrony zdrowia - gabinety lekarskie, 

“`r“dki ”ielęgnacyjne, rehabilitacji, “dn“wy bi“l“gicznej, maJe “`r“dki “”ieki nad dziećmi i osobami 

starszymi, mieszkalnictwo; zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej w kondygnacji przyziemia, 

2) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sez“no-

wymi imprezami plenerowymi, oraz obecne zagospodarowanie terenu i s”“sób uwytk“wania, z m“wli-
w“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych, bez ”rawa r“zbud“wy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć zabud“wy zmienna, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“, “d 16,0 m do 21,0 m 

n.p.t., w tym przyziemie o wys“k“`ci “k“J“ 4,0 m, kondygnacja 1-g“ ”iętra 3,50 m, najwywszy ”o-

ziom dachu kaskadowego 26,0 m n.p.t., 

4) dachy o ”arametrach zmiennych na granicach wJasn“`ci hist“rycznych (“znacz“nych na rysunku 
”lanu), lub gJęb“k“`ci budynku - dachy ”rzestrzenne, wys“kie lub taras“we, l“kalizacja urządzeL 
technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, 

5) zabud“wa “brzewna, wzdJuw ulicy źb“w“wej “b“wiązują ”“dziaJy k“m”“zycyjne elewacji wg histo-

ryczneg“ ”“dziaJu wJasn“`ci“weg“, ”rzedstawi“neg“ na rysunku ”lanu, ”“dziaJy ”“”rzez zmia-

nęłzrównic“wanie k“m”“zycji, materiaJu lub k“l“rystyki sąsiednich elewacji, 
6) “b“wiązuje “dtw“rzenie lub wyk“rzystanie hist“rycznej k“m”“zycji s”ichlerzy, w budowie elewacji 

frontowej, zabudowy oznaczonej na rysunku planu symbolem F, 

7) od strony ul. źb“w“wej i S”ichrz“wej “b“wiązuje jedn“lita ”Jaszczyzna elewacji bez m“wliw“`ci wyco-

fywania i nadwieszania zabud“wy, wyk“nywania l“ggii, balk“nów, wykuszy, 
8) “b“wiązuje l“kalizacja funkcji usJug“wych i recepcyjnych w ”rzyziemiu “d str“ny nabrzewa i dróg 

”ublicznych, wej`cia gJówne d“ funkcji wymieni“nych w ust. 1 pkt 1 od strony frontowej zabudowy, 

9) wej`ciałwjazdy d“stę”ne bez”“`redni“ z poziomu chodnika/jezdni, 

10) funkcję ”arking“wą l“kaliz“wać wewnątrz zabud“wy, ”“za ”ierzejami “d str“ny nabrzewa, 
11) wjazd na teren poprzez przerwy w zabud“wie, bramy ”rzejazd“we iłlub dr“gi wewnętrzne, “d str“ny 

ulicy źb“w“wej (SŁMŁ8033ŁKŚŁL) d“”uszcza się wjazdy wyJącznie ”“”rzez bramy ”rzejazd“we, 
12) urządzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, itp. oraz pomiesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
13) d“”uszcza się k“ndygnacje ”“dziemne w “dlegJ“`ci nie mniejszej niw 12,0 m od: 

a) linii r“zgraniczających ulic, linii zabud“wy - dla zabudowy realizowanej w ramach jednego przed-

sięwzięcia bud“wlaneg“ na caJym terenie elementarnym, lub 

b) linii r“zgraniczających ulic, linii zabud“wy i granic dziaJek bud“wlanych - dla zabudowy realizo-

wanej jak“ “drębne ”rzedsięwzięcia równych ”“dmi“tów, lub w równym czasie, 
14) d“”uszcza się zwarte zes”“Jy zieleni rekreacyjnej wewnątrz zabud“wy kwartaJu, bez styku z ukJadem 

komunikacyjnym lub na stropodachach zabudowy kubaturowej, 
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15) “b“wiązuje bud“wa ciągu ”ieszeg“ “góln“d“stę”neg“, na terenie “twartym lub w zabudowie, orien-

tacyjny ”rzebieg ciągu ”rzedstawi“n“ na rysunku ”lanu; 

3. zasady parcelacji 

1) od strony ul. źb“w“wej (SŁMŁ8033ŁKŚŁL) ”“dziaJ na dziaJki wg archiwalneg“ ”“dziaJu katastralneg“, 
na gJęb“k“`ć minimum 50 m, 

2) od strony ul. WJadysJawa IV (SŁMŁ8042ŁKŚŁL) nie reguluje się szer“k“`ci fr“ntów i kąta nachylenia 
granic, 

3) minŁ ”“wierzchnia dziaJki 4 000 m², 
4) d“”uszcza się ”“dziaJ wtórny nieruch“m“`ci, bez “graniczeL, ”“ zak“Lczeniu ”rac bud“wlanych; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 10% powierzchni terenu, 

2) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8033.KD.L i/lub S.M.8042.KD.L i/lub S.M.8044.KD.D, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6, ust. 6; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8033.KD.L, 

S.M.8042.KD.L, S.M.8044.KD.D, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruro-

ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych - z d“”uszczeniem likwidacji lub ”rzeJ“wenia w tereny: S.M.8033.KD.L, 

S.M.8042.KD.L, S.M.8044.KD.D, 

3) istniejąca ”rze”“m”“wnia `cieków sanitarnych - do przeniesienia w teren S.M.8039.KS, jako wbu-

dowana, 

4) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV. 

§ 41. Teren elementarny SŁMŁ8035ŁMC (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0Ł69 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) `ródmiejska zabud“wa wiel“funkcyjna z wyJączeniem: ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych i skJad“wania, 
zawierająca mŁinŁ usJugi: biur“we, finans“we, businessu, ”rawne, h“telarstwa, gastr“n“mii, r“zrywki, 
kultury, handlu, usJugi s”“rtu, rekreacji i turystyki wyk“rzystujące d“stę” d“ akwenów wegl“wnych, 
usJugi związane z weglugą i jej “bsJugą, dziaJaln“`cią edukacyjną, usJugi ”“bytu kwalifik“waneg“ (klu-

bowego), ochrony zdrowia - gabinety lekarskie, “`r“dki ”ielęgnacyjne, rehabilitacji, “dnowy biolo-

gicznej, maJe “`r“dki “”ieki nad dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo - zakaz lokalizacji funk-

cji mieszkaniowej w kondygnacji przyziemia, 

2) sez“n“we usJugi: gastr“n“mii, r“zrywki, handlu, “rganizacja im”rez ”lener“wych, 
3) do czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sezono-

wymi im”rezami ”lener“wymi, “raz d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwyt-

kowania, z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych, bez ”rawa r“zbud“wy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) powierzchnia zabudowy do 65% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć zabud“wy zmienna, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“, “d 16,0 m do 21,0 m 

n.p.t., w tym przyziemie o wys“k“`ci “k“J“ 4,0 m, kondygnacja 1-g“ ”iętra 3,50 m, najwywszy ”o-

ziom dachu kaskadowego 26,0 m n.p.t., 

4) dachy o ”arametrach zmiennych na granicach wJasn“`ci hist“rycznych (“znacz“nych na rysunku 
”lanu), lub gJęb“k“`ci budynku - dachy ”rzestrzenne, wys“kie lub taras“we, l“kalizacja urządzeL 
technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, 

5) zabud“wa “brzewna, wzdJuw ulicy źb“w“wej “b“wiązują ”“dziaJy k“m”“zycyjne elewacji wg histo-

ryczneg“ ”“dziaJu wJasn“`ci“weg“, ”rzedstawi“neg“ na rysunku ”lanu, ”“dziaJy ”“”rzez zmianęł 
zrównic“wanie k“m”“zycji, materiaJu lub k“l“rystyki sąsiednich elewacji, 
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6) zaleca się “dtw“rzenie lub nawiązanie w k“m”“zycji bryJy i elewacjach fr“nt“wych ulicy źb“w“wej d“ 
form historycznych spichlerzy, 

7) od strony ul. źb“w“wej i S”ichrz“wej “b“wiązuje jedn“lita ”Jaszczyzna elewacji bez m“wliw“`ci wyco-

fywania i nadwieszania zabud“wy, wyk“nywania l“ggii, balk“nów, wykuszy, 
8) “b“wiązuje l“kalizacja funkcji usJug“wych i recepcyjnych w przyziemiu od strony nabrzewa i dróg 

publicznych, 

9) wej`cia gJówne d“ funkcji “kre`l“nych w ust. 1 pkt 1 l“kaliz“wać “d str“ny fr“nt“wej zabud“wy, 
10) wej`ciałwjazdy d“stę”ne bez”“`redni“ z poziomu chodnika/jezdni, 

11) funkcję ”arking“wą l“kaliz“wać wewnątrz zabud“wy, ”“za ”ierzeją “d str“ny nabrzewa, 
12) wjazd na teren poprzez przerwy w zabud“wie, bramy ”rzejazd“we iłlub dr“gi wewnętrzne, “d str“ny 

ulicy źb“w“wej (SŁMŁ8033ŁKŚŁL) d“”uszcza się wjazdy wyJącznie ”“”rzez bramy ”rzejazd“we, 
13) urządzenia techniczne, stacje transf“rmatorowe, przepompownie, wentylatornie, itp. oraz pomiesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
14) d“”uszcza się k“ndygnacje ”“dziemne w “dlegJ“`ci nie mniejszej niw 12,0 m od: 

a) linii r“zgraniczających ulic, linii zabud“wy - dla zabudowy realizowanej w ramach jednego przed-

sięwzięcia bud“wlaneg“ na caJym terenie elementarnym, lub 

b) linii r“zgraniczających ulic, linii zabud“wy i granic dziaJek bud“wlanych - dla zabudowy realizo-

wanej jak“ “drębne ”rzedsięwzięcia równych ”“dmi“tów, lub w równym czasie, 

15) “b“wiązuje bud“wa ciągu ”ieszeg“ “góln“d“stę”neg“, na terenie “twartym lub w zabudowie, wg 

orientacyjnego schematu przedstawionego na rysunku planu, 

16) d“”uszcza się sz”aler drzew wzdJuw wyznacz“neg“ ciągu ”ieszeg“ wymieni“neg“ w pkt 15; 

3. zasady parcelacji 

1) od strony ul. źb“w“wej (SŁMŁ8033ŁKŚŁL) ”“dziaJ na dziaJki wg archiwalneg“ ”“dziaJu katastralneg“, 
na gJęb“k“`ć minimum 50 m, 

2) od strony ulicy S.M.8043.KD.L i SŁMŁ8044ŁKŚŁŚ nie reguluje się szer“k“`ci fr“ntów i kąta nachyle-

nia granic, 

3) minŁ ”“wierzchnia dziaJki 4 000 m², 
4) d“”uszcza się ”“dziaJ wtórny nieruch“m“`ci, bez “graniczeL, ”“ zak“Lczeniu ”rac bud“wlanych; 

4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, 

5. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8033.KD.L i/lub S.M.8043.KD.L i/lub S.M.8044.KD.D, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustalonych w § 6, ust. 6; 

6. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8033.KD.L, 

S.M.8043.KD.L, S.M.8044.KD.D, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna i deszczowa - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji 

lub ”rzeJ“wenia w tereny: S.M.8033.KD.L, S.M.8043.KD.L, S.M.8044.KD.D, 

3) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV. 

§ 42. Teren elementarny SŁMŁ8036ŁUA,U (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0Ł59 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) usJugi: administracji ”ublicznej lub k“mercyjnej n”Ł biur“we, finans“we, businessu, zarządzania, “b-

sJugi ”rawnej, usJugi mŁinŁ: h“telarstwa, gastr“n“mii, r“zrywki, kultury, handlu, usJugi związane z trans-

portem w“dnym, s”“rtem, rekreacją i turystyką, dziaJaln“`cią edukacyjną, usJugi ”“bytu kwalifik“wa-

nego (klubowego), 

2) zakaz l“kalizacji: ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych, skJad“wania i mieszkalnictwa, 

3) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sezono-

wymi imprezami plenerowymi; 
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2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązujące linie zabud“wy wedJug linii zabud“wy hist“rycznej wyznacz“nej zewnętrzną krawędzią 
muru fundamentowego, 

2) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć n“wej zabud“wy: 4 k“ndygnacje, d“ wys“k“`ci gzymsu k“r“nująceg“ budynku Urzędu 
Celneg“, d“”uszcza się ”“ddasze uwytk“we d“`wietl“ne lukarnami sytu“wanymi na “siach “kiennych 
elewacji, 

4) dach k“”ert“wy niski wg d“kumentacji archiwalnej, ryzality na elewacjach ”“dJuwnych, 
5) zabud“wa w“ln“ st“jąca, 
6) nowa zabudowa z alternacją k“ndygnacji, na elewacjach ”“dJuwnych ryzality, szer“ki gzyms wieLczą-

cy, wystrój elewacji wg aut“rskiej inter”retacji ”rzekazów ik“n“graficznymi, 
7) w ”rzyziemiu n“wej zabud“wy usJugi d“stę”ne z poziomu ch“dnika, wej`cia gJówne d“ funkcji “kre-

`l“nych w ust. 1 pkt 1, 2 l“kaliz“wać “d str“ny ulicy, 
8) utrzymanie i ada”tacja zabytku ”rzy ulicy śnergetyków 55 (Wielka Iaszt“wa) ze wskazaniem “dtwo-

rzenia form historycznych, 

9) urządzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, itp. oraz pomiesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
10) zach“wanie wart“`ci“weg“ drzew“stanu “znacz“neg“ na rysunku ”lanu, 
11) zakaz n“wych “bsadzeL drzewami i krzewami, 

12) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ zabud“wy “d str“ny nabrzewa, 
13) bulwaru od strony rzeki Odry o nawierzchni kamiennej; 

3. zasady parcelacji 

1) d“”uszcza się wydzielenie terenu ”rzynalewneg“ n“wej zabud“wie ”“ licu elewacji szczyt“wej budyn-

ku zabytkowego; 

4. ochrona `r“d“wiska i przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 5% powierzchni terenu; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) zabytek przy ul. śnergetyków (Wielka Iaszt“wa) 55 (Urząd Celny), w”isany d“ rejestru zabytków, 
oznaczony na rysunku planu, 

2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8033.KD.L i/lub S.M.8043.KD.L, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6, 

3) lokalizacja miejsc postojowych w terenie S.M.8043.KD.L w “bszarze wydzielenia wewnętrzneg“ KS, 
oznaczonego na rysunku planu, 

4) d“”uszcza się l“kalizacje brakującej liczby miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych 
w granicach terenu: S.M.8039.KS lub/i S.M.8073.KS; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8033.KD.L, 

S.M.8043.KD.L, S.M.8061.KD.G, S.M.8086.KPJ, 

2) istniejące sieć elektr“energetyczna “raz rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem prze-

budowy, rozbudowy, remontu, likwidacji lub ”rzeJ“wenia w tereny: S.M.8061.KD.G, S.M.8033.KD.L, 

S.M.8043.KD.L, S.M.8086.KPJ, 

3) istniejąca stacja transf“rmat“r“wa 15ł0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem przebu-

dowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w nowej lokalizacji, 

4) istniejąca ”rze”“m”“wnia `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji, 

5) d“”uszcza się bud“wę n“wej stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV, 

6) d“”uszcza się l“kalizację ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych, 
7) d“”uszcza się l“kalizację urządzeL telek“munikacyjnychŁ 
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§ 43. Teren elementarny SŁMŁ8037ŁMC (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0Ł96 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) `ródmiejska zabud“wa wiel“funkcyjna z wyJączeniem: ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych, skJad“wania 
i mieszkalnictwa, zawierająca mŁinŁ usJugi: administracji ”ublicznej, biur“we, finans“we, businessu, 
prawne, hotelarstwa, gastronomii, ochrony zdrowia, rozrywki, kultury, handlu, sal“ny “bsJugi klientów, 

2) ”“za linią zabud“wy rur“ciągi tJ“czne kanalizacji “góln“s”Jawnej, “znacz“ne na rysunku ”lanu symbo-

lem KT “raz ”arking naziemny dla sam“ch“dów “s“b“wych dla “bsJugi terenu, 
3) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z bud“wą 

hali widowiskowej z zapleczem techniczno socjalnym, oraz sezonowymi imprezami plenerowymi i par-

kingiem dla sam“ch“dów “s“b“wych, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie i s”“sób uwytk“wania 
terenu; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązująca i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć zabud“wy zmienna, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“, “d 18,0 d“ 20,0 m 

nŁ”ŁtŁ, skraj ”“Judni“w“ - wsch“dni zabud“wy “brzewnej z akcentem ”rzestrzennym d“ wys“k“`ci 
24,0 m nŁ”ŁtŁ, d“”uszcza się ciąg elewacyjny “ tej samej wys“k“`ci na dJug“`ci d“ 30,0 m, 

4) dachy o ”arametrach d“w“lnych, l“kalizacja urządzeL technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, 
nie dotyczy anten, 

5) na “b“wiązującej linii zabud“wy zabud“wa zwarta, “brzewna, 
6) dla zabud“wy wzdJuw terenu SŁMŁ8061ŁKŚŁG “b“wiązuje ksztaJt“wanie ”ierzei ze zrównic“waniem na 

segmenty frontowe o maksymalnej dJug“`ci d“ 30,0 m, ”“”rzez zmianę k“m”“zycji, materiaJu lub ko-

l“rystyki sąsiednich elewacji, 
7) “d str“ny ulicy SŁMŁ8061ŁKŚŁG “b“wiązuje jedn“lita ”Jaszczyzna elewacji bez m“wliw“`ci wyc“fy-

wania i nadwieszania zabud“wy, wyk“nywania l“ggii, balk“nów, wykuszy, 
8) w przyziemiu “b“wiązuje l“kalizacja funkcji usJug“wych i rece”cyjnych d“stę”nych bez”“`redni“ 

z poziomu chodnika, 

9) wej`cia gJówne d“ funkcji “kre`l“nych w ust. 1 pkt 1 l“kaliz“wać “d str“ny fr“nt“wej zabud“wy - 
terenu S.M.8061.KD.G, 

10) funkcję ”arking“wą l“kaliz“wać wewnątrz zabud“wy, ”“za jej czę`cią fr“nt“wą, “d str“ny elewacji 
ulicznych k“ndygnacje ”arking“we “bud“wane funkcjami usJug“wymi, 

11) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie it”Ł “raz ”“miesz-

czenia do gromadzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
12) na terenie, ”“za liniami zabud“wy, ”arking dla sam“ch“dów “s“b“wych: 

a) nawierzchnia parkingu przepuszczalna, jednolita, 

b) nar“wnik ”“Judni“w“-wsch“dni terenu ze sz”alerem zieleni `redni“wys“kiej, wg “rientacyjneg“ 
schematu przedstawionego na rysunku planu, 

c) zakaz lokalizacji zieleni w pasie 12 m “d rur“ciągów tJ“cznych kanalizacji “góln“s”Jawnej, 
d) d“”uszcza się wygr“dzenie terenu ”arkingu, 

13) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ zabud“wy “d str“ny ulicy SŁM.8061.KD.G, 

14) ustalenia pkt 1 - 12 nie d“tyczą tymczas“wej hali wid“wisk“wej, która: 
a) winna stan“wić jedn“litą bryJę “ wys“k“`ci d“ 24 m n.p.t., o d“w“lnym ksztaJcie ”rzekrycia, 
b) o powierzchni zabudowy do 100% terenu elementarnego. 

3. zasady parcelacji 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej 2 000 m², 
2) granice wydzielanych dziaJek ”r“st“”adJe d“ ulicy SŁMŁ8061ŁKŚŁG, 
3) minŁ szer“k“`ć fr“ntu dziaJki 30,0 m, 

4) d“”uszcza się ”“dziaJ nieruch“m“`ci, bez “graniczeL, ”“ zak“Lczeniu ”rac bud“wlanych; 

4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

5. komunikacja 

1) “bsJuga z ulicy S.M.8043.KD.L, 
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2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6; dla tymczaso-

wej hali wid“wisk“wej d“”uszcza się l“kalizację d“datk“wych miejsc ”“st“j“wych w terenie 

S.M.8043.KD.L w “bszarze wydzielenia wewnętrznego KS, oznaczonego na rysunku planu; 

6. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8043.KD.L, 

S.M.8061.KD.G, S.M.8062.KD.Z, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, elektr“energetyczna i kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem likwi-

dacji lub ”rzeJ“wenia w tereny: S.M.8043.KD.L, S.M.8061.KD.G, S.M.8062.KD.Z, 

3) istniejące rur“ciągi tJ“czne kanalizacji “góln“s”Jawnej 2 x dn 1000 mm, z dopuszczeniem przebudo-

wy i remontu, 

4) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV. 

§ 44. Teren elementarny SŁMŁ8038ŁUC,MC (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 1Ł55 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) centrum usJug“w“ - handlowe o ”“wierzchni s”rzedawy ”“wywej 2 000 m², zakaz l“kalizacji branwy 
budowlanej i “gr“dniczej, maksymalna ”“wierzchnia s”rzedawy ”“jedynczeg“ l“kalu handl“weg“ 
o branwy s”“wywczej 400 m², ”“z“staJe d“”uszcz“ne branwe o ”“wierzchni s”rzedawy d“ 1 800 m² 
dla pojedynczego lokalu handlowego, 

2) usJugi kultury, r“zrywki, s”“rtu i rekreacji wbudowane w centrum usJug“w“-handl“we: “b“wiązuje 
bud“wa ”Jywalniłbasenu kryteg“, d“”uszcza się usJugi t“warzyszące, n”Ł kręgielnie, t“ry wrotkar-

skie, “`r“dki fitness, “dn“wy bi“l“gicznej, rehabilitacji, it”Ł, 
3) `ródmiejska zabud“wa wiel“funkcyjna z wyJączeniem: mieszkalnictwa, ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyj-

nych i skJad“wania, zawierająca mŁinŁ usJugi: biur“we, finans“we, administracji, businessu, prawne, 

h“telarstwa, gastr“n“mii, “chr“ny zdr“wia, sal“ny “bsJugi klientów, 
4) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwytk“wania, 

z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych, bez ”rawa r“zbudowy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) powierzchnia zabudowy do 100% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć zabud“wy zmienna, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“: 
a) na terenie wydzielenia nr 1 wys“k“`ć d“ 12,0 m n.p.t., 

b) na terenie wydzielenia nr 2 wys“k“`ć “d 18,0 d“ 20,0 m n.p.t., 

c) na terenie wydzielenia nr 3 akcent przestrzenny - wys“k“`ć “d 20,0 d“ 24,0 m n.p.t., 

4) d“”uszcza się ciąg elewacyjny “ tej samej wys“k“`ci na dJug“`ci d“ 20 m, 

5) dachy o ”arametrach d“w“lnych, l“kalizacja urządzeL technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, 
nie dotyczy anten, 

6) na “b“wiązującej linii zabud“wy zabud“wa “brzewna, zwarta, 
7) elewacje centrum handlowo - usJug“weg“ z wertykalnym ”“dziaJem, wg zasad ustal“nych w pkt 8, 

8) ciągi elewacyjne zabud“wy k“m”“n“wane wg zasad: 
a) zrównic“wanie na segmenty fr“nt“we “ maksymalnej dJug“`ci d“ 20 m, ”“”rzez zmianę k“m”o-

zycji iłlub materiaJu sąsiednich segmentów, 
b) alternacja kondygnacji, 

c) na elewacjach fr“nt“wych zakaz nadwieszania zabud“wy, wyk“nywania l“ggii, balk“nów, wykuszy; 
9) usJugi w kondygnacji przyziemia centrum handlowo - usJug“weg“, d“stę”ne “d str“ny dr“gi na caJej 

dJug“`ci ”ierzei tak, aby wzdJuw ulic ”“wstaJ ciąg usJug“wy, 
10) “b“wiązuje bud“wa ciągu ”ieszeg“ “góln“d“stę”neg“ w ukJadzie funkcj“naln“ - przestrzennym obiektu, 

na terenie otwartym lub w zabud“wie, “rientacyjny ”rzebieg ciągu ”rzedstawi“n“ na rysunku ”lanu, 
11) wjazd na teren z poziomu jezdni, poprzez bramy przejazdowe i dr“gi wewnętrzne, 
12) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie, it”Ł “raz ”“miesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
13) d“”uszcza się k“ndygnacje ”“dziemne w “dlegJ“`ci nie mniejszej niw 12,0 m od: 

a) linii r“zgraniczających ulic, linii zabud“wy - dla zabudowy realizowanej w ramach jednego przed-

sięwzięcia bud“wlaneg“ na caJym terenie elementarnym, lub 

b) linii r“zgraniczających ulic, linii zabud“wy, zabud“wy zabytk“wej (na terenie elementarnym 

S.M.8046.MC) i granic dziaJek bud“wlanych - dla zabud“wy realiz“wanej jak“ “drębne ”rzedsię-
wzięcia równych ”“dmi“tów, lub w równym czasie; 
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3. zasady parcelacji 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej 3 000 m², 
2) granice wydzielanych dziaJek ”r“st“”adJe d“ ulicy SŁMŁ8043ŁKŚŁL, 
3) minŁ szer“k“`ć fr“ntu dziaJki 30,0 m, 

4) d“”uszcza się ”“dziaJ nieruch“m“`ci, bez “graniczeL, ”“ zak“Lczeniu ”rac bud“wlanych; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) “b“wiązuje intensywny zasób zieleni minŁ 10% ”“wierzchni terenu; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z ulicy S.M.8042.KD.L, i/lub S.M.8043.KD.L, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód opadowych 

realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8042.KD.L, 

S.M.8043.KD.L, S.M.8062.KD.Z, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna - z dopuszczeniem likwidacji lub 

”rzeJ“wenia w tereny: S.M.8042.KD.L, S.M.8043.KD.L, S.M.8062.KD.Z, 

3) istniejąca stacja transf“rmat“r“wa 15ł0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem przebu-

d“wy na wbud“waną lub likwidacji, 
4) istniejąca stacja baz“wa telef“nii k“mórk“wej - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu 

oraz budowy stacji w nowej lokalizacji, 

5) d“”uszcza się bud“wę n“wych stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV. 

§ 45. Teren elementarny SŁMŁ8039ŁKS (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 1Ł34 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) wiel“k“ndygnacyjny ”arking dla sam“ch“dów “s“b“wych wraz z obiektem sanitarnym, 

2) d“”uszcza się: 
a) przeznaczenie do 25% powierzchni terenu elementarnego na cele parkingu naziemnego dla sa-

m“ch“dów “s“b“wych “raz aut“karów i r“werów, 
b) wbudowane w “biekt ”arking“wy usJugi t“warzyszące związane z “bsJugą sam“ch“dów z wyJą-

czeniem usJug blacharskich i malarskich, 

3) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu d“”uszcza się: 
a) na caJym terenie elementarnym bud“wę ”arkingu naziemneg“ dla sam“ch“dów “s“b“wych, au-

t“karów i r“werów “raz bud“wę “biektu ”rzeznacz“neg“ d“ “bsJugi ”arkingu z “góln“d“stę”nym 
zes”“Jem sanitarnym, 

b) obecne zagospodarowanie terenu i s”“sób uwytk“wania, z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadze-

nia prac remontowych, bez prawa rozbudowy, 

c) zagosp“dar“wanie tymczas“we związane z sezonowymi imprezami plenerowymi; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć zabud“wy, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“, d“ 10,0 m n.p.t., 

4) d“”uszcza się bud“wę kubatury ”arkingu ”“d estakadę ulicy SŁMŁ8060ŁKŚŁG, 
5) dach taras“wy, uwytk“wy, l“kalizacja urządzeL technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, 
6) kompozycja elewacji z ”“dziaJem wertykalnym, 

7) k“ndygnacje ”arkingów z elewacjami wy”eJni“nymi dr“bn“wymiar“wym awurem, 
8) zes”óJ sanitarny “góln“d“stę”ny wbud“wany w zabud“wę ”arkingu wiel“k“ndygnacyjneg“, 
9) urządzenia techniczne n”Ł stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie, itp. oraz po-

mieszczenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
10) materiaJy wyk“Lczeni“we w przewadze tradycyjne, w tym cegJa lic“wa, bet“n architekt“niczny, it”Ł, 
11) usJugi wbud“wane, “ których m“wa w ust. 1 pkt 2 litŁ b m“gą być sytu“wane wyJącznie w parterze 

parkingu wielopoziomowego i zajm“wać d“ 5% jeg“ ”“wierzchni zabud“wy, 
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12) tymczas“wy “biekt w“ln“ st“jący, “ którym m“wa w ust. 1 pkt 3 lit. a, o powierzchni zabudowy do 

25 m², wys“k“`ci zabud“wy d“ 4,5 m n.p.t.; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórneg“ ”“dziaJu terenu, 
2) d“”uszcza się “drębną wJasn“`ć l“kali i czę`ci ”“wierzchni ”arking“wych; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny konserwatorskiej, 

2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8032.K.D.L i/lub S.M.8042.KD.L; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8017.KD.L, 

S.M.8032.KD.L, S.M.8042.KD.L, S.M.8072.KPP,U, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub 

”rzeJ“wenia w tereny: S.M.8017.KD.L, S.M.8032.KD.L, S.M.8042.KD.L, S.M.8072.KPP,U, 

3) projektowana kanalizacja sanitarna i rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych, 
4) ”r“jekt“wana ”rze”“m”“wnia `cieków sanitarnych jak“ wbud“wana, 
5) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV. 

§ 46. Tereny elementarne SŁMŁ8040ŁKP (Iaszt“wnia - Bulwar GdyLski) ”“wierzchnia 0Ł46 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) nabrzewe wiel“funkcyjne `ródmiejskie, “góln“d“stę”ne, mŁinŁ “ funkcji turystyczno - sportowej, pasa-

werskiej i dla jedn“stek ”Jywających weglugi `ródląd“wej, w f“rmie ciągu ”iesz“ r“wer“weg“, z do-

”uszczeniem “granicz“neg“ ruchu k“J“weg“ dla “bsJugi jedn“stek ”Jywających - inwestycja celu pu-

blicznego, 

2) sez“n“we usJugi: kultury, gastr“n“mii, handlu, “rganizacja im”rez i ekspozycji plenerowych, 

3) zakaz ”rzeJadunku i skJad“wania, 
4) d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sezonowymi imprezami plenerowymi, ob-

sJugą turystyki i rekreacji wodnej; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) zakaz staJej zabud“wy kubatur“wej i l“kalizacji w“ln“ st“jących urządzeL technicznych, g“s”“dar-

czych, “bsJug“wych, które nalewy wbud“wać w kubatury zabud“wy terenów sąsiadujących, 
2) d“”uszcza się “biekty tymczas“we na ”“trzeby usJug sez“n“wych “raz d“ czasu ”“wstania zabudo-

wy trwaJej, “biekty “bsJugi turystyki w“dnej, 
3) d“”uszcza się elementy wy”“sawenia terenu i maJej architektury, “`wietlenie z eks”“zycją n“cną, 

d“”uszcza się “`wietlenie eks”“zycyjne ”rzylegJej zabud“wy, 
4) zakaz “bsadzeL drzewami i krzewami, 

5) d“”uszcza się l“kalizację miejsc ”“st“j“wych związanych z “bsJugą jedn“stek ”Jywających, 
6) utrzymanie istniejącej linii brzeg“wej i nabrzewa utwardz“neg“, z dopuszczeniem budowy lokalnych 

“bniweL nabrzewa, 
7) d“”uszcza się l“kalizację ”“m“stów sez“n“wych, wy”“sawenia d“ cum“wania jedn“stek ”Jywających 

“raz innych urządzeL niezbędnych dla funkcj“n“wania nabrzewa turystyczn“ - sportowego i ”asawer-

skiego, do 10 m “d linii nabrzewa; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnej ”arcelacji terenu; 

4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
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3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

5. komunikacja 

1) “bsJuga terenu z ulicy S.M.8033.KD.L i/lub S.M.8086.KPJ, 

2) d“”uszcza się “bsJugę ”rzylegJych terenów ”rzez sJuwby ratownicze i k“munalne, d“jazdy związane 
z “bsJugą jedn“stek ”Jywających; 

6. infrastruktura techniczna 

1) d“”uszcza się bud“wę sieci kabl“wych zasilania i “bsJugi urządzeL nawigacyjnych, 
2) bud“wa ”rzyJączy w“d“ciąg“wych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugujących stano-

wiska ”“st“j“we jedn“stek ”Jywających, 
3) istniejące sieci: elektr“energetyczna, kanalizacja deszcz“wa i rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci i rurocią-
gów w terenie elementarnym, 

4) istniejące k“lekt“ry deszcz“we dn 0,6ł0,9 m i dn 0,8 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

rem“ntu, likwidacji “raz bud“wy n“wych k“lekt“rów w terenie elementarnym, 

5) istniejące rur“ciągi tJ“czne kanalizacji “góln“s”Jawnej 2 x dn 1000 mm z korytarzem infrastruktury 

technicznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem KT - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy 

i remontu, 

6) ”r“jekt“wany rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych, 
7) d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, cie”lnej “raz kanalizacji sanitarnejŁ 

§ 47. Teren elementarny S.M.8041.KD.D (Wyspa Grodzka) powierzchnia 0.17 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) droga publiczna - ulica dojazdowa, 

2) nabrzewe turystyczn“ - sportowe z d“stę”em “gólnym, 
3) sez“n“we usJugi: gastr“n“mii, handlu, “rganizacja im”rez i ekspozycji plenerowych, 

4) zakaz ”rzeJadunku i skJad“wania, 
5) ustala się zag“s”“dar“wanie tymczas“we, d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu: 

a) ochrona przeciwpowodziowa - uzdatnienie gruntu, 

b) lokalizacja usJug: s”“rtu, rekreacji i rozrywki, z d“”uszczeniem uwytk“wania d“tychczas“weg“ 
bez prawa rozbudowy, 

c) m“ntaw m“stów ”Jywających i innych urządzeL k“munikacyjnychŁ 
źag“s”“dar“wanie tymczas“we nabrzewa i l“kaliz“wanych na nim “biektów inwynieryjnych związa-

nych z “bsJugą jedn“stek ”Jywających, winn“ być wyk“nywane na warunkach “kre`l“nych w planie; 

minimalna szer“k“`ć nabrzewa urządz“neg“ uwarunk“wana r“związaniami k“nstrukcyjnymi; 

2Ł KsztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązuje jedn“lita nawierzchnia ch“dników, 
2) d“”uszcza się “biekty tymczas“we wyJącznie na ”“trzeby usJug sez“n“wych, 
3) “d str“ny nabrzewa ”lac, zaleca się maJą architekturę, Jawki, “raz inny mebel uliczny, zieleL w donicach, 

4) d“”uszcza się bud“wę “`wietlenia eks”“zycyjneg“ ”rzylegJej zabud“wy i nabrzewa, 
5) zakazuje się “bsadzania zielenią wys“ką i krzewami oraz stosowania nawierzchni trawiastej, 

6) d“”uszcza się bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę nabrzewa - nabrzewe utwardz“ne, d“”uszcza się 
zrównic“wanie ”“zi“mów nabrzewa n”Ł ”“chylnie, sch“dy d“ ”“zi“mu w“dy, 

7) d“”uszcza się zaląd“wienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m “d istniejącej linii brzeg“wej, uzy-

skany teren ”“większa teren elementarny ”rzylegJy d“ nabrzewa, 
8) d“”uszcza się l“kalizację wy”“sawenia d“ cum“wania jedn“stek ”Jywających “raz innych urządzeL 

niezbędnych dla funkcj“n“wania nabrzewa turystyczn“ - sportowego, do 20 m “d linii nabrzewa, 
9) najniwsza rzędna ”lacu 2,2 m n.p.m. - nie d“tyczy strefy wiel“”“zi“m“weg“ nabrzewa; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną, 
2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna “d 15 m do 31,2 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, 

2) teren ”“J“w“ny w “bszarze zagr“w“nym ”“w“dzią, “znacz“nym na rysunku ”lanu; 
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5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji; 

6. komunikacja 

1) ustala się ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, od strony terenu S.M.8008.ZP,USw 

chodniki i zat“ki ”“st“j“we; “d str“ny terenu WM nabrzewe “ szer“k“`ci minŁ 10 m; 

7. infrastruktura techniczna 

1) ”r“jekt“wane sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna 
i deszczowa, 

2) bud“wa ”rzyJączy w“d“ciąg“wych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugujących stano-

wiska ”“st“j“we jedn“stek ”JywającychŁ 

§ 48. Teren elementarny SŁMŁ8042ŁKŚŁL (Iaszt“wnia - ul. WJadysJawa IV, n“wy M“st KJ“dny) ”o-

wierzchnia 2.04 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) droga publiczna - ulica lokalna, przeprawa mostowa, 

2) d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sezonowymi imprezami plenerowymi, 

3) d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwytk“wania, z m“wliw“`cią przebudowy, 

prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) m“st ”rzez Odrę źach“dnią realizuje się w d“st“s“waniu d“ ”arametrów klasyfikacyjnych `ródlądo-

wej drogi wodnej, 

2) niweletę m“stu ustala się ”rzy zaJ“weniu, we skrzyw“wanie ulicy z Nabrzewem Wieleckim będzie 
w jednym poziomie, 

3) “b“wiązuje jedn“lita nawierzchnia ch“dników, 
4) zakaz “bsadzeL drzewami i krzewami, 

5) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ m“stu, 
6) do czasu budowy mostu ”rzez Odrę źach“dnią d“”uszcza się ”“Jączenie ulicy z terenem S.M.8033.KD.L; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną, 
2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna “d 25 m do 35 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) czę`ć terenu w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, 
4) ustala się nazwę m“stu ｭM“st KJ“dnyｬ, zg“dnie z tradycją hist“ryczną; 

6. komunikacja 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia “ minŁ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nny ch“dnik, `ciewka rowerowa, 

2) 2) ”rzebieg `ciewki r“wer“wej ”“za jezdnią ulicy, 
3) d“”uszcza się usytu“wanie `ciewki r“wer“wej w jezdni ulicy na dodatkowych pasach o szer“k“`ci 

minimum 1,5 m dla kawdeg“ kierunku ruchu, 
4) w ”rzy”adku ”r“wadzenia `ciewki r“wer“wej Jącznie z ciągiem ”ieszym szer“k“`ć ciągu ”iesz“ r“we-

r“weg“ na m“`cie - 5 m, 

5) przebieg ulicy w drugim poziomie w stosunku do terenu S.M.8033.KD.L; 

7. infrastruktura techniczna 

1) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i desz-

cz“wa “raz rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy nowych sieci i rur“ciągów w terenie elementarnym, 

2) istniejący k“lekt“r deszcz“wy dn 1,0ł0,7 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji “raz bud“wy n“wych k“lekt“rów w terenie elementarnym, 

3) ”r“jekt“wane sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i desz-

czowa “raz rur“ciągi tJ“czne `cieków sanitarnych, 
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4) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV, 

5) d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci w konstrukcji mostu. 

§ 49. Teren elementarny SŁMŁ8043ŁKŚŁL (Iaszt“wnia - ul. Celna, m“st nad KanaJem źiel“nym) ”o-

wierzchnia 1.58 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) droga publiczna - ulica lokalna, przeprawa mostowa, 

2) w granicach wydzielenia wewnętrzneg“, “znacz“neg“ na rysunku ”lanu symb“lem KS - parking na-

ziemny dla sam“ch“dów “s“b“wych, “bsJugujący teren SŁMŁ8036ŁUA,U, 
3) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się “becne zag“spodarowanie terenu i s”“sób uwytk“wania, 

w tym uwytk“wanie istniejąceg“ m“stu “ ograniczonych parametrach technicznych w stosunku do 

”arametrów eks”l“atacyjnych `ródląd“wej dr“gi w“dnej, z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadzenia 
prac remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) n“wy m“st ”rzez KanaJ źiel“ny d“st“s“wany d“ ”arametrów klasyfikacyjnych `ródląd“wej dr“gi 
w“dnej, “kre`l“nych “drębnymi ”rze”isami - z zastrzeweniem ”kt 2, 

2) d“”uszcza się minimalny ”rze`wit pionowy pod nowym mostem - 3 m ”“nad najwywszą w“dę we-

gl“wną, 
3) ”rzy ”rzebud“wie istniejąceg“ m“stu “b“wiązuje usytu“wanie na n“wym “biekcie `ciewki r“wer“wej, 
4) d“”uszcza się bud“wę “drębnej kJadki r“wer“wej lub ”iesz“ r“wer“wej ”“ zach“dniej str“nie istnieją-

ceg“ m“stu, ”rzy czym ”rze`wit ”i“n“wy ”“d kJadką nie m“we być: 
a) mniejszy niw 3 m ”“nad najwywszą w“dę wegl“wną w ”rzy”adku “biektu staJeg“, 
b) mniejszy niw ”rze`wit ”i“n“wy ”“nad najwywszą w“dę wegl“wną istniejąceg“ m“stu w przypadku 

obiektu tymczasowego, 

5) d“”uszcza się bud“wę “`wietlenia eks”“zycyjneg“ ”rzylegJej zabud“wy i mostu, 

6) adaptacja betonowego schronu obserwatora obrony przeciwlotniczej, 

7) “b“wiązuje jedn“lita nawierzchnia ch“dników, 
8) zakaz “bsadzania zielenią wys“ką i krzewami, 

9) d“”uszcza się r“związania tymczas“we w zakresie geometrii jezdni i ch“dników ulicy “raz ”rzebiegu 
ulicy d“ czasu ”rzebud“wy M“stu ŚJugieg“; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną, 

2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna “d 17,7 m do 35,7 m zgodnie z rysunkiem planu; 

4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren objęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, 
4) czę`ć terenu kwalifik“wana d“ w”isu d“ rejestru zabytków, “znacz“na na rysunku ”lanu, 
5) “chr“na schr“nu “bserwat“ra “br“ny ”rzeciwl“tniczej, ujęteg“ w ewidencji konserwatorskiej; 

5. komunikacja 

1) ustala się ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia “ minŁ dwóch ”asach ruchu, zat“ki ”arking“we, “bustr“nne - 
z zastrzeweniem ustŁ 2 pkt 4 - ch“dniki, `ciewka r“wer“wa, 

2) ”rzebieg `ciewki r“wer“wej ”“za jezdnią ulicy, 
3) d“”uszcza się usytu“wanie `ciewki rowerowej w jezdni ulicy na dodatkowych pasach o szer“k“`ci 

minimum 1,5 m dla kawdeg“ kierunku ruchu, 
4) szer“k“`ć ciągu ”iesz“ r“wer“weg“, “ którym m“wa w ust. 2 pkt 4 do 5 m, 

5) docelowo przebieg ulicy w drugim poziomie w stosunku do terenu S.M.8061.KD.G; 

6. infrastruktura techniczna 

1) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i desz-

cz“wa “raz rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu, likwidacji oraz budowy nowych sieci i rur“ciągów w terenie elementarnym, 

2) istniejące k“lekt“ry deszcz“we dn 0,45 - dn 0,5 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

m“ntu, likwidacji “raz bud“wy n“wych k“lekt“rów w terenie elementarnym, 

3) istniejące rur“ciągi tJ“czne kanalizacji “góln“s”Jawnej 2 x dn 1000 mm - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy i remontu, 
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4) ”r“jekt“wane sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa 

“raz rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych, 
5) projektowana studnia awaryjna. 

§ 50. Teren elementarny SŁMŁ8044ŁKŚŁŚ (Iaszt“wnia - ul. Spichrzowa) powierzchnia 0.26 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) droga publiczna - ulica dojazdowa, 

2) d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sezonowymi imprezami plenerowymi, 

3) do czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwytk“wania, 
z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych, bez ”rawa r“zbud“wy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) nawierzchnię ch“dników, ulicy “raz krawęwniki wyk“nuje się z materiaJów kamiennych (n”Ł ”Jyty 
granitowe, kostka granitowa), 

2) zakaz “bsadzeL drzewami i krzewami; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną, 
2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna “d 10 m do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, 

5. komunikacja 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nny ch“dnik, 
2) w granicach terenu o poszerzonych do 18 m liniach r“zgraniczających l“kalizacja zat“ki ”arking“wej; 

6. infrastruktura techniczna 

1) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz 

rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

oraz budowy nowych sieci i rur“ciągów w terenie elementarnym, 

2) ”r“jekt“wane sieci: cie”lna, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna “raz rur“ciąg tJ“czny `cieków 
sanitarnych. 

§ 51. Teren elementarny SŁMŁ8045ŁUO (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0Ł25 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) usJugi “”ieki nad dziećmi - przedszkole - inwestycja celu publicznego, 

2) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we: 
a) “gródek j“rdan“wski, 
b) obecne zagospodarowanie terenu i s”“sób uwytk“wania, z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, prowadze-

nia prac remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązująca linia zabud“wy wg rysunku ”lanu, 
2) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć zabud“wy, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) frontowego, od 9,0 do 12,0 m n.p.t., 

4) dachy o ”arametrach d“w“lnych, l“kalizacja urządzeL technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, 
5) zabud“wa w“ln“ st“jąca, 
6) d“stę” bez”“`redni“ z poziomu chodnika, 

7) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, przepompownie, wentylatornie, itp. oraz pomiesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
8) d“”uszcza się k“ndygnacje ”“dziemne w “dlegJ“`ci nie mniejszej niw 12,0 m od linii rozgraniczają-

cych ulic, linii zabudowy dla zabudowy realizowanej w ramach jedneg“ ”rzedsięwzięcia bud“wlaneg“ 
na caJym terenie elementarnym, 

9) zag“s”“dar“wanie terenu zielenią urządz“ną `redni“wys“ką; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnej ”arcelacji terenu; 
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4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 50% powierzchni terenu; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8044.KD.D, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6, ust. 6, 

3) d“”uszcza się l“kalizację wymaganej il“`ci miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych w zato-

ce parkingowej w granicach terenu S.M.8044.KD.D; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenie S.M.8044.KD.D, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna i deszczowa - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji 

lub ”rzeJ“wenia w teren S.M.8044.KD.D. 

§ 52. Teren elementarny SŁMŁ8046ŁMC (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0Ł62 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) `ródmiejska zabud“wa wiel“funkcyjna z wyJączeniem: ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych i skJad“wania, 
zawierająca mŁinŁ usJugi: biur“we, finans“we, businessu, ”rawne, h“telarstwa, gastr“n“mii, rozrywki, 

kultury, handlu, sportu, rekreacji i turystyki, usJugi związane z weglugą i jej “bsJugą, dziaJaln“`cią 
edukacyjną, usJugi ”“bytu kwalifik“waneg“ (klub“weg“), “chr“ny zdr“wia - gabinety lekarskie, 

“`r“dki ”ielęgnacyjne, rehabilitacji, “dn“wy bi“l“gicznej, maJe “`r“dki “”ieki nad dziećmi i osobami 

starszymi, mieszkalnictwo - zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej w kondygnacji przyziemia, 

2) sez“n“we usJugi: gastr“n“mii, r“zrywki, handlu, “rganizacja im”rez ”lener“wych, 
3) do czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sezono-

wymi im”rezami ”lener“wymi, “raz d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwyt-

kowania, z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych, bez ”rawa r“zbud“wy - zakaz 

rozbudowy nie dotyczy zabytku przy ul. WJadysJawa IV nr 9b - budynek produkcyjny dawnej cukrowni; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć n“wej zabud“wy zmienna, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“, “d 16,0 d“ 
21,0 m n.p.t., 

4) dachy o ”arametrach d“w“lnych, l“kalizacja urządzeL technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, 
5) w ”rzyziemiu usJugi d“stę”ne bez”“`redni“ z poziomu chodnika, 

6) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie, it”Ł “raz ”“miesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
7) dla zabytku przy ul. WJadysJawa IV - budynku ”r“dukcyjneg“ dawnej cukr“wni “b“wiązuje utrzyma-

nie bryJy budynku, z wystr“jem architekt“nicznym wg d“kumentacji archiwalnej; d“”uszcza się: 
a) ”rzebud“wę struktury wewnętrznej budynku zabytk“weg“, 
b) r“zbud“wę zabytku “raz Jączenie z n“wą zabud“wą, 

8) d“”uszcza się k“ndygnacje ”“dziemne w “dlegJ“`ci nie mniejszej niw 12,0 m od: 

a) linii r“zgraniczających ulic, linii zabud“wy i granic dziaJek bud“wlanych - dla zabudowy realizo-

wanej w ramach jedneg“ ”rzedsięwzięcia bud“wlaneg“ na caJym terenie elementarnym, lub 

b) linii r“zgraniczających ulic, linii zabudowy, zabudowy zabytkowej i granic dziaJek bud“wlanych - 
dla zabud“wy realiz“wanej jak“ “drębne ”rzedsięwzięcia równych ”“dmi“tów, lub w równym czasie; 

3. zasady parcelacji 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej 1 500 m², 
2) granice wydzielonych dziaJek ”r“st“”adle d“ “si ulicy, 
3) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki 30 m, 

4) d“”uszcza się ”“dziaJ nieruch“m“`ci, bez “graniczeL, ”“ zak“Lczeniu ”rac bud“wlanych; 
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4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 5% powierzchni terenu; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, 
4) ochrona zabytku przy ul. WJadysJawa IV nr 9b - budynek ”r“dukcyjny dawnej cukr“wni, ujęteg“ 

w ewidencji konserwatorskiej, oznaczonego na rysunku planu symbolem E; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8042.KD.L i/lub S.M.8044.KD.D, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6, ust. 6; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8042.KD.L, 

S.M.8044.KD.D, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna i deszczowa - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji 

lub ”rzeJ“wenia w tereny: S.M.8042.KD.L, S.M.8044.KD.D, 

3) istniejąca wbud“wana stacja transf“rmat“r“wa 15ł0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV ｦ z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w nowej lokalizacji. 

§ 53. Teren elementarny SŁMŁ8047ŁMC (Iasztownia) powierzchnia 1.45 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) `ródmiejska zabud“wa wiel“funkcyjna z wyJączeniem: ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych i skJad“wania, 
zawierająca mŁinŁ usJugi: biur“we, finans“we, businessu, ”rawne, h“telarstwa, gastr“n“mii, r“zrywki, 
kultury, handlu, usJugi związane z trans”“rtem w“dnym, s”“rtem, rekreacją i turystyką, dziaJaln“`cią 
edukacyjną, usJugi ”“bytu kwalifik“waneg“ (klub“weg“), ”“za wydzieleniami wewnętrznymi nr 1 

i nr 2 d“”uszcza się mieszkalnictw“; zakaz l“kalizacji funkcji mieszkaniowej w kondygnacjach przy-

ziemia - zakaz nie dotyczy przestrzeni recepcyjnych, 

2) w granicach obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem KP - nabrzewe wiel“funkcyjne (mŁinŁ 
o funkcji turystyczno - sportowej i dla jedn“stek ”Jywających weglugi `ródląd“wej) z d“stę”em “gól-

nym, w f“rmie ciągu ”iesz“ r“wer“weg“ z d“”uszczeniem “granicz“neg“ ruchu k“J“weg“, 
3) sez“n“we usJugi: kultury, gastr“n“mii, r“zrywki, handlu, “rganizację im”rez i ekspozycji plenerowych, 

4) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sezono-

wymi im”rezami ”lener“wymi, n”Ł letnie kin“, letnia scena, “biekty wes“Jeg“ miasteczka, nami“t wi-

dowiskowy, gastronomiczny, itp.; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązujące i nie”rzekraczalne linie zabud“wy wg rysunku ”lanu, linie zabud“wy “d str“ny nabrzewa 
“b“wiązują dla k“ndygnacji ”rzyziemia, 

2) powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć zabud“wy zmienna: 
a) w “bszarze wydzielenia wewnętrzneg“, “znacz“nego na rysunku planu nr 1, wys“k“`ć zabudo-

wy od 12,0 m d“ najwywszeg“ ”“zi“mu dachu 31,0 m n.p.t., 

b) na ”“z“staJym “bszarze, wskazanym ”“d zabud“wę, wys“k“`ć zabud“wy “d 12,0 m do najwyw-
szego poziomu dachu 24,0 m n.p.t., 

4) dachy przestrzenne, lokalizacja urządzeL technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, nie d“tyczy 
anten, 

5) na “b“wiązującej linii zabud“wy zabud“wa zwarta, d“”uszcza się zabud“wę w“ln“ st“jącą, wiel“bry-

J“wą, w “bszarze wydzielenia wewnętrzneg“ nr 2, w obszarze ograniczonym liniami zabudowy, 

6) d“”uszcza się ciąg elewacyjny “ tej samej wys“k“`ci na dJug“`ci d“ 35,0 m, “b“wiązuje ksztaJt“wa-

nie ciągów elewacyjnych ze zrównic“waniem na segmenty fr“nt“we “ maksymalnej dJug“`ci d“ 
35,0 m, ”“”rzez zmianę k“m”“zycji, materiaJu lub k“l“rystyki sąsiednich elewacji, 

7) d“”uszcza się nadwieszenie zabud“wy wzdJuw nabrzewa “d wysŁ c“ najmniej 4,0 m n.p.t., w `wietle 
”Jaszczyzn wyk“Lcz“nych, 

8) akcent ”rzestrzenny na zamknięciu ulicy SŁMŁ8066ŁKŚŁŚ, “znacz“ny na rysunku ”lanu “rientacyjnie, 
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9) wej`cia i wjazdy d“ budynków na ”“zi“mie ch“dnika, d“”uszcza się wej`cia d“ budynków z poziomu 

ch“dnika ulicy śnergetyków (Wielka Iaszt“wa) - ”“ ”rzebud“wie M“stu ŚJugieg“ i ulicy S.M.8061.KD.G, 

10) wej`cia gJówne d“ funkcji “kre`l“nych w ust. 1 pkt 1 l“kaliz“wać “d strony frontowej zabudowy - 

”lacu, ulic lub nabrzewa, 
11) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie it”Ł “raz ”“miesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
12) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ zabudowy, 

13) na “bszarze wydzielenia wewnętrzneg“ KP - nabrzewe z ciągiem ”iesz“ r“wer“wym: 
a) zakaz staJej zabud“wy kubatur“wej, 
b) d“”uszcza się “biekty tymczas“we wyJącznie na ”“trzeby usJug sez“n“wych, 
c) “b“wiązują jedn“lite nawierzchnie, 
d) zakaz obsadzeL drzewami, krzewami i stosowania nawierzchni trawiastych, 

e) d“”uszcza się k“rekty linii brzeg“wej, bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę nabrzewa - nabrzewe 
utwardzone, 

f) d“”uszcza się l“kalizację wy”“sawenia d“ cum“wania jedn“stek ”Jywających “raz innych urzą-
dzeL niezbędnych dla funkcj“n“wania nabrzewa turystyczn“ - sportowego, do 10 m od linii na-

brzewa, 
g) d“”uszcza się l“kalizację miejsc ”“st“j“wych związanych z “bsJugą jedn“stek ”Jywających; 

3. zasady parcelacji 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej 1 500 m², 
2) granice wydzielanych dziaJek ”r“st“”adJe d“ “si ulic lub nabrzewa, 
3) minŁ szer“k“`ć fr“ntu dziaJki 30,0 m, 

4) d“”uszcza się ”“dziaJ nieruch“m“`ci, bez “graniczeL, ”“ zak“Lczeniu ”rac bud“wlanych; 

4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, 
4) likwiduje się nazwę ”lacu ｭBaterii Lask“wskieg“ｬ i zastę”uje się ją, zg“dnie z tradycją hist“ryczną, 

nazwą ｭPlac Cie`liｬ, który l“kalizuje się w granicach wydzielenia wewnętrzneg“, “znacz“neg“ na ry-

sunku planu nr 2; 

5. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8065.KD.D i/lub S.M.8043.KD.L, 

2) d“”uszcza się “bsJugę z terenu S.M.8086.KPJ, 

3) ”“”rzez teren “znacz“ny na rysunku ”lanu symb“lem KP d“”uszcza się “bsJugę ”rzez sJuwby rat“wni-

cze, k“munalne, d“jazdy związane z “bsJugą jedn“stek ”Jywających “raz ruch d“stawczy d“ usJug 
usytu“wanych wzdJuw nabrzewa, 

4) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6; 

6. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8043.KD.L, 

S.M.8061.KD.G, S.M.8065.KD.D, S.M.8086.KPJ, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna “raz kanalizacja deszcz“wa - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub prze-

niesienia w tereny: S.M.8043.KD.L, S.M.8065.KD.D, S.M.8086.KPJ, 

3) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV, 

4) bud“wa ”rzyJączy w“d“ciąg“wych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugujących stano-

wiska ”“st“j“we jedn“stek ”JywającychŁ 

§ 54. Teren elementarny SŁMŁ8048ŁMC (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0Ł81 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) `ródmiejska zabud“wa wiel“funkcyjna z wyJączeniem: ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych, skJad“wania 
i ”rzeJadunku, zawierająca mŁinŁ usJugi: biur“we, finans“we, businessu, ”rawne, h“telarstwa, gastro-

nomii, rozrywki, kultury, handlu, sportu, rekreacji i turystyki wyk“rzystujące d“stę” d“ akwenów we-

gl“wnych, usJugi związane z weglugą i jej “bsJugą, dziaJaln“`cią edukacyjną, usJugi ”“bytu kwalifiko-

wanego (klubowego), ochrony zdrowia - gabinety lekarskie, “`r“dki ”ielęgnacyjne, rehabilitacji, “d-

n“wy bi“l“gicznej, maJe “`r“dki “”ieki nad dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo - dopusz-
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czalny udziaJ ”“wierzchni mieszkalnej d“ 50% ”“wierzchni caJk“witej “biektów kubatur“wych, zakaz 
lokalizacji funkcji mieszkaniowej w kondygnacji przyziemia - zakaz nie dotyczy przestrzeni recepcyjnych, 

2) w granicach obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem KP - nabrzewe wielofunkcyjne (m.in. 

o funkcji turystyczno - sportowej i dla jedn“stek ”Jywających weglugi `ródląd“wej) z d“stę”em “gól-

nym, w f“rmie ciągu ”iesz“ r“wer“weg“ z d“”uszczeniem “granicz“neg“ ruchu k“J“weg“, sez“n“we 
usJugi: kultury, gastr“n“mii, handlu, “rganizacja imprez i ekspozycji plenerowych, 

3) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwytk“wania, 
z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych, bez ”rawa r“zbud“wy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązujące i nie”rzekraczalne linie zabud“wy wg rysunku ”lanu, linie zabud“wy “d str“ny nabrzewa 
“b“wiązują dla k“ndygnacji ”rzyziemia, 

2) powierzchnia zabudowy do 75% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć zabud“wy zmienna “d 12,0 m do najwywszeg“ ”“zi“mu dachu 24,0 m n.p.t., dopuszcza 

się ciąg elewacyjny “ tej samej wys“k“`ci na dJug“`ci d“ 35,0 m, 

4) dachy ”rzestrzenne, l“kalizacja urządzeL technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, nie d“tyczy 
anten, 

5) na “b“wiązującej linii zabud“wy zabudowa zwarta, 

6) “b“wiązuje ksztaJt“wanie ciągów elewacyjnych ze zrównic“waniem na segmenty fr“nt“we “ maksy-

malnej dJug“`ci d“ 35,0 m, ”“”rzez zmianę k“m”“zycji, materiaJu lub k“l“rystyki sąsiednich elewacji, 
7) d“”uszcza się nadwieszenie zabud“wy wzdJuw nabrzewa “d wysŁ c“ najmniej 4,0 m n.p.t., w `wietle 

”Jaszczyzn wyk“Lcz“nych, 
8) wej`cia i wjazdy d“ budynków na ”“zi“mie ch“dnika, 
9) wej`cia gJówne d“ funkcji “kre`l“nych w ust. 1 pkt 1 l“kaliz“wać “d str“ny fr“nt“wej zabud“wy - 

ulic i nabrzewy, chyba we zabud“wa sytu“wana jest na linii nabrzewa, 
10) funkcję ”arking“wą l“kaliz“wać wewnątrz zabud“wy, ”“za jej czę`cią fr“nt“wą “d str“ny ulicy i na-

brzewa, 
11) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie, it”Ł “raz ”“miesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
12) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ zabud“wy, 
13) na terenie wydzielenia wewnętrzneg“ KP - nabrzewe z ciągiem ”ieszym: 

a) zakaz staJej zabud“wy kubatur“wej, 
b) d“”uszcza się “biekty tymczas“we wyJącznie na ”“trzeby usJug sez“n“wych, 
c) “b“wiązują jedn“lite nawierzchnie, 
d) zakaz “bsadzeL drzewami, krzewami i stosowania nawierzchni trawiastych, 

e) d“”uszcza się k“rekty linii brzeg“wej, bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę nabrzewa - nabrzewe 
utwardzone, 

f) d“”uszcza się l“kalizację wy”“sawenia d“ cum“wania jedn“stek ”Jywających “raz innych urzą-
dzeL niezbędnych dla funkcj“n“wania nabrzewa turystyczn“ - sportowego, do 10 m od linii na-

brzewa, 
g) d“”uszcza się l“kalizację miejsc ”“st“j“wych związanych z “bsJugą jedn“stek ”Jywających; 

3. zasady parcelacji 

1) parcelacja w kierunku ”r“st“”adJym d“ nabrzewa i osi ulic, 

2) minimalna ”“wierzchnia dziaJki - 1 800 m², 
3) d“”uszcza się ”“dziaJ nieruch“m“`ci, bez “graniczeL, ”“ zak“Lczeniu ”rac bud“wlanych; 

4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

5. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8065.KD.D i/lub S.M.8043.KD.L, 

2) ”“”rzez teren KP d“”uszcza się “bsJugę ”rzez sJuwby rat“wnicze, k“munalne, d“jazdy związane 
z “bsJugą jedn“stek ”Jywających “raz ruch d“stawczy d“ usJug usytu“wanych wzdJuw nabrzewa, 

3) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6; 
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6. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8043.KD.L, 

S.M.8065.KD.D, 

2) istniejące sieci: elektr“energetyczna “raz kanalizacja deszcz“wa - z dopuszczeniem przebudowy, roz-

budowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub przeniesienia w tereny: 

S.M.8043.KD.L, S.M.8065.KD.D, 

3) istniejąca stacja transf“rmat“r“wa 15ł0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem przebu-

dowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w nowej lokalizacji, 

4) d“”uszcza się bud“wę n“wej stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV, 

5) bud“wa ”rzyJączy w“d“ciąg“wych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugujących stano-

wiska ”“st“j“we jedn“stek ”JywającychŁ 

§ 55. Teren elementarny SŁMŁ8049ŁMC (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0Ł52 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) `ródmiejska zabud“wa wiel“funkcyjna z wyJączeniem: ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych, skJad“wania 
i ”rzeJadunku, zawierająca mŁinŁ usJugi: biur“we, finans“we, businessu, ”rawne, h“telarstwa, gastro-

nomii, rozrywki, kultury, handlu, sportu, rekreacji i turystyki, dziaJaln“`ć edukacyjna, usJugi ”“bytu 
kwalifikowanego (klubowego), ochrony zdrowia - gabinety lekarskie, “`r“dki ”ielęgnacyjne, rehabili-
tacji, “dn“wy bi“l“gicznej, maJe “`r“dki “”ieki nad dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo - do-

”uszczalny udziaJ ”“wierzchni mieszkalnej d“ 50% ”“wierzchni caJk“witej “biektów kubatur“wych; 
zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej w kondygnacji przyziemia - zakaz nie dotyczy przestrzeni re-

cepcyjnych, 

2) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się “becne zag“s”“darowanie terenu i s”“sób uwytk“wania, 
z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych, bez ”rawa r“zbud“wy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązujące i nie”rzekraczalne linie zabud“wy wg rysunku ”lanu, “b“wiązująca linia zabudowy od 

str“ny nabrzewa “b“wiązuje dla k“ndygnacji ”rzyziemia, 
2) powierzchnia zabudowy do 85% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć zabud“wy zmienna, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“, “d 10,0 d“ 21,0 m 

nŁ”ŁtŁ, d“”uszcza się ciąg elewacyjny “ tej samej wys“k“`ci na dJug“`ci d“ 25 m, 

4) dachy o ”arametrach d“w“lnych, l“kalizacja urządzeL technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, 
nie dotyczy anten, 

5) na “b“wiązujących liniach zabud“wy zabud“wa zwarta, “brzewna, 
6) w kompozycji pierzei i r“związaniach architekt“nicznych zrównic“wanie na segmenty k“m”“zycyjne 

o maksymalnej szer“k“`ci fr“ntu 25 m, 

7) wzdJuw nabrzewa d“”uszcza się nadwieszenie zabud“wy “d wysŁ c“ najmniej 4,0 m n.p.t., w `wietle 
”Jaszczyzn wyk“Lcz“nych, 

8) wej`cia i wjazdy d“ budynków na ”“ziomie chodnika, 

9) wej`cia gJówne d“ funkcji “kre`l“nych w ust. 1 pkt 1 l“kaliz“wać “d str“ny fr“nt“wej zabud“wy, 
10) zakaz Jączenia k“munikacji ”i“n“wej i ”“zi“mej funkcji usJug i mieszkalnictwa, zakaz nie dotyczy 

”rzestrzeni garaw“wej i recepcyjnej, 

11) funkcję ”arking“wą l“kaliz“wać wewnątrz zabud“wy, ”“za jej czę`cią fr“nt“wą “d str“ny ulicy i na-

brzewa, 
12) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie, it”Ł “raz ”“miesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
13) wjazd na teren poprzez bramy przejazdowe lub przerwy w zabudowie, 

14) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ zabud“wy “d str“ny nabrzewa; 

3. zasady parcelacji 

1) parcelacja w kierunku ”r“st“”adJym d“ “si ulic, 
2) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej 800 m², 
3) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki - 16,0 m, 

4) d“”uszcza się ”“dziaJ nieruch“m“`ci, bez “graniczeL, ”“ zak“Lczeniu ”rac bud“wlanych; 

4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
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3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

5. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu: S.M.8043.KD.L i/lub S.M.8066.KD.D i/lub S.M.8063.KD.L, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6; 

6. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8043.KD.L, 

S.M.8063.KD.L, S.M.8066.KD.D, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, kanalizacja deszcz“wa ｦ z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub przenie-

sienia w tereny: S.M.8043.KD.L, S.M.8063.KD.L, S.M.8066.KD.D, 

3) istniejąca stacja transf“rmat“r“wa 15ł0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem przebu-

dowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w nowej lokalizacji, 

4) d“”uszcza się bud“wę n“wej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 56. Teren elementarny SŁMŁ8050ŁMC (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 1Ł34 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) `ródmiejska zabud“wa wiel“funkcyjna z wyJączeniem: ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych i skJad“wania, 
zawierająca mŁinŁ usJugi: biur“we, finans“we, businessu, ”rawne, h“telarstwa, gastr“n“mii, r“zrywki, 
kultury, handlu, sportu, rekreacji i turystyki, dziaJaln“`ci edukacyjnej, ”“bytu kwalifik“waneg“ (klu-

bowego), ochrony zdrowia - gabinety lekarskie, “`r“dki ”ielęgnacyjne, rehabilitacji, “dn“wy bi“lo-

gicznej, maJe “`r“dki “”ieki nad dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo - d“”uszczalny udziaJ 
”“wierzchni mieszkalnej d“ 50% ”“wierzchni caJk“witej “biektów kubatur“wych; zakaz l“kalizacji 
funkcji mieszkaniowej w kondygnacji przyziemia - zakaz nie dotyczy przestrzeni recepcyjnych, 

2) w granicach obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem KP - ciąg ”ieszy z d“stę”em “gólnym, 
3) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwytk“wania, 

z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych, bez ”rawa r“zbud“wy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni dziaJki, 
3) wys“k“`ć zabud“wy zmienna, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“, “d 16,0 d“ 21,0 m 

nŁ”ŁtŁ, d“”uszcza się ciąg elewacyjny “ tej samej wys“k“`ci na dJug“`ci d“ 30 m, 

4) dachy o ”arametrach d“w“lnych, l“kalizacja urządzeL technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, 
nie dotyczy anten, 

5) na “b“wiązujących liniach zabud“wy zabud“wa zwarta, “brzewna, 
6) dla zabud“wy wzdJuw terenu SŁMŁ8061ŁKŚŁG “b“wiązuje ksztaJt“wanie ”ierzei ze zrównic“waniem na 

segmenty frontowe o maksymalnej dJug“`ci d“ 30,0 m, ”“”rzez zmianę k“m”“zycji lub materiaJu są-
siednich elewacji, 

7) “d str“ny ulicy SŁMŁ8061ŁKŚŁG “b“wiązuje jedn“lita ”Jaszczyzna elewacji bez m“wliw“`ci wyc“fy-

wania i nadwieszania zabud“wy, wyk“nywania l“ggii, balk“nów, wykuszy, 
8) dla zabudowy frontowej jedn“lita wys“k“`ć k“ndygnacji ”rzyziemia - “k“J“ 4,5 m brutto, 

9) wej`cia i wjazdy d“ budynków na ”“zi“mie ch“dnika, 
10) wej`cia gJówne d“ funkcji “kre`l“nych w ust. 1 pkt 1 l“kaliz“wać “d str“ny fr“nt“wej zabud“wy, 
11) zakaz Jączenia k“munikacji pionowej i ”“zi“mej funkcji usJug i mieszkalnictwa, zakaz nie dotyczy 

”rzestrzeni garaw“wej i recepcyjnej, 

12) funkcję ”arking“wą l“kaliz“wać wewnątrz zabud“wy, ”“za jej czę`cią fr“nt“wą, “d str“ny elewacji 
ulicznych kondygnacje parkingowe obudowane funkcjami usJug“wymi, 

13) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie, it”Ł “raz ”“miesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
14) wjazd na teren poprzez bramy przejazdowe lub przerwy w zabudowie, 

15) d“”uszcza się ”lace i dr“gi wewnętrzne “ d“stę”ie ”ublicznym, 
16) na terenie wydzielenia wewnętrzneg“ KP jedn“lite nawierzchnie ciągu ”ieszeg“; 

3. zasady parcelacji 

1) parcelacja w kierunku ”r“st“”adJym d“ “si ulic, 
2) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej 800 m², 
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3) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki - 16,0 m, 

4) d“”uszcza się ”“dziaJ nieruch“m“`ci, bez “graniczeL, ”“ zak“Lczeniu ”rac bud“wlanych; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) ”“wierzchnia terenu bi“l“gicznie czynna minŁ 10% ”“wierzchni dziaJki; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8066.KD.D, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8043.KD.L, 

S.M.8061.KD.G, S.M.8064.KD.L, S.M.8066.KD.D, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, cie”lna, elektr“energetyczna “raz kanalizacja deszcz“wa ｦ z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub prze-

J“wenia w tereny: S.M.8043.KD.L, S.M.8061.KD.G, S.M.8064.KD.L, S.M.8066.KD.D, 

3) istniejąca ”rze”“m”“wnia `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy lub likwidacji, 

4) istniejące stacje transf“rmat“r“we 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem przebu-

dowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w nowej lokalizacji, 

5) istniejące stacje baz“we telef“nii k“mórk“wej - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu, 

6) d“”uszcza się bud“wę n“wych stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV, 

7) d“”uszcza się l“kalizację ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnychŁ 

§ 57. Teren elementarny SŁMŁ8051ŁMC (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 1Ł90 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) `ródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z wyJączeniem: ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych i skJad“wania, 
zawierająca mŁinŁ usJugi: biur“we, finans“we, businessu, ”rawne, h“telarstw“, gastr“n“mia, r“zrywka, 
kultura, handel, usJugi s”“rtu, rekreacji i turystyki, usJugi związane z weglugą i jej “bsJugą, dziaJaln“`ć 
edukacyjna, usJugi ”“bytu kwalifik“waneg“ (klub“weg“), usJugi “chr“ny zdr“wia - gabinety lekarskie, 

“`r“dki ”ielęgnacyjne, rehabilitacji, “dn“wy bi“l“gicznej, maJe “`r“dki “”ieki nad dziećmi i osobami 

starszymi, mieszkalnictwo - d“”uszczalny udziaJ ”“wierzchni mieszkalnej d“ 50% ”“wierzchni caJko-

witej “biektów kubatur“wych; zakaz l“kalizacji funkcji mieszkani“wej w k“ndygnacjach ”rzyziemia, 
nie dotyczy przestrzeni recepcyjnych, 

2) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwytk“wania, 
z m“wliw“`cią przebudowy, prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, “b“wiązująca linia zabud“wy “d 
str“ny nabrzewa “b“wiązuje dla k“ndygnacji ”rzyziemia, 

2) ”“wierzchnia zabud“wy d“ 80% ”“wierzchni dziaJki, 
3) wys“k“`ć zabud“wy zmienna: d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“, “d 16,0 d“ 20,0 m 

nŁ”ŁtŁ, d“”uszcza się ciąg elewacyjny “ tej samej wys“k“`ci na dJug“`ci d“ 25 m, 

4) dachy o ”arametrach d“w“lnych, l“kalizacja urządzeL technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, 
nie dotyczy anten, 

5) na “b“wiązujących liniach zabud“wy zabud“wa zwarta, “brzewna, 
6) w kompozycji pierzei i r“związaniach architekt“nicznych zrównic“wanie na segmenty k“m”“zycyjne 

o maksymalnej szer“k“`ci fr“ntu 25 m, 

7) wzdJuw nabrzewa d“”uszcza się nadwieszenie zabud“wy “d wysŁ c“ najmniej 4,0 m n.p.t., w `wietle 
”Jaszczyzn wyk“Lcz“nych, 

8) wej`cia i wjazdy d“ budynków na ”“zi“mie ch“dnika, 
9) wej`cia gJówne d“ funkcji “kre`l“nych w ust. 1 pkt 1 l“kaliz“wać “d str“ny fr“nt“wej zabud“wy, 
10) zakaz Jączenia k“munikacji ”i“n“wej i ”“zi“mej funkcji usJug i mieszkalnictwa, zakaz nie dotyczy 

przestrzeni garaw“wej i recepcyjnej, 

11) funkcję ”arking“wą l“kaliz“wać wewnątrz zabud“wy, ”“za jej czę`cią fr“nt“wą, 
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12) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie, it”Ł “raz ”“miesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
13) wjazd na teren poprzez bramy przejazdowe lub przerwy w zabudowie, 

14) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ zabud“wy “d str“ny nabrzewa; 

3. zasady parcelacji 

1) parcelacja w kierunku ”r“st“”adJym d“ “si ulic, 
2) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej 800 m², 
3) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki - 16,0 m, 

4) d“”uszcza się ”“dziaJ nieruch“m“`ci, bez “graniczeL, ”“ zak“Lczeniu ”rac bud“wlanych; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) ”“wierzchnia bi“l“gicznie czynna minŁ 10% ”“wierzchni dziaJki; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, 
4) ”rzebud“wę lub r“zbiórkę zabytku przy ul. Bulwar GdaLski 31, ujęteg“ w ewidencji konserwatorskiej, 

”“”rzedzić wyk“naniem ”eJnej inwentaryzacji k“nserwat“rskiej; inwentaryzację k“nserwat“rską ”rze-

kazać “rgan“wi dsŁ “chr“ny zabytków; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu: S.M.8063.KD.L i/lub S.M.8064.KD.L i/lub S.M.8066.KD.D, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8063.KD.L, 

S.M.8064.KD.L, S.M.8066.KD.D, 

2) istniejące sieci: cie”lna, elektr“energetyczna “raz kanalizacja deszcz“wa - z dopuszczeniem przebu-

dowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w n“wej l“kalizacji lub ”rzeJ“wenia 
w tereny: S.M.8063.KD.L, S.M.8064.KD.L, S.M.8066.KD.D, 

3) projektowana kanalizacja sanitarna i rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych, 
4) ”r“jekt“wana ”rze”“m”“wnia `cieków sanitarnych, 
5) dopuszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV. 

§ 58. Teren elementarny SŁMŁ8052ŁMC (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0Ł85 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) `ródmiejska zabud“wa wiel“funkcyjna z wyJączeniem: mieszkalnictwa, ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyj-

nych i skJad“wania, zawierająca mŁinŁ usJugi: biur“we, finans“we, businessu, ”rawne, h“telarstwa, 
gastronomii, rozrywki, kultury, handlu, sportu, rekreacji i turystyki wyk“rzystujące d“stę” d“ akwe-

nów wegl“wnych, usJugi związane z weglugą i jej “bsJugą, dziaJaln“`cią edukacyjną, usJugi ”“bytu 
kwalifikowanego (klubowego), ochrony zdrowia - gabinety lekarskie, “`r“dki ”ielęgnacyjne, rehabili-
tacji, “dn“wy bi“l“gicznej, maJe “`r“dki “”ieki nad dziećmi i osobami starszymi, 

2) d“”uszcza się zmianę s”“s“bu uwytk“wania schr“nu w“ln“ st“jąceg“ “br“ny cywilnej, z uwzględnie-

niem wym“gów “br“ny cywilnej, 
3) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwytk“wania, 

z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadzenia ”rac remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązujące i nie”rzekraczalne linie zabud“wy wg rysunku ”lanu, “b“wiązująca linia zabud“wy “d 
str“ny nabrzewa “b“wiązuje dla k“ndygnacji ”rzyziemia, 

2) powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć zabud“wy zmienna: d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“, d“ 16,0 m n.p.t., do-

”uszcza się ciąg elewacyjny “ tej samej wys“k“`ci na dJug“`ci d“ 25 m, 

4) dachy zabudowy o parametrach dowolnych, lokalizacja urządzeL technicznych w kondygnacjach za-

mkniętych, nie d“tyczy anten, 
5) na “b“wiązujących liniach zabud“wy zabud“wa zwarta, “brzewna, 
6) w kompozycji pierzei i r“związaniach architekt“nicznych zrównic“wanie na segmenty k“m”“zycyjne 

o maksymalnej szer“k“`ci frontu 25 m, 
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7) wej`cia i wjazdy d“ budynków na ”“zi“mie ch“dnika, 
8) wej`cia gJówne d“ funkcji “kre`l“nych w ust. 1 pkt 1 l“kaliz“wać “d str“ny fr“nt“wej zabud“wy, 
9) funkcję ”arking“wą l“kaliz“wać wewnątrz zabud“wy, ”“za jej czę`cią fr“nt“wą, 
10) urządzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, itp. oraz pomiesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
11) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ zabud“wy “d str“ny nabrzewa; 

3. zasady parcelacji 

1) parcelacja w kierunku ”r“st“”adJym d“ “si ulic, 
2) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej 800 m², 
3) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki - 16,0 m, 

4) d“”uszcza się ”“dziaJ nieruch“m“`ci, bez “graniczeL, ”“ zak“Lczeniu ”rac bud“wlanych; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) ”“wierzchnia terenu bi“l“gicznie czynna minŁ 10% ”“wierzchni dziaJki; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, “b“wiązuje ksztaJt“wanie zabud“wy nie ”rzesJaniającej 

wid“ku na ”an“ramę miasta z Estakady Pomorskiej (teren S.M.8060.KD.G), 

3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, 
4) ”rzebud“wę lub r“zbiórkę zabytku ”rzy ulŁ _wŁ Fl“riana 17ł18, ujęteg“ w ewidencji konserwatorskiej, 

”“”rzedzić wyk“naniem ”eJnej inwentaryzacji k“nserwat“rskiej; inwentaryzację k“nserwat“rską ”rze-

kazać “rgan“wi dsŁ “chr“ny zabytków; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu: S.M.8063.KD.L i/lub S.M.8064.KD.L, 

2) d“”uszcza się jeden zjazd z terenu SŁMŁ8061ŁKŚŁG dla “bsJugi dziaJki “znacz“nej na rysunku ”lanu 
nr 4ł4 “bręb 1086, 

3) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6, 

4) d“”uszcza się l“kalizację d“ 50% wymaganej liczby miejsc ”“st“j“wych w granicach terenu S.M.8055.KS; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8061.KD.G, 

S.M.8063.KD.L, S.M.8064.KD.L, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, elektr“energetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu, likwidacji oraz budowy sieci w n“wej l“kalizacji lub ”rzeJ“wenia w tereny: S.M.8061.KD.G, 

S.M.8063.KD.L, S.M.8064.KD.L, 

3) istniejąca magistrala w“d“ciąg“wa dn 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy magistrali w nowej lokalizacji, 

4) istniejąca ”“m”“wnia w“dy ｭBulwar GdaLskiｬ - do likwidacji, 

5) istniejące stacje transf“rmat“r“we 15ł0,4 kV zasilane linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem przebu-

dowy lub likwidacji, 

6) projektowana kanalizacja sanitarna i rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych, 
7) ”r“jekt“wana ”rze”“m”“wnia `cieków sanitarnych, 
8) d“”uszcza się bud“wę n“wych stacji transf“rmat“r“wych 15/0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV. 

§ 59. Teren elementarny SŁMŁ8053ŁMC (Iaszt“wnia - Bulwar GdaLski) ”“wierzchnia 1Ł15 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) `ródmiejska zabud“wa wiel“funkcyjna z wyJączeniem: mieszkalnictwa, ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyj-

nych, skJad“wania i ”rzeJadunku, zawierająca mŁinŁ usJugi: s”“rtu, rekreacji i turystyki wykorzystują-
ce d“stę” d“ akwenów wegl“wnych, usJugi związane z weglugą i jej “bsJugą, usJugi biur“we, h“telar-

stwa, gastr“n“mii, r“zrywki, handlu, dziaJaln“`ci edukacyjnej, usJugi ”“bytu kwalifik“waneg“ (klu-

bowego), ochrony zdrowia - “`r“dki ”ielęgnacyjne, rehabilitacji, “dn“wy bi“l“gicznej, 
2) “b“wiązuje bud“wa zes”“Ju “bsJugi zaJ“gantów jedn“stek ”Jywających, “ d“stę”ie ”ublicznym - ze-

s”óJ wbud“wany w zabud“wę, 
3) dopuszcza się ”unkt dystrybucji ”aliwa dla jedn“stek ”Jywających z d“”uszczeniem “bsJugi ”“jazdów 

- ”“mieszczenia dla “bsJugi wbud“wane w zabud“wę, 
4) sez“n“we usJugi: gastr“n“mii, handlu, r“zrywki, “rganizacja im”rez ”lener“wych, 
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5) nabrzewe wiel“funkcyjne “góln“d“stę”ne: turystyczne, s”“rt“we, w f“rmie ciągu ”iesz“ jezdneg“, 
rowerowego, 

6) w granicach wydzielenia wewnętrzneg“ “znacz“neg“ na rysunku ”lanu symb“lem KT - korytarz in-

frastruktury technicznej - rur“ciągi tJ“czne kanalizacji “góln“s”Jawnej, 
7) do czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się: 

a) zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sezonowymi imprezami plenerowymi, 

b) obecne zagospodarowanie terenu i s”“sób uwytk“wania, z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadze-

nia prac remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) d“”uszcza się nadwieszenieł”“Jączenie terenów zabud“wy “d drugiej k“ndygnacji wJącznie, w obsza-

rze wydzielenia wewnętrzneg“ “znacz“neg“ na rysunku planu nr 1, 

3) powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni terenu, 

4) wys“k“`ć zabud“wy zmienna, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“: 
a) na terenach od strony ulicy S.M.8063.KD.L - od 9,0 do 16,0 m n.p.t., 

b) na terenie “d str“ny nabrzewa - do 9,0 m n.p.t., 

5) dachy o ”arametrach d“w“lnych, l“kalizacja urządzeL technicznych w k“ndygnacjach zamkniętych, 
6) funkcje wymienione w ust. 1 pkt 1, 2, 3 wbudowane w zabud“wę s”ójną k“m”“zycyjnie, wiel“bryJ“wą, 
7) d“”uszcza się ”rzech“wywanie jedn“stek ”Jywających w hali stan“wiącej czę`ć zabud“wy wiel“bryJ“wej, 
8) d“”uszcza się nadwieszenie zabud“wy “d str“ny rzeki - w pasie do 5,0 m “d istniejącej linii brzeg“wej, 
9) wej`cia i wjazdy d“ budynków na ”“zi“mie ch“dnika, 
10) wej`cia gJówne d“ funkcji “kre`lonych w ust. 1 pkt 1 l“kaliz“wać “d str“ny fr“nt“wej zabud“wy, 
11) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie, it”Ł “raz ”“miesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
12) d“”uszcza się “biekty tymczas“we wyJącznie na potrzeby sezonowych imprez plenerowych, 

13) “b“wiązuje jedn“lita nawierzchnia ”iesza i nawierzchnia ciągu r“wer“weg“, 
14) k“ntynuacja ciągu r“wer“weg“, ”r“wadz“neg“ w terenie S.M.8063.KD.L, 

15) zaleca się ada”tację schr“nu “bserwat“ra “br“ny ”rzeciwlotniczej, 

16) zaleca się maJą architekturę: Jawki, st“liki, zieleL w donicach i inny mebel uliczny, 

17) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ zabud“wy “d str“ny nabrzewa, 
18) zakaz st“s“wania nawierzchni trawiastych, zakaz “bsadzeL drzewami i krzewami, 

19) d“”uszcza się l“kalizację miejsc ”“st“j“wych um“wliwiających “bsJugę zabud“wy i jedn“stek ”Jywa-

jących, 
20) d“”uszcza się k“rekty linii brzeg“wej, bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę nabrzewa - nabrzewe utwardz“ne, 
21) d“”uszcza się bud“wę ”“m“stów sez“n“wych, urządzeL i wy”“sawenia d“ cum“wania jedn“stek 

”Jywających “raz innych urządzeL technicznych niezbędnych dla funkcj“n“wania nabrzewa turystyczn“ 

- sportowego, do 10 m “d linii nabrzewa; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnej ”arcelacji terenu; 

4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, 
4) w ”rzy”adku likwidacji schr“nu “bserwat“ra “br“ny ”rzeciwl“tniczej, “b“wiązuje wyk“nanie inwenta-

ryzacji i ”rzekazanie “rgan“wi dsŁ “chr“ny zabytków; 

5. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8063.KD.L, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6, 

3) d“”uszcza się l“kalizację wymaganej liczby miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych w zatoce 

parkingowej usytuowanej w granicach terenu S.M.8063.KD.L i/lub w granicach terenu S.M.8055.KS; 

6. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8061.KD.G, 

S.M.8063.KD.L, 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 134 ｦ 17873 ｦ Poz. 2418 

 

2) istniejące sieci: elektr“energetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

oraz budowy sieci w n“wej l“kalizacji lub ”rzeJ“wenia w tereny: S.M.8061.KD.G, S.M.8063.KD.L, 

3) istniejąca magistrala w“d“ciąg“wa dn 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy magistrali w nowej lokalizacji, 

4) istniejący k“lekt“r deszcz“wy dn 0,7ł1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy kolektora w nowej lokalizacji, 

5) istniejące rur“ciągi tJ“czne kanalizacji “góln“s”Jawnej 2 x dn 1000 mm z korytarzem infrastruktury 

technicznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem KT - z dopuszczeniem przebudowy i remontu, 

6) d“”uszcza się bud“wę sieci kabl“wych zasilania i “bsJugi urządzeL nawigacyjnych, 
7) bud“wa ”rzyJączy w“d“ciąg“wych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugujących stano-

wiska ”“st“j“we jedn“stek ”Jywających w oparciu o sieci uzbr“jenia ulic “bsJugujących, 
8) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 60. Teren elementarny S.M.8054.UK (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0Ł38 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) usJugi sakralne - k“`cióJ wraz z “biektami t“warzyszącymi; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) trwaJa ada”tacja zabud“wy, 
2) utrzymanie zabytku wraz z oryginalnymi elementami zagospodarowania terenu, w tym obsadzeniem 

parceli z “gr“dzeniem, wg wym“gów k“nserwat“rskich; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnej ”arcelacji terenu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 60% powierzchni terenu, 

2) zakaz wycinki wart“`ci“weg“ drzew“stanu; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk archeologicznych, 

4) ochrona zabytku przy ul. śnergetyków 8 - ”arceli k“`cielnej wraz z zabud“wą: k“`ci“Jem ewangelickim, 
domem parafialnym i “gr“dem, kwalifik“waneg“ d“ w”isu d“ rejestrów zabytków, “znacz“neg“ na 
rysunku planu; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8064.KD.L, 

2) nie “b“wiązują wymagania d“tyczące l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8061.KD.G, 

S.M.8064.KD.L. 

§ 61. Teren elementarny SŁMŁ8055ŁKS (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 1Ł17 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) ”arking dla sam“ch“dów “s“b“wych, aut“karów i r“werów, 
2) dla sam“ch“dów “s“b“wych d“”uszcza się bud“wę ”arkingu jak“ “biektu wiel“”“zi“m“weg“, 
3) d“”uszcza się, wbud“wane w ”arking wiel“”“zi“m“wy, usJugi t“warzyszące związane z gastrono-

mią, “bsJugą sam“ch“dów, z wyJączeniem usJug blacharskich i malarskich, 

4) “b“wiązuje bud“wa “biektu sanitarnego o d“stę”ie ”ublicznym, 
5) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwytk“wania, 

z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych, bez ”rawa r“zbud“wy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) w przypadku budowy parkingu wielopoziomowego: 

a) d“”uszcza się bud“wę kubatury ”arkingu wiel“”“zi“m“weg“ ”“d estakadą (teren SŁMŁ8060ŁKŚŁG), 
b) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni terenu, 
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c) wys“k“`ć zabud“wy, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“, d“ 12,0 m n.p.t., 

d) dachy ”Jaskie - taras uwytk“wy, l“kalizacja urządzeL technicznych w kondygnacjach zamknię-
tych, nie dotyczy anten, 

e) kompozycja elewacji parkingu wielopoziomowego z ”“dziaJem wertykalnym, 
f) k“ndygnacje ”arkingów z elewacjami wy”eJni“nymi dr“bn“wymiar“wym awurem, 
g) urządzenia techniczne n”Ł stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie, it”Ł “raz ”o-

mieszczenia d“ gr“madzenia “d”adów “raz zes”óJ sanitarny wbudowane w zabud“wę, 
h) h) usJugi wbud“wane, “ których m“wa w ust. 1 pkt 3 sytu“wane wyJącznie w parterze obiektu, 

m“gą zajm“wać d“ 5% ”“wierzchni zabud“wy ”arkingu wiel“”“zi“m“weg“, 
3) w przypadku budowy parkingu naziemnego: 

a) d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie terenu ”“d wwŁ funkcję ”“d estakadę ulicy SŁMŁ8060ŁKŚŁG, 
b) “b“wiązuje bud“wa “biektu ”rzeznacz“neg“ na funkcje wymieni“ną w ust. 1 pkt 4 o powierzch-

ni zabud“wy d“ 25 m², “ wys“k“`ci 4,5 m, 

c) d“”uszcza się ”rzeznaczenie czę`ci “biektu, “ którym m“wa w lit. a na funkcję “bsJugi ”arkingu 
strzew“neg“, 

4) d“”uszcza się zmianę s”“s“bu uwytk“wania budynku ”rzy ulŁ śnergetyków 10 na funkcje usJug“we 
wymienione w ust. 1 pkt 3, 4; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnej ”arcelacji terenu, 
2) dopuszcza się wy“drębnienie wJasn“`ci l“kali usJug“wych i czę`ci ”“wierzchni ”arking“wych dla 

uwytk“wników zabud“wy na terenach elementarnych: SŁMŁ8053ŁMC, SŁMŁ8052ŁMC; 

4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

5. komunikacja 

1) “bsJuga terenu z ulicy S.M.8063.KD.L; 

6. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8061.KD.G, 

S.M.8063.KD.L, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz 

rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

oraz budowy sieci i rur“ciągu w n“wej l“kalizacji lub ”rzeJ“wenia w tereny: S.M.8061.KD.G, 

S.M.8063.KD.L, 

3) istniejąca ”rze”“m”“wnia `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji, 

4) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 62. Teren elementarny SŁMŁ8056ŁPUw,U (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 1Ł56 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) “bszar “bsJugi zes”“Ju ”“rt“w“ - `ródmiejskieg“, usJug administracyjn“ - biurowych, administracji 

”ublicznej, zarządzania i sJuwb rat“wniczych związanych z “bsJugą terenów ”“rt“wych i miejskich, 

usJugi: finansów, bussinesu, ”rawne, 
2) usJugi t“warzyszące: usJugi związane z weglugą i jej “bsJugą, garaw“waniem ”“jazdów w“dnych i samo-

chodowych, usJugi gastr“n“mii, r“zrywki, handlu, dziaJaln“`ci edukacyjnej, d“”uszcza się stację ”aliw 
”Jynnych i gazu ”Jynneg“ dla ”“jazdów iłlub jedn“stek ”Jywających, 

3) zakaz l“kalizacji funkcji: mieszkalnictwa, ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych, ”rzeJadunku i skJad“wania, 
4) funkcja tymczasowa: imprezy rozrywkowo - sportowe, wystawiennictwo handlowe (targi), 

5) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwytk“wania, 
z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych, bez ”rawa r“zbud“wy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązująca i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) ”“wierzchnia zabud“wy d“ 50% ”“wierzchni dziaJki, 
3) wys“k“`ć zabud“wy, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“, d“ 18,0 m n.p.t., 
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4) zabud“wa w“ln“ st“jąca, 
5) d“”uszcza się ”rzebud“wę istniejącej zabud“wy, 
6) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie, it”Ł “raz ”“miesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
7) utrzymanie i ada”tacja zabytków: budynków administracyjnych ”rzy ulŁ Bytomskiej nr 14, 15 - zakaz 

zmiany kompozycji i f“rmy budynków, 
8) utrzymanie co najmniej 60% zabytkowego ogrodzenia terenu w oryginalnej lokalizacji; 

3. zasady parcelacji 

1) ”“dziaJ terenu wg za”“trzeb“wania funkcj“nalneg“; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, 

2) ”“wierzchnia bi“l“gicznie czynna minŁ 25% ”“wierzchni dziaJki, 
3) utrzymanie wart“`ci“weg“ drzew“stanu; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) na terenie zabytk“wy zes”óJ dawneg“ P“rtu W“ln“cJ“weg“ na Iasztowni, wpisany do rejestru zabyt-

ków; w rejestrze zabytków wystę”ują budynki administracyjne: ”rzy ulŁ Bytomskiej nr 14, 15, oraz 

oryginalne, z ”“czątku wieku, elementy metal“we “gr“dzenia terenu ”“rtu, 
2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu SŁMŁ8082ŁKŚŁŚ lubłi SŁMŁ8085ŁKŚW lubłi ”“”rzez jedn“ ”“Jączenie z terenem 

S.M.8062.KD.Z, 

2) ilo`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8062.KD.Z, 

S.M.8032.KD.L, S.M.8082.KD.D, S.M.8085.KDW, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub 

”rzeJ“wenia w tereny: S.M.8062.KD.Z, S.M.8032.KD.L, S.M.8082.KD.D, S.M.8085.KDW, 

3) projektowana kanalizacja sanitarna i rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych, 
4) ”r“jekt“wana ”rze”“m”“wnia `cieków sanitarnych, 
5) dopuszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 63. Teren elementarny SŁMŁ8057ŁU (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0Ł37 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) usJugi administracyjn“ - biur“we, sJuwby rat“wnicze, 
2) na terenie schron obrony cywilnej i syrena miejskiego systemu alarmowego, 

3) d“”uszcza się wy“drębnienie z zes”“Ju usJug techniczn“ - organizacyjnych o charakterze “góln“ miejskim; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) trwaJa ada”tacja zabud“wy zabytk“wej, 
2) zakaz zmiany kompozycji i f“rmy istniejąceg“ zes”“Ju zabud“wy, nie d“tyczy schr“nu, 
3) d“”uszcza się nadbud“wę schr“nu: d“ dwóch n“wych k“ndygnacji, dach ”Jaski, z utrzymaniem syre-

ny miejskiego systemu alarmowego; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz parcelacji terenu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 20% powierzchni terenu, 

2) zach“wanie wart“`ci“weg“ drzew“stanu, 
3) teren w granicach portu morskiego; 
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5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) zabytk“wy zes”óJ w”isany d“ rejestru zabytków - zes”óJ budynków P“rt“wej Strawy P“warnej ”rzy 
ul. Bytomskiej 1, wraz z ”rzylegJym terenem, 

2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8062.KD.Z lub/i S.M.8063.KD.L, 

2) nie “b“wiązują wymagania d“tyczące miejsc ”“st“j“wych ”“d warunkiem utrzymania funkcji rat“w-

niczej i b“ksów garaw“wych; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8061.KD.G, 

S.M.8062.KD.Z, S.M.8063.KD.L. 

§ 64. Teren elementarny SŁMŁ8058ŁPU,U (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 2Ł06 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) “bszar “bsJugi zes”“Ju ”“rt“w“ - `ródmiejskieg“, usJugi administracyjn“ - biurowe, administracji pu-

blicznej i zarządzania związaneg“ z “bsJugą “br“tu t“war“weg“ “raz terenów wód m“rskich i `ródlą-
dowych, 

2) usJugi t“warzyszące: finans“we, ”rawne, h“telarstw“, gastr“n“mia, handel, w tym specjalistyczny 

handel s”rzętem ”Jywającym, “bsJuga ruchu turystyczneg“ i sportowego, 

3) nabrzewe wiel“funkcyjne, 
4) zakaz lokalizacji funkcji: mieszkalnictwa, ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych, ”rzeJadunku i skJad“wania, 
5) funkcja tymczasowa: imprezy rozrywkowe, wystawiennictwo handlowe (targi), 

6) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwytk“wania, 
z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych, bez ”rawa r“zbud“wy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć zabud“wy, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“, d“ 16,0 m n.p.t., 

4) dachy o parametrach dowolnych, 

5) ukJad n“wej zabud“wy ”r“st“”adle d“ nabrzewa, z ”rze`witami 20 m ”“między zabud“wą, um“wli-
wiającymi wid“k na ”“rt“wą zabud“wę zabytk“wą, 

6) d“”uszcza się k“rekty linii brzeg“wej, bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę nabrzewa - nabrzewe utwardz“ne, 
7) d“”uszcza się bud“wę ”“m“stów sez“n“wych, urządzeL i wy”“sawenia d“ cum“wania jedn“stek 

”Jywających “raz innych urządzeL technicznych niezbędnych dla funkcj“n“wania nabrzewa, d“ 10 m 

“d linii nabrzewa; 

3. zasady parcelacji 

1) parcelacja z zach“waniem d“stę”u n“w“ wydziel“nej dziaJki d“ ulicy SŁMŁ8062ŁKŚŁź, 
2) granice prostopadle do osi drogi S.M.8062.KD.Z, 

3) minimalna powierzchnia dziaJki - 3 000 m², 
4) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki - 60 m; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 20% powierzchni terenu, 

2) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8062.KD.Z, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6; 
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7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8062.KD.Z, 

S.M.8063.KD.L, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, cieplna, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub 

”rzeJ“wenia w teren S.M.8062.KD.Z, 

3) istniejąca na”“wietrzna sieć cie”lna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy 

jak“ sieć ”“dziemna lub bud“wy sieci w nowej lokalizacji, 

4) istniejąca stacja transf“rmat“r“wa 15ł0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem przebu-

dowy, rozbudowy, remontu, likwidacji lub budowy stacji w nowej lokalizacji, 

5) d“”uszcza się bud“wę n“wej stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV, 

6) d“”uszcza się bud“wę sieci kabl“wych zasilania i “bsJugi urządzeL nawigacyjnych, 
7) bud“wa ”rzyJączy w“d“ciąg“wych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugujących stano-

wiska ”“st“j“we jedn“stek ”Jywających w oparciu o sieci uzbr“jenia ulic “bsJugującychŁ 

§ 65. Teren elementarny SŁMŁ8059ŁPUw,MC (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 11Ł36 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) `ródmiejska zabudowa wielofunkcyjna, w tym “bsJuga zes”“Ju ”“rt“w“ - `ródmiejskieg“, sukcesyw-

ne w”r“wadzanie usJug administracyjn“ - biurowych, bussinesu, przedstawicielstw armatorskich, 

handl“wych, ”“dmi“tów zarządzających terenami ”“rt“w“ - miejskimi, wystawiennictwo handlowe 

(targi), 

2) usJugi t“warzyszące: h“telarstw“, zes”“Jy a”artament“we, r“zrywka, gastr“n“mia, edukacja, “chro-

na zdr“wia, “dn“wa bi“l“giczna, s”“rt, turystyka, usJugi ”“bytu kwalifik“waneg“, “biekty handl“we 
o ”“wŁ s”rzedawy d“ 1 600 m² ”“jedynczego sklepu w strukturze wielofunkcyjnej, 

3) sukcesywna rel“kacja funkcji: ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych, ”rzeJadunku i skJad“wania, 
4) funkcja tymczasowa: imprezy rozrywkowo - sportowe, 

5) d“ czasu realizacji restrukturyzacji terenu, d“”uszcza się “becne zagospodarowanie terenu i s”“sób 
uwytk“wania, z m“wliw“`cią ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych i rozbudowy, w tym wprowadzanie no-

wych elementów ukJadu k“munikacyjneg“, “bsJugi Inwynieryjnej i zag“s”“dar“wania zielenią; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) ”“wierzchnia zabud“wy d“ 60% ”“wierzchni dziaJki, 
3) dachy o parametrach dowolnych, 

4) d“”uszcza się bud“wę n“wych “biektów funkcji ”“dstaw“wej i pomocniczej na wskazanych wydzie-

leniach wewnętrznych, “znacz“nych na rysunku ”lanu k“lejn“ numerami: 
- 1Ł zmiana s”“s“bu uwytk“wania zabytk“weg“ magazynu na funkcję h“tel“wą lubłi a”arta-

menty, z dopuszczeniem utworzenia w czę`ci `r“dk“wej magazynu studni k“munikacyjnych 
i d“`wietlających n“we funkcje, “szklenie elewacji bez d“datk“wych ”“dziaJów, balustrady 
awur“we, zakaz l“kaliz“wania urządzeL technicznych na dachu “biektu, r“zbud“wa “d str“ny 
wschŁ d“ wys“k“`ci 23,0 m n.p.t., utrzymanie schronu zgodnie z warunkami obrony cywil-

nej oznacz“neg“ na rysunku ”lanu, utrzymanie c“ najmniej jedneg“ zabytk“weg“ duwigu 
i jego ekspozycja, 

- 2. budynek (budynki) niepodpiwniczone, o wys“k“`ci “d 6,0 d“ 12,0 m n.p.t. od strony 

wschodniej, a od strony zachodniej od 12,0 m do 18,5 m n.p.t., z dachem ”Jaskim, “ spadku 

d“ 10%, bez ”rawa l“kalizacji na dachu urządzeL technicznych, z elewacjami o podziale ho-

ryzontalnym, z l“kalizacją wszystkich funkcji ”“m“cniczych w zwartej bryle budynku, 

- 3Ł zmiana s”“s“bu uwytk“wania budynku zabytk“weg“, z m“wliw“`cią wprowadzenia stro-

”ów ”“`rednich, n“wy budynek (budynki) nie”“d”iwnicz“ny, ”“wiązany k“ndygnacją lub 
Jącznikiem z budynkiem zabytk“wym, wys“k“`ć n“wych budynków: “d str“ny zachŁ zabyt-

ku do 6,0 m m.p.t., od strony wsch. od 6,0 do 12,0 m n.p.t., zabudowa z dachem ”Jaskim, 
o s”adku d“ 10%, bez ”rawa l“kalizacji na dachu urządzeL technicznych, z elewacjami o po-

dziale horyzontalnym, z l“kalizacją wszystkich funkcji ”“m“cniczych w zwartej bryle budynku, 

- 4. budynek (budynki) niepodpiwniczony, z dopuszczeniem usytuowania elewacji na linii na-

brzewa basenu wsch“dnieg“, “ wys“k“`ci zmiennej: “d 12,0 m do 18,5 m n.p.t, z dachem 

”Jaskim (taras“wym), “ spadku do 5%, z k“ndygnacją ”enth“use d“ 25% ”“wierzchni zabu-

dowy, z niskim dachem przestrzennym, bez prawa lokalizacji na dachu urządzeL technicz-

nych, lokalizacja wszystkich funkcji pomocniczych w zwartej bryle budynku, 
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- 5. plac publiczny z zielenią niską i elementami wystr“ju architekt“niczneg“: rzeuba, f“rma 
przestrzenna, fontanna, mebel uliczny, 

- 6. budynki niepodpiwniczone, o wys“k“`ci zmiennej “d 12,0 m n.p.t. do 18,5 m n.p.t., 

z dachami ”Jaskimi, “ s”adku d“ 10%, bez ”rawa l“kalizacji na dachu urządzeL technicz-

nych, z l“kalizacją wszystkich funkcji ”“m“cniczych w zwartej bryle budynku, dJug“`ć, 
wzdJuw nabrzewa ”ojedynczego budynku do 100 m, ”rzerwy ”“między budynkami “k“J“ 
40 m, zalecane uwycie detalu z ceramicznej cegJy lic“wej, bet“nu architekt“niczneg“, 

- 7. teren przestrzeni publicznej z dopuszczeniem organizacji imprez masowych i zagospoda-

rowania tymczasoweg“, d“”uszcza się nawierzchnie kamienne, trawiaste i drewniane, lokali-

zację ”“rt“wych “biektów zabytk“wych, inscenizacje i wystawy z elementami kubaturowymi 

form przestrzennych, 

5) “b“wiązuje l“kalizacja funkcji usJug“wych i recepcyjnych w przyziemiu zabudowy, 

6) urządzenia techniczne “bsJugujące n“wą zabud“wę n”Ł stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, 
wentylat“rnie, it”Ł “raz ”“mieszczenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 

7) utrzymanie i adaptacja zabytku - hali na nabrzewu AlbaLskim, “znacz“nym na rysunku planu symbo-

lem ś, “b“wiązuje: 
a) zachowanie formy dachu i gabarytów hali z ryzalitami na “siach `cian szczyt“wych, 
b) rozmieszczenia i wykr“ju “tw“rów “kiennych, 
c) zastosowanie stolarki okiennej z dr“bnym ”“dziaJem charakterystycznym dla architektury prze-

mysJ“wej, 
d) utrzymanie k“m”“zycji elewacji z cegJy lic“wej, z ”“dziaJem wertykalnym 2-kondygnacyjnych 

”Jycin “kiennych i welbet“wymi elementami k“nstrukcji hali wid“cznymi w `cianach szczyt“wych, 
e) utrzymanie wystroju elewacji z ”Jycinami “kiennymi zamkniętymi Jukami “dcink“wymi, “kulusami 

w `cianach ”“dJuwnych hali, gzymsem k“r“nującym, 
f) zakaz “cie”lania elewacji “d zewnątrz, 

8) utrzymanie geometrii akwatorium portowego: Basenu Zachodniego i Wschodniego, 

9) utrzymanie (konserwacja i naprawa) nabrzewa wraz z jeg“ techn“l“gicznym wy”“saweniem, mŁinŁ 
urządzeniami d“ ”rzeJadunku, cum“wania, “czyszczania basenów, it”Ł, “chr“nie ”“dlega: ge“metria 
struktury basenów, l“kalizacja “biektów bud“wlanych, utrzymanie nawierzchni bruk“wych, “raz 
urządzeL nie utrudniających n“weg“ zag“s”“dar“wania “bszaru, d“”uszcza się l“kalizację wy”“sawe-

nia d“ cum“wania jedn“stek ”Jywających, ”“m“stów sez“n“wych “raz innych urządzeL niezbędnych 
dla nowych funkcji, 

10) na terenie centralnym pirsu portowego, oznaczonego jak“ wydzielenie wewnętrzne KŚW, źP, l“kali-
zuje się dr“gę wewnętrzną z zielenią urządz“ną, “ d“stę”ie “gólnym i nastę”ujących ”arametrach: 
a) jezdnia o dwóch ”asach ruchu, z pasami rowerowymi i zatokami postojowymi, pasami zieleni 

i chodnikami po obu stronach ulicy, 

b) zielenią niską `redni“wys“ką styczną d“ zabud“wy, 
c) ciągi ”iesz“ jezdne, d“”r“wadzające d“ nabrzewy i wjazdów d“ garawy wzdJuw elewacji b“cznych 

zabudowy, 

d) wzdJuw ulicy, w ”asach zieleni ”“między jezdną i chodnikiem nasadzenia drzew ozdobnych; 

11) eks”“zycji duwigów i elementów jedn“stek ”Jywających bez “graniczeL; 

3. zasady parcelacji 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej 6 000 m², 
2) nachylenia granic ”“dziaJu ”“”rzeczneg“ d“ nabrzewa 90°, 
3) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki wzdJuw nabrzewa 70 m; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, 

2) na terenie wydzielenia oznaczonego symbolem KDW, wymiana gruntu zanieczyszczonego pod plano-

wane tereny zieleni; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) na terenie zabytk“wy zes”óJ dawneg“ P“rtu W“ln“cJ“weg“ na Iaszt“wni, w”isany d“ rejestru zabytków; 
w rejestrze zabytków wystę”ują: 
a) akwatorium portowe: Basen Wschodni i Basen Zachodni, 

b) magazyn nr 7 ”rzy Nabrzewu R“syjskim, 
c) urządzenia ”“rt“we, jak nabrzewa wraz z urządzeniami zam“nt“wanymi, 

2) “chr“na zabytku ujęteg“ w ewidencji konserwatorskiej - magazynu na nabrzewu AlbaLskim, “znaczo-

nego na rysunku planu, 
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3) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
4) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
5) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga terenu z ulicy S.M.8085.KDW, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6, 

3) likwidacja bocznic kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenie S.M.8085.KDW, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, cieplna, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz 

rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

oraz budowy sieci i rur“ciągu w n“wej l“kalizacji lub ”rzeJ“wenia w teren S.M.8085.KDW, 

3) istniejące stacje transf“rmat“r“we 15ł0,4 kV zasilane linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem przebu-

dowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w nowej lokalizacji, 

4) istniejąca ”rze”“m”“wnia `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji, 

5) d“”uszcza się bud“wę n“wych stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV, 

6) d“”uszcza się l“kalizację ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych, 
7) bud“wa ”rzyJączy w“d“ciąg“wych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugujących stano-

wiska ”“st“j“we jedn“stek ”JywającychŁ 

§ 66. Teren elementarny SŁMŁ8060ŁKŚŁG (Iaszt“wnia - Trasa Zamkowa) powierzchnia 6.20 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) droga publiczna - ulica gJówna, 
2) ”“d estakadą d“”uszcza się l“kalizację ”arkingów naziemnych iłlub wiel“k“ndygnacyjnych, wg usta-

leL szczegóJ“wych dla terenów: SŁMŁ8021ŁKS, SŁMŁ8039ŁKS, SŁMŁ8073ŁKS, SŁMŁ8055ŁKS, 
3) ”“d estakadą d“”uszcza się l“kalizację usJug, mŁinŁ: wystawienniczo - turystycznych, wg ustaleL 

szczegóJ“wych dla terenu SŁMŁ8020ŁUK, 
4) ”“d estakadą d“”uszcza się l“kalizację ”lacu targ“weg“, ”iesz“ jezdneg“ wg ustaleL szczegóJ“wych 

dla terenu S.M.8072.KPP,U; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we zg“dne z ustaleniami szczegóJ“wymi dla terenów elemen-

tarnych: S.M.8020.UK, S.M.8021.KS, S.M.8039.KS, S.M.8055.KS, S.M.8072.KPP,U, S.M.8073.KS, 

2) d“”uszcza się likwidację istniejąceg“ ”“Jączenia (sch“dów) dla ”ieszych na warunkach “kre`l“nych 
w ustaleniach dla terenu S.M.8021.KS, 

3) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ m“stu; 

3. zasady parcelacji 

1) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna “d 43,1 m do 100,2 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

2) dopuszcza się ”“dziaJ wg linii r“zgraniczających tereny elementarne “ równym ”rzeznaczeniu ”“d es-

takadą; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) czę`ć terenu w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwatorskiej, 

2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji - zakaz l“kalizacji ekranów akustycznych, 
3) teren ”“d estakadą “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) ustala się minimalny ”rzekrój ulicy: dwie jezdnie ”“ 3 ”asy ruchu, “bustr“nne ch“dniki, `ciewka r“wer“wa, 
2) ”rzebieg `ciewki r“wer“wej ”“za jezdnią ulicy; 

7. infrastruktura techniczna 

1) istniejące sieci: elektr“energetyczna, kanalizacja deszcz“wa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym, 
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2) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV. 

§ 67. Teren elementarny SŁMŁ8061ŁKŚŁG (Iaszt“wnia - ul. śnergetyków, M“st ŚJugi, czę`ć M“stu 
Portowego) powierzchnia 5.96 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) droga publiczna - ulica gJówna wraz z trasą tramwaj“wą, ”rze”rawy m“st“we, 
2) w granicach wydzielenia wewnętrzneg“ nr 1 i nr 2, oznaczonego na rysunku planu, lokalizacja par-

kingu naziemneg“ ”“d estakadą ulicy, 
3) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się: 

a) l“kalizację ”arkingu naziemneg“ w granicach wydzielenia wewnętrzneg“ nr 1 o ”“jemn“`ci d“ 50 
miejsc postojowych, 

b) obecne zagospodarowanie terenu i s”“sób uwytk“wania, z m“wliw“`cią ”r“wadzenia ”rac rem“n-

towych i przebudowy; 

2. ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) n“we m“sty ”rzez Odrę źach“dnią i Parnicę realizuje się w d“st“s“waniu d“ ”arametrów klasyfika-

cyjnych `ródląd“wej dr“gi w“dnej, 
2) d“”uszcza się “graniczenie ”arametrów klasyfikacyjnych rzeki Parnicy ”“d m“stem Portowym do 

”arametrów wynikających z wart“`ci istniejąceg“ m“stu, 
3) ”rzy ”rzebud“wie istniejąceg“ m“stu P“rt“weg“ “b“wiązuje usytu“wanie, ”“ “bu jeg“ str“nach, 

ciągu ”iesz“ r“wer“weg“, 
4) d“”uszcza się bud“wę n“weg“ m“stu ”iesz“ r“wer“weg“ ”“ zach“dniej str“nie istniejąceg“ m“stu 

P“rt“weg“, ”rzy czym ”rze`wit ”i“n“wy ”“d n“wym “biektem nie m“we być mniejszy niw ”rze`wit 
istniejąceg“ m“stu dr“g“weg“, 

5) ”rze`wit ”i“n“wy ”“d n“wym m“stem ŚJugim na Odrze źach“dniej nie ”“winien być większy niw 
5,25 m ponad najwywszą w“dę wegl“wną, 

6) ”rzy ”rzebud“wie m“stu ŚJugieg“ uwzględnia się ”rzebieg ”“d nim ciągu ”iesz“ jezdneg“ ze `ciewką 
r“wer“wą (k“ntynuacja terenu SŁMŁ8086ŁKPJ), 

7) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ m“stów, d“”uszcza się bud“wę “`wietlenia ekspo-

zycyjneg“ zabud“wy ”rzylegJej d“ ulicy; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną, usta-

lenie nie d“tyczy terenów ”arkingów ”“d estakadą, 
2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 26 m do 112,8 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji - zakaz l“kalizacji ekranów akustycznych, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, 
4) likwiduje się nazwę ulicy ｭśnergetykówｬ i zastę”uje się ją, zg“dnie z tradycją hist“ryczną, nazwą 

ｭWielka Iaszt“waｬ; 

5. komunikacja 

1) ustala się ”rzekrój: dwie jezdnie ”“ minŁ dwa ”asy ruchu, obustronne chodniki i co najmniej jedno-

str“nna `ciewka r“wer“wa, 
2) torowisko tramwajowe wydzielone, usytuowane w ”asie między jezdniami, 
3) skrzyw“wanie z terenem S.M.8043.KD.L w drugim ”“zi“mie (”“d estakadą ulicy), 
4) ”rzebieg `ciewki r“wer“wej poza jezdniami ulicy, 

5) szer“k“`ć ciągu ”iesz“ r“wer“weg“, “ którym m“wa w ust. 2 pkt 4 - 5,0 m, 

6) dojazd do parkingu sytuowanego w granicach wydzieleL wewnętrznych nr 1, 2 z terenu S.M.8086.KPJ 

i/lub S.M.8043.KD.L; 

6. infrastruktura techniczna 

1) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna i desz-

czowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym, 

2) istniejąca magistrala w“d“ciąg“wa dn 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowej magistrali w terenie elementarnym, 
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3) istniejący k“lekt“r deszcz“wy dn 0,7ł1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowego kolektora w terenie elementarnym, 

4) istniejące rur“ciągi tJ“czne kanalizacji “góln“s”Jawnej 2 x dn 1000 mm - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy i rem“ntu, “raz bud“wy n“wych rur“ciągów w terenie elementarnym, 

5) ”r“jekt“wana sieć elektr“energetyczna, 
6) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV. 

§ 68. Teren elementarny SŁMŁ8062ŁKŚŁź (Iaszt“wnia - odcinek ul. WJadysJawa IV, ulŁ Bytomska) 

powierzchnia 2.74 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) droga publiczna - ulica zbiorcza, 

2) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się “becne zagospodarowanie terenu i s”“sób uwytk“wania, 
z m“wliw“`cią ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych i przebudowy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązują jedn“lite nawierzchnie ch“dników, 
2) wyk“rzystanie kamiennych krawęwników, 
3) likwidacja bocznic kolejowych; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną, 
2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna “d 14,6 m do 37,7 m zgodnie z rysunkiem planu; 

4Ł “chr“na `r“dowiska i przyrody 

1) czę`ć terenu w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chrony stanowisk archeologicznych; 

6. komunikacja 

1) ustala się ”rzekrój: minŁ jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nny ch“dnik, `ciewka r“wer“wa, 
2) ”rzebieg `ciewki r“wer“wej ”“za jezdnią ulicy; 

7. infrastruktura techniczna 

1) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i desz-

cz“wa “raz rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu, likwidacji oraz budowy nowych sieci i rur“ciągów w terenie elementarnym, 

2) istniejący k“lekt“r deszcz“wy dn 0,7ł1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy nowego kolektora w terenie elementarnym, 

3) istniejący rur“ciąg tJ“czny kanalizacji “góln“s”Jawnej dn 1000 mm - z dopuszczeniem przebudowy, 

remontu, 

4) istniejąca na”“wietrzna sieć elektr“energetyczna 0,4 kV - do skablowania, z dopuszczeniem budowy 

sieci kablowej w nowej lokalizacji lub likwidacji, 

5) ”r“jekt“wane sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i rur“ciąg 
tJ“czny `cieków sanitarnych, 

6) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV. 

§ 69. Teren elementarny SMŁ8063ŁKŚŁL (Iaszt“wnia - Bulwar GdaLski, Bulwar _ląski) ”“wierzchnia 
1.86 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) droga publiczna - ulica lokalna, 

2) nabrzewe wiel“funkcyjne `ródmiejskie (mŁinŁ “ funkcji turystyczno - sportowej) w f“rmie ciągu ”iesz“ 
r“wer“weg“, sez“n“we usJugi: gastr“n“mii, handlu, “rganizacja im”rez ”lener“wych, “bsJuga sJuwb 
ratunkowych na styku z wewnętrznymi w“dami m“rskimi, 

3) w granicach “bszaru, “znacz“neg“ na rysunku ”lanu symb“lem SL, d“”uszcza się l“kalizację urzą-
dzeL d“ w“d“wania lub wyciągania na brzeg niewielkich jedn“stek ”Jywających (n”Ł sli”), 

4) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i sp“sób uwytk“wania, 
z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych i rozbudowy; 
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2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) d“”uszcza się “biekty tymczas“we wyJącznie na ”“trzeby sez“n“wych im”rez ”lener“wych, 
2) k“ntynuacja ciągu ”iesz“ r“wer“weg“ wzdJuw nabrzewa, ”r“wadz“neg“ w terenie S.M.8053.MC, 

3) “b“wiązują jedn“lite nawierzchnie ch“dników, 
4) d“”uszcza się bud“wę “`wietlenia eks”“zycyjneg“ ”rzylegJej zabud“wy, 
5) d“”uszcza się k“rekty linii brzeg“wej, bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę nabrzewa - nabrzewe utwar-

dzone, 

6) d“”uszcza się l“kalizację wy”“sawenia d“ cum“wania jedn“stek ”Jywających “raz innych urządzeL 
niezbędnych dla funkcj“n“wania nabrzewa turystyczn“ - sportowego, do 10 m “d linii nabrzewa, 

7) przebudowa napowietrznej sieci cie”J“wniczej; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną, 
2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna “d 12,5 m do 26,5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) czę`ć terenu w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk archeologicznych, 

4) likwiduje się nazwę ulicy ｭBulwar GdaLskiｬ i zastę”uje się ją, zg“dnie z tradycją hist“ryczną, nazwą: 
ulica ｭWaJ“waｬ; 

6. komunikacja 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, minŁ jedn“str“nny ch“dnik, `ciewka r“wer“wa, 

2) d“”uszcza się “graniczenie skrajni ”“d M“stem P“rt“wym, 
3) wzdJuw terenu SŁMŁ8053ŁMC, na “dcinku “ szer“k“`ci w liniach r“zgraniczających minŁ 22 m, obo-

wiązuje l“kalizacji zat“kłzat“ki ”arking“wej; 

7. infrastruktura techniczna 

1) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i desz-

cz“wa “raz rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu, likwidacji oraz budowy nowych sieci i rur“ciągów w terenie elementarnym, 

2) istniejąca magistrala w“d“ciąg“wa dn 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowej magistrali w terenie elementarnym, 

3) istniejąca na”“wietrzna sieć cie”lna - d“ ”rzebud“wy jak“ sieć ”“dziemna, z dopuszczeniem rozbu-

dowy, remontu i budowy oraz prowadzenia nowej sieci w terenie elementarnym, 

4) istniejące k“lekt“ry deszcz“we dn 0,5 m, dn 0,8 m i dn 0,7/1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, 

r“zbud“wy, rem“ntu “raz bud“wy n“wych k“lekt“rów w terenie elementarnym, 

5) istniejące ”rze”“m”“wnie `cieków sanitarnych - d“ ”rzeJ“wenia w teren S.M.8051.MC i S.M.8052.MC, 

jako wbudowane, 

6) istniejące rur“ciągi tJ“czne kanalizacji “góln“s”Jawnej 2 x dn 1000 mm - z dopuszczeniem przebudo-

wy, r“zbud“wy, rem“ntu, “raz bud“wy n“wych rur“ciągów w terenie elementarnym, 

7) ”r“jekt“wane sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna i kanalizacja deszczowa oraz ruro-

ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych, 
8) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV, 

9) bud“wa ”rzyJączy w“d“ciąg“wych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugujących stano-

wiska ”“st“j“we jedn“stek ”Jywających w oparciu o sieci uzbr“jenia ulic “bsJugującychŁ 

§ 70. Teren elementarny SŁMŁ8064ŁKŚŁL (Iaszt“wnia - ul. _wŁ Fl“riana) ”“wierzchnia 0Ł33 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) droga publiczna - ulica lokalna; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązują jedn“lite nawierzchnie ch“dników, 
2) d“”uszcza się bud“wę “`wietlenia eks”“zycyjneg“ ”rzylegJej zabud“wy; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną, 
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2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna “d 19,4 m do 29,1 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

5. komunikacja 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nny ch“dnik, `ciewka r“wer“wa, 
2) ”rzebieg `ciewki r“wer“wej ”“za jezdnią ulicy, 
3) d“”uszcza się usytu“wanie `ciewki r“wer“wej w jezdni ulicy na dodatkowych pasach o szer“k“`ci 

minimum 1,5 m dla kawdeg“ kierunku ruchu; 

6. infrastruktura techniczna 

1) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna i desz-

cz“wa “raz rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu, likwidacji oraz budowy nowych sieci i rur“ciągów w terenie elementarnym, 

2) istniejący k“lekt“r deszcz“wy dn 0,7/1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowego kolektora w terenie elementarnym, 

3) istniejące rur“ciągi tJ“czne kanalizacji “góln“s”Jawnej 2 x dn 1000 mm z korytarzem infrastruktury 

technicznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem KT - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudo-

wy, rem“ntu, “raz bud“wy n“wych rur“ciągów w terenie elementarnym, 

4) projektowane sieci: gazowa, elektroenergetyczna i kanalizacja deszczowa. 

§ 71. Teren elementarny SŁMŁ8065ŁKŚŁŚ (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0.13 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) droga publiczna - ulica dojazdowa z nabrzewem, 
2) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwytk“wania; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) d“”uszcza się bud“wę “`wietlenia eks”“zycyjneg“ ”rzylegJej zabud“wy, 
2) zakaz “bsadzania zielenią wys“ką i krzewami, 

3) zakaz stosowania nawierzchni trawiastych, 

4) “d str“ny Odry źach“dniej sytuuje się nabrzewe ”“wiązane k“m”“zycyjnie z obszarami KP w terenach 

S.M.8047.MC i S.M.8048.MC, 

5) d“”uszcza się k“rekty linii brzeg“wej, bud“wę, r“zbud“wę i ”rzebud“wę nabrzewa - nabrzewe utwar-

dzone; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną, 
2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna “d 8 m do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “graniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; 

5. komunikacja 

1) ulica w f“rmie ciągu ”iesz“ jezdneg“ ze `ciewką r“wer“wą, 
2) `ciewkę r“wer“wą sytuuje się ”“za ciągiem ”iesz“ jezdnym “d str“ny terenu SŁMŁ8047ŁMC, 
3) szer“k“`ć `ciewki r“wer“wej minŁ 2 m; 

6. infrastruktura techniczna 

1) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna “raz kanalizacja deszcz“wa - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elemen-

tarnym, 

2) projektowane sieci: cieplna, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa, 

3) bud“wa ”rzyJączy w“d“ciąg“wych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugujących stano-

wiska ”“st“j“we jedn“stek ”JywającychŁ 
  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 134 ｦ 17884 ｦ Poz. 2418 

 

§ 72. Teren elementarny SŁMŁ8066ŁKŚŁŚ (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0.59 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) droga publiczna - ulica dojazdowa, 

2) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwytk“wania, 
z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych, bez ”rawa r“zbud“wy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązują jedn“lite nawierzchnie ch“dników, 
2) d“”uszcza się bud“wę “`wietlenia eks”“zycyjneg“ ”rzylegJej zabud“wy; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną, 
2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna “d 14,8 m do 22,8 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

5. komunikacja 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustronny chodnik; 

6. infrastruktura techniczna 

1) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz 

rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

oraz budowy nowych sieci i rur“ciągów w terenie elementarnym, 

2) ”r“jekt“wane sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna i deszczowa. 

§ 73. Teren elementarny SŁMŁ8067ŁKS (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0Ł91 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) naziemny ”arking dla aut“busów turystycznych, sam“ch“dów “s“b“wych i r“werów, dla aut“busów 
ustala się minŁ 20 miejsc ”“st“j“wych, 

2) nabrzewe wiel“funkcyjne `ródmiejskie (mŁinŁ “ funkcji turystyczno - sportowej) w f“rmie ciągu ”ieszeg“, 
“góln“d“stę”ne, 

3) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sezono-

wymi imprezami plenerowymi, 

4) do czasu zapotrzebowania terenu na cele zgodne z ”lanem, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie 
i s”“sób uwytk“wania terenu, z m“wliw“`cią: 
a) prowadzenia prac remontowych i zmiany s”“s“bu uwytk“wania, 
b) ”rzebud“wy, r“zbud“wy, bud“wy n“wych kubatur związanych z tymczas“wym uwytk“waniem, 

o ”“wierzchni zabud“wy nie ”rzekraczającej 90% ”“wierzchni zabud“wy istniejącej, licz“nej 
Jącznie na terenach S.M.8028.KPP,USw, S.M.8067.KS i S.M.8081.MC,USw i wys“k“`ci n“wej 
zabud“wy nie wywszej niw 2,0 m “d zabud“wy istniejącej; zakaz nadbud“wy istniejących budynków; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) zakaz zabudowy kubaturowej, 

2) “bsJuga ”arkingu i zes”óJ sanitarny “góln“d“stę”ny - wbudowane w zabud“wę terenu SŁMŁ8028ŁKPP,USw, 
3) parking w formie placu o jednolitej nawierzchni, bez wydzielania miejsc postojowych, 

4) zakaz wygradzania terenu, 

5) zakaz zmiany linii brzegowej akwatorium portowego: Basenu Zachodniego, 

6) utrzymanie (konserwacja i na”rawa) nabrzewa wraz z jeg“ zabytk“wym wy”“saweniem, likwidacja 
bocznic kolejowych, 

7) zakaz st“s“wania: “bsadzeL drzewami, krzewami i nawierzchni trawiastej; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórneg“ ”“dziaJu terenu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 
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5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) zabytk“wy zes”óJ dawneg“ P“rtu W“ln“cJ“weg“ na Iaszt“wni, w”isany d“ rejestru zabytków; w reje-

strze zabytków wystę”uje akwat“rium ”“rt“we - Basen Zachodni, 

2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) obsJuga z terenu S.M.8017.KD.L; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8017.KD.L, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, elektr“energetyczna “raz kanalizacja deszcz“wa - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji, 

3) projektowana kanalizacja deszczowa. 

§ 74. Teren elementarny SM.8068.KDW (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0Ł15 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) dr“ga wewnętrzna “ d“stę”ie “gólnym, 
2) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie terenu i s”“sób uwytk“wania, 

z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych, bez prawa zabudowy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązują jedn“lite nawierzchnie ch“dników, zakaz st“s“wania nawierzchni trawiastych, 
2) zakaz “bsadzeL drzewami i krzewami; 

3. zasady parcelacji 

1) szer“k“`ć w liniach rozgraniczających 15 m; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji; 

6. komunikacja 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nne ch“dniki, `ciewka r“wer“wa, 
2) ”rzebieg `ciewki r“wer“wej ”“za jezdnią ulicy, 
3) d“”uszcza się usytu“wanie `ciewki r“wer“wej w jezdni ulicy na dodatkowych pasach o szer“k“`ci 

minimum 1,5 m dla kawdeg“ kierunku ruchu; 

7. infrastruktura techniczna 

1) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, kanalizacja deszcz“wa i sanitarna - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie ele-

mentarnym, 

2) istniejące k“lekt“ry deszcz“we dn 0,6 m i dn 1,0/0,7 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu i bud“wy n“wych k“lekt“rów w terenie elementarnym, 

§ 75. Teren elementarny SŁMŁ8072ŁKPP,U (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0Ł48 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) plac pieszo jezdny - inwestycja celu publicznego, 

2) d“”uszcza się ”lac targ“wy z usJugami mŁinŁ: wystawiennictwa, turystyki, gastr“n“mii, handlu, r“zrywki, 
3) d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sezonowymi imprezami plenerowymi i/lub 

zagospodarowanie na cele tymczasowego parkingu naziemnego, 

4) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie i s”“sób uwytk“wania te-

renu, z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych, bez ”rawa zabud“wy; 
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2Ł ksztaJt“wanie zabudowy i zagospodarowania terenu 

1) d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie terenu ”“d funkcje wymieni“ne w ust. 1 ”“d estakadę ulicy 
S.M.8060.KD.G, 

2) ustawianie “biektów handl“w“ - usJug“wych wyJącznie niezwiązanych z gruntem, z ”“dJączeniem d“ 
sieci ”“”rzez szafki ”rzyJączeni“we stan“wisk, 

3) obiekt techniczno - gospodarczy i ”ubliczny zes”óJ sanitarny ”lacu targ“weg“ wbud“wany w zabu-

d“wę sąsiednią - teren S.M.8039.KS, 

4) jednolita nawierzchnia placu z elementów dr“bn“wymiar“wych, 
5) zakaz stosowania nawierzchni trawiastych, “bsadzeL drzewami i krzewami; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnej ”arcelacji terenu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ ochrony konserwatorskiej, 

2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8032.KD.L i/lub S.M.8042.KD.L, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6, 

3) wymaganą liczbę miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych sytuuje się w granicach terenu 

S.M.8039.KS lub/i S.M.8073.KS; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8032.KD.L, 

S.M.8042.KD.L, S.M.8039.KS, 

2) istniejące sieci: cie”lna, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji, 

3) projektowana kanalizacja sanitarna, 

4) na ”lacu d“”uszcza się bud“wę szafek ”rzyJączeni“wych z instalacjami dla ruch“mych “biektów han-

dlowo - usJug“wych. 

§ 76. Teren elementarny SŁMŁ8073ŁKS (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 1Ł36 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) ”arking dla sam“ch“dów “s“b“wych i r“werów; d“”uszcza się ”rzeznaczenie d“ 10% ”“jemn“`ci 
”arkingu na l“kalizacje miejsc ”“st“j“wych dla aut“karów, 

2) do czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sezono-

wymi imprezami plenerowymi, 

3) d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie i s”“sób uwytk“wania terenu, z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, 
prowadzenia prac remontowych, bez prawa zabudowy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) zakaz zabudowy, 

2) d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie terenu ”“d funkcje wymieni“ne w ust. 1 ”“d estakadę ulicy 
S.M.8060.KD.G, 

3) “b“wiązują jedn“lite nawierzchnie, 
4) w przypadku parkingu naziemneg“ strzew“neg“ d“”uszcza się jeden “biekt tymczas“wy “ powierzch-

ni zabud“wy d“ 20 m², “ wys“k“`ci zabud“wy d“ 4,5 m; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnej ”arcelacji terenu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 
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5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8032.K.D.L i/lub S.M.8042.KD.L; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8032.KD.L, 

S.M.8042.KD.L, S.M.8062.KD.Z, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, kanalizacja deszcz“wa “raz rur“ciąg 
tJ“czny `cieków sanitarnych ｦ z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 

budowy sieci i rur“ciągu w nowej lokalizacji. 

§ 77. Tereny elementarne (Iaszt“wnia) SŁMŁ8074ŁKŚŁŚ ”“wierzchnia 0Ł07 ha S.M.8075.KD.D po-

wierzchnia 0.07 ha S.M.8076.KD.D powierzchnia 0.08 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) droga publiczna - ulica dojazdowa, 

2) sez“n“we usJugi: wystawienniczo - turystyczne, gastronomii, handlu i organizacja imprez publicznych 

o charakterze kulturalno - rozrywkowym, 

3) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sezono-

wymi imprezami plenerowymi, 

4) d“”uszcza się “becne zagospodarowanie i s”“sób uwytk“wania terenu, z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, 
prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) zakaz staJej zabud“wy kubatur“wej, 
2) d“”uszcza się “biekty tymczas“we wyJącznie na ”“trzeby im”rez ”lener“wych, 
3) zakaz “bsadzeL drzewami, krzewami; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórneg“ ”“dziaJu terenu, 
2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających terenów SŁMŁ8074ŁKŚŁŚ i S.M.8075.KD.D - 16 m; szer“k“`ć 

w liniach r“zgraniczających terenu S.M.8076.KD.D - 18 m; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) dla terenu S.M.8074.KD.D i SŁMŁ8075ŁKŚŁŚ ustala się ”rzekrój: jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bu-

stronne chodniki, 

2) dla terenu SŁMŁ8076ŁKŚŁŚ ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, “bustr“nne ch“dniki, 
`ciewka r“wer“wa; ”rzebieg `ciewki r“wer“wej ”“za jezdnią ulicy - z zastrzeweniem ”kt 3, 

3) d“”uszcza się usytu“wanie `ciewki r“wer“wej w jezdni ulicy na dodatkowych pasach o szer“k“`ci 
minimum 1,5 m dla kawdeg“ kierunku ruchu, 

4) “b“wiązuje l“kalizacja minŁ jedn“str“nnej zat“ki ”arking“wej; 

7. infrastruktura techniczna 

1) istniejąca sieć elektr“energetyczna “raz kanalizacja deszcz“wa - d“ ”rzeJ“wenia w teren S.M.8077.KP 

lub likwidacji, 

2) projektowane sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i desz-

czowa, 

3) d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci telek“munikacyjnejŁ 
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§ 78. Tereny elementarne SŁMŁ8077ŁKP (Iaszt“wnia - Nabrzewe Starówka) ”“wierzchnia 0Ł52 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) nabrzewe wiel“funkcyjne `ródmiejskie “ d“stę”ie “gólnym (mŁinŁ funkcja turystyczn“ - sportowa, pa-

sawerska) w f“rmie ciągu ”iesz“ r“wer“weg“ z d“”uszczeniem “granicz“neg“ ruchu k“J“weg“ - in-

westycja celu publicznego, 

2) d“”uszcza się cum“wanie ”Jywających “biektów mieszkalnych i usJug“wych “raz jedn“stek ”Jywających, 
3) sez“n“we usJugi: wystawiennicz“ - turystyczne, gastronomii, handlu i organizacja imprez publicznych 

o charakterze kulturalno - rozrywkowym, 

4) zakaz skJad“wania i ”rzeJadunku, 
5) do czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sezono-

wymi imprezami plenerowymi, 

6) d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie i s”“sób uwytk“wania terenu, z m“wliw“`cią ”r“wadzenia 
prac remontowych, bez prawa zabudowy; 

2. ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) zakaz staJej zabud“wy kubatur“wej i l“kalizacji w“ln“ st“jących urządzeL technicznych, g“s”“dar-

czych, “bsJug“wych, które nalewy wbud“wać w kubatury zabud“wy terenów sąsiadujących - nie do-

tyczy zabytkowego zagospodarowania terenu, 

2) d“”uszcza się “biekty tymczas“we wyJącznie na ”“trzeby sez“n“wych im”rez ”lener“wych, 
3) d“”uszcza się elementy maJej architektury i wy”“sawenia nabrzewa, “`wietlenie z eks”“zycją n“cną, 

d“”uszcza się “`wietlenie eks”“zycyjne ”rzylegJej zabud“wy, 
4) d“”uszcza się eks”“zycję duwigów ”“rt“wych i inneg“ wy”“sawenia ”“rt“weg“ “ wart“`ciach za-

bytkowych, 

5) zakaz “bsadzeL drzewami i krzewami, zakaz stosowania nawierzchni trawiastej, 

6) zakaz wygradzania terenu, 

7) zakaz zmiany linii brzeg“wej, ada”tacja zabytk“weg“ Nabrzewa Starówka z kamiennym umocnieniem 

nabrzewy, it”Ł, likwidacja b“cznic k“lej“wych, 
8) ”rzy nabrzewu d“”uszcza się bud“wę urządzeL i bud“wli niezbędnych dla funkcji wegl“wnych, mŁinŁ 

urządzeL d“ cum“wania jedn“stek ”Jywających, ”“m“stów sez“n“wych, it”Ł, maksymalnie 20 m od 

nabrzewa, 
9) d“”uszcza się l“kalizację miejsc ”arking“wych związanych z “bsJugą jedn“stek ”Jywających; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnej ”arcelacji terenu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8074.KD.D i/lub S.M.8075.KD.D i/lub S.M.8076.KD.D, 

2) d“”uszcza się “bsJugę ”rzylegJych terenów ”rzez sJuwby rat“wnicze i komunalne, itp. oraz dojazdy 

związane z “bsJugą jedn“stek ”Jywających i usJug usytu“wanych wzdJuw terenu SŁMŁ8077ŁKP; 

7. infrastruktura techniczna 

1) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa i elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym, 

2) istniejący k“lekt“r deszcz“wy dn 0,5 m - z dopuszczeniem zmiany lokalizacji lub likwidacji, 

3) ”r“jekt“wana sieć elektr“energetyczna “raz kanalizacja deszcz“wa, 
4) ”r“jekt“wane ”rzyJącza: w“d“ciąg“we, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugujących sta-

nowiska postojowe jednostek ”Jywających, ”Jywających “biektów mieszkalnych i usJug“wych, 
5) d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci: gaz“wej, cie”lnej “raz kanalizacji sanitarnejŁ 
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§ 79. Teren elementarny SŁMŁ8078ŁKPP (Iaszt“wnia - Nabrzewe BuJgarskie Basenu źach“dnieg“) 
powierzchnia 0.39 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) plac pieszy, z przeznaczeniem na plenerowe imprezy kulturalno - rozrywkowe - inwestycja celu pu-

blicznego, 

2) nabrzewe wiel“funkcyjne mŁinŁ: ”asawerskie, turystyczne, s”“rt“we, z d“stę”em “gólnym, 
3) sez“n“we usJugi: wystawienniczo - turystyczne, gastronomii, handlu, rozrywki, 

4) d“”uszcza się l“kalizacje miejsc ”“st“j“wych na “brzewu ”lacu wzdJuw terenu SŁMŁ8017ŁKŚŁL, 
5) zakaz skJad“wania i ”rzeJadunku, 
6) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sezono-

wymi imprezami plenerowymi, 

7) d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie i s”“sób uwytk“wania terenu, z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, 
prowadzenia prac remontowych, bez prawa zabudowy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) zakaz staJej zabud“wy kubatur“wej i l“kalizacji w“ln“ st“jących urządzeL technicznych, g“s”“dar-

czych, “bsJug“wych, które nalewy wbud“wać w zabud“wę terenów “brzewnych, 
2) d“”uszcza się: “biekty tymczas“we wyJącznie na ”“trzeby sez“n“wych im”rez ”lener“wych, usta-

wianie “biektów handl“w“ - usJug“wych wyJącznie niezwiązanych z gruntem, z ”“dJączeniem d“ sie-

ci ”“”rzez szafki ”rzyJączeni“we stan“wisk, 
3) d“”uszcza się maJą architekturę: f“ntanna, ”“mnik lub rzeuba, zieleL w d“nicach, Jawki i inny mebel 

uliczny, 

4) “b“wiązuje bud“wa “`wietlenia eks”“zycyjneg“ “bud“wy ”lacu, 
5) zakaz st“s“wania nawierzchni trawiastych, “bsadzeL krzewami, 
6) zakaz zmiany linii brzeg“wej, ada”tacja nabrzewa wraz z wy”“saweniem, likwidacja b“cznic k“lejo-

wych, 

7) ”rzy nabrzewu d“”uszcza się bud“wę urządzeL i bud“wli niezbędnych d“ cum“wania jedn“stek ”Jy-

wających, ”“m“stów sez“n“wych, d“ 10 m “d nabrzewa; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnej ”arcelacji terenu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) zabytk“wy zes”óJ dawneg“ P“rtu W“ln“cJ“weg“ na Iaszt“wni, w”isany d“ rejestru zabytków; 
w rejestrze zabytków wystę”uje akwat“rium ”“rt“we - Basen Zachodni, 

2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8017.KD.L; 

7. infrastruktura techniczna 

1) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, cie”lna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym lub przeniesienia w teren S.M.8017.KD.L, 

2) istniejąca na”“wietrzna sieć elektr“energetyczna 0,4 kV - do skablowania, z dopuszczeniem likwidacji, 

3) ”r“jekt“wana sieć elektr“energetyczna i kanalizacja deszczowa, 

4) d“”uszcza się bud“wę ”rzyJączy w“dy, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej dla cumujących 
jedn“stek ”Jywających, 

5) na ”lacu d“”uszcza się bud“wę szafek ”rzyJączeni“wych z instalacjami dla ruch“mych “biektów han-

dlowo - usJug“wychŁ 

§ 80. Tereny elementarne (Iaszt“wnia) SŁMŁ8079ŁMC ”“wierzchnia 1Ł83 ha S.M.8080.MC po-

wierzchnia 1.73 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) `ródmiejska zabud“wa wiel“funkcyjna z wyJączeniem: ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych i skJad“wania, 
zawierająca mŁinŁ usJugi: biur“we, finans“we, businessu, ”rawne, h“telarstwa, gastr“n“mii, r“zrywki, 
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kultury, handlu, dziaJaln“`ci edukacyjnej, ”“bytu kwalifik“waneg“ (klub“weg“), “chr“ny zdr“wia - 

gabinety lekarskie, “`r“dki ”ielęgnacyjne, rehabilitacji, “dn“wy bi“l“gicznej, maJe “`r“dki “”ieki nad 
dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo - d“”uszczalny udziaJ ”“wierzchni mieszkalnej d“ 60% 
”“wierzchni caJk“witej “biektów kubatur“wych; zakaz l“kalizacji funkcji mieszkani“wej w kondygna-

cji przyziemia - zakaz nie dotyczy przestrzeni recepcyjnych, 

2) usJugi s”“rtu, rekreacji i turystyki wyk“rzystujące d“stę” d“ akwenów wegl“wnych, usJugi związane 
z weglugą i jej “bsJugą, 

3) na “bszarach wydzieleL wewnętrznych, “znacz“nych na rysunku ”lanu symb“lem źź, “b“wiązuje 
bud“wa zes”“Ju “bsJugi zaJ“gantów jedn“stek ”Jywających, “ d“stę”ie ”ublicznym, 

4) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z: 
a) sezonowymi imprezami plenerowymi, 

b) k“ntynuacją “becneg“ uwytk“wania terenu, w ramach której d“”uszcza się: rem“nt, zmianę s”o-

s“bu uwytk“wania, ”rzebud“wę, r“zbud“wę, bud“wę n“wych kubatur związanych z tymczaso-

wym uwytk“waniem - o ”“wierzchni zabud“wy nie ”rzekraczającej 10% ”“wierzchni zabud“wy 
istniejącej, licz“nej Jącznie na terenie elementarnym: “d”“wiedni“ SŁMŁ8079ŁMC lub SŁMŁ8080ŁMC 

i wys“k“`ci n“wej zabud“wy nie wywszej niw 2,0 m “d zabud“wy istniejącej; zakaz nadbud“wy 
istniejących budynków; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) ”“wierzchnia zabud“wy dziaJki “ wys“k“`ci zabud“wy: 
a) do 8,0 m nŁ”ŁtŁ d“ 40% ”“wierzchni dziaJki, 
b) od 8,0 do 18,0 m nŁ”ŁtŁ d“ 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) c) od 18,0 do 24,0 m n.p.t. do 25% ”“wierzchni dziaJki, 

3) wys“k“`ć zabud“wy zmienna, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) fr“nt“weg“, d“ 24,0 m n.p.t., przy 

czym zabud“wa najwywsza, wymieni“na w pkt 2 lit c, “b“wiązuje “d str“ny nabrzewa, 
4) dachy o parametrach dowolnych, zalecane dachy tarasowe, l“kalizacja urządzeL technicznych 

w k“ndygnacjach zamkniętych, 
5) na ”“szczególnych dziaJkach zabud“wa w“ln“ st“jąca, kawdy budynek “ “dmiennej k“m”“zycji, bryJa 

kaskadowa/tarasowa, 

6) wkomponowanie w n“wą zabud“wę zabytków - dawnych kant“rów, “znacz“nych na rysunku planu 

symbolem E, 

7) ”“wywej 8,0 m nŁ”ŁtŁ maksymalna dJug“`ć elewacji “ tej samej wys“k“`ci, “d str“ny nabrzewa i ulicy 

S.M.8032.KD.L - do 35,0 m, 

8) wej`cia i wjazdy d“ budynków na ”“zi“mie ch“dnikałnabrzewa, 
9) wej`cia gJówne d“ funkcji “kre`l“nych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 l“kaliz“wać “d str“ny fr“nt“wej zabudo-

wy - ulicy S.M.8032.KD.L i nabrzewa, 
10) zakaz Jączenia k“munikacji ”i“n“wej i ”“zi“mej funkcji usJug i mieszkalnictwa, zakaz nie dotyczy 

”rzestrzeni garaw“wej i recepcyjnej, 

11) funkcję ”arking“wą l“kaliz“wać wewnątrz zabud“wy, ”“za jej czę`cią fr“nt“wą, 
12) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie, it”Ł “raz ”“miesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
13) ochrona i ada”tacja zabytków - dawnych kant“rów, “znacz“nych na rysunku ”lanu symb“lem ś, dla 

kawdeg“ “b“wiązuje: 
a) zach“wanie bryJy budynku i czę`ci dachu mansard“weg“ ze szczytami, 
b) “b“wiązuje d“bud“wa d“ zabytku n“wej substancji bud“wlanej, 
c) utrzymanie oryginalnych wystawek - rozstawu i gabarytów, zakaz r“zbud“wy i budowy nowych 

wystawek, 

d) utrzymanie ”“krycia dachówką, 
e) utrzymanieł”rzywrócenie k“m”“zycji elewacji: r“zmieszczenia i liczby osi okiennych, wykroju 

“tw“rów “kiennych, “ryginalnej drewnianej st“larki “kiennej, duwych “kien parteru z drobnym 

”“dziaJem charakterystycznym dla architektury ”rzemysJ“wej, “kien 6-”“l“wych ze sJu”kiem 
i `lemieniem w 2ł3 wys“k“`ci, “kulusów w `cianach szczyt“wych, 

f) ”rzywrócenie st“larki drzwi“wej zewnętrznej budynku, wg d“kumentacji archiwalnej, 

g) d“”uszcza się ”rzebud“wę lub likwidację ram”y i podestu, 

h) utrzymanie ceglanych elewacji budynku, zakaz ocieplania i mal“wania elewacji “d zewnątrz; 

3. zasady parcelacji 

1) “b“wiązują ”“dziaJy wg rysunku ”lanu; 
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4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, 

2) “b“wiązuje intensywny zasób zieleni minŁ 25% ”“wierzchni dziaJki; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) zabytk“wy zes”óJ dawneg“ P“rtu W“ln“cJ“weg“ na Iaszt“wni, w”isany d“ rejestru zabytków; w reje-

strze zabytków wystę”uje akwat“rium ”“rt“we - Basen Zachodni, 

2) “chr“na zabytków ujętych w ewidencji konserwatorskiej, oznaczonych na rysunku planu symbolem E, 

3) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
4) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
5) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, 
6) r“zbiórkę zabytku zl“kaliz“waneg“ na granicy terenu elementarneg“ SŁMŁ8080ŁMC, “znacz“neg“ na 

rysunku ”lanu, ujęteg“ w ewidencji k“nserwat“rskiej, ”“”rzedzić wyk“naniem ”eJnej inwentaryzacji 

konserwatorskiej; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga terenów z ulicy S.M.8032.KD.L i/lub S.M.8082.KD.D i/lub S.M.8083.KD.D, 

2) ”“”rzez teren SŁMŁ8084ŁKP d“”uszcza się “bsJugę ”rzez sJuwby rat“wnicze, k“munalne “raz d“jazdy 
związane z “bsJugą jedn“stek ”Jywających i ruch d“stawczy d“ usJug usytu“wanych wzdJuw terenu 
S.M.8084.KP, 

3) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8032.KD.L, 

S.M.8082.KD.D, S.M.8083.KD.D, S.M.8084.KP, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna “raz kanalizacja deszczowa ｦ z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub prze-

niesienia w tereny: S.M.8032.KD.L, S.M.8082.KD.D, S.M.8083.KD.D, S.M.8084.KP, 

3) w terenie SŁMŁ8080ŁMC istniejąca na”“wietrzna sieć elektr“energetyczna 0,4 kV - do skablowania, 

z dopuszczeniem likwidacji, 

4) w terenie SŁMŁ8080ŁMC istniejąca stacja transf“rmat“r“wa 15ł0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - 

z dopuszczeniem likwidacji, 

5) d“”uszcza się bud“wę n“wych stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV. 

§ 81. Tereny elementarne SŁMŁ8081ŁUSw,MC (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0Ł65 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) `ródmiejska zabud“wa wiel“funkcyjna z wyJączeniem: ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych i skJad“wania, 
zawierająca mŁinŁ usJugi: biur“we, finans“we, businessu, ”rawne, h“telarstwa, gastr“n“mii, r“zrywki, 
kultury, handlu, dziaJaln“`ci edukacyjnej, usJugi ”“bytu kwalifik“waneg“ (klub“weg“), “chr“ny zdr“wia 

- gabinety lekarskie, “`r“dki ”ielęgnacyjne, rehabilitacji, “dn“wy bi“l“gicznej, maJe “`r“dki “”ieki nad 
dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo - d“”uszczalny udziaJ ”“wierzchni mieszkalnej d“ 60% 
”“wierzchni caJk“witej “biektów kubatur“wych, zakaz l“kalizacji funkcji mieszkani“wej w kondygna-

cji przyziemia - zakaz nie dotyczy przestrzeni recepcyjnych, 

2) usJugi s”“rtu, rekreacji i turystyki wyk“rzystujące d“stę” d“ akwenów wegl“wnych, usJugi związane 
z weglugą i jej “bsJugą, 

3) na “bszarze wydzielenia wewnętrzneg“, “znacz“neg“ na rysunku ”lanu symb“lem źź, “b“wiązuje bu-

dowa zes”“Ju “bsJugi zaJ“gantów jedn“stek ”Jywających, “ d“stę”ie ”ublicznym - zes”óJ wbud“wany 
w zabud“wę, 

4) d“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sez“no-

wymi imprezami plenerowymi, 

5) do czasu zapotrzebowania terenu na cele zgodne z ”lanem, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie 
i s”“sób uwytk“wania terenu, z m“wliw“`cią: 
a) prowadzenia prac remontowych i zmiany s”“s“bu uwytk“wania, 
b) ”rzebud“wy, r“zbud“wy, bud“wy n“wych kubatur związanych z tymczas“wym uwytk“waniem, 

o ”“wierzchni zabud“wy nie ”rzekraczającej 90% ”“wierzchni zabud“wy istniejącej, licz“nej 
Jącznie na terenach SŁMŁ8028ŁKPP,USw, SŁMŁ8067ŁKS i S.M.8081.MC,USw i wys“k“`ci n“wej 
zabud“wy nie wywszej niw 2,0 m “d zabud“wy istniejącej; zakaz nadbud“wy istniejących budynków; 
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2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) powierzchnia zabudowy 50% powierzchni terenu, 

3) wys“k“`ć zabud“wy zmienna, d“ “ka”u (gzymsu k“r“nująceg“) frontowego, od 12,0 m do 21,0 m 

n.p.t., 

4) dachy o ”arametrach d“w“lnych, zalecane dachy taras“we, l“kalizacja urządzeL technicznych w kon-

dygnacjach zamkniętych, 
5) zabud“wa wiel“bryJ“wa, na kawdej dziaJce budynek “ odmiennej kompozycji, 

6) wej`cia i wjazdy d“ budynków na ”“zi“mie ch“dnika ł nabrzewa, 
7) wej`cia gJówne d“ funkcji “kre`l“nych w ust. 1 pkt 1, 2 l“kaliz“wać “d str“ny fr“nt“wej zabud“wy - 

ulicy ł nabrzewa, 
8) zakaz Jączenia k“munikacji ”i“n“wej i ”“zi“mej funkcji usJug i mieszkalnictwa, zakaz nie dotyczy 

”rzestrzeni garaw“wej i recepcyjnej, 

9) funkcję ”arking“wą l“kaliz“wać wewnątrz zabud“wy, ”“za jej czę`cią fr“nt“wą “d str“ny ulicy i nabrzewa, 
10) urządzenia techniczne, stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, wentylat“rnie, it”Ł “raz ”“miesz-

czenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
11) zakaz zmiany linii brzeg“wej, ada”tacja nabrzewa wraz z wy”“saweniem, likwidacja b“cznic k“lej“wych, 
12) ”rzy nabrzewu bud“wa urządzeL i bud“wli niezbędnych d“ cum“wania jedn“stek ”Jywających, ”“mo-

stów, 10 m “d nabrzewa; 

3. zasady parcelacji 

1) “b“wiązuje ”“dziaJ wg rysunku ”lanu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, 

2) “b“wiązuje intensywny zasób zieleni minŁ 25% ”“wierzchni dziaJki; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) zabytk“wy zes”óJ dawneg“ P“rtu W“ln“cJ“weg“ na Iaszt“wni, w”isany d“ rejestru zabytków; w reje-

strze zabytków wystę”uje akwat“rium ”“rt“we - Basen Zachodni, 

2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny ekspozycji, 

4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga z ulicy S.M.8017.KD.L, 

2) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenie S.M.8017.KD.L, 

2) istniejące sieci: cie”lna, elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem przebudo-

wy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub przeniesienia w teren 

S.M.8017.KD.L, 

3) istniejąca na”“wietrzna sieć elektr“energetyczna 0,4 kV - do skablowania, z dopuszczeniem likwidacji, 

4) bud“wa ”rzyJączy: w“d“ciąg“wych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugujących stano-

wiska ”“st“j“we jedn“stek ”Jywających, 
5) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV. 

§ 82. Teren elementarny SŁMŁ8082ŁKŚŁŚ (Iaszt“wnia - Nabrzewe Tureckie Basenu źach“dnieg“) ”o-

wierzchnia 0.42 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) droga publiczna - ulica dojazdowa, 

2) nabrzewe turystyczn“ - sportowe z d“stę”em “gólnym, 
3) d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie i s”“sób uwytk“wania terenu, z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, 

prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązują jedn“lite nawierzchnie ch“dników, 
2) zakaz zmiany linii brzeg“wej, ada”tacja nabrzewa, likwidacja bocznic kolejowych, 
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3) ”rzy nabrzewu d“”uszcza się bud“wę urządzeL i bud“wli niezbędnych d“ cum“wania jedn“stek ”Jy-

wających, ”“m“stów sez“n“wych, it”Ł; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną, 
2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 22 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) zabytk“wy zes”óJ dawneg“ P“rtu W“ln“cJ“weg“ na Iaszt“wni, w”isany d“ rejestru zabytków; 
w rejestrze zabytków wystę”uje akwat“rium ”“rt“we - Basen Zachodni, 

2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; 

6. komunikacja 

1) ustala się ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “d str“ny zabud“wy ch“dniki, `ciewka 
rowerowa i zat“ki ”arking“we; “d str“ny Basenu źach“dnieg“ nabrzewe “ szer“k“`ci minŁ 5 m; 

7. infrastruktura techniczna 

1) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna “raz kanalizacja deszcz“wa - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie ele-

mentarnym, 

2) projektowane sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna i deszczowa, 

3) bud“wa ”rzyJączy: w“d“ciąg“wych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugujących stano-

wiska ”“st“j“we jedn“stek ”JywającychŁ 

§ 83. Teren elementarny S.M.8083ŁKŚŁŚ (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 0Ł19 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) droga publiczna - ulica dojazdowa, 

2) d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie i s”“sób uwytk“wania terenu, z m“wliw“`cią ”rzebud“wy, 
prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązuje jedn“lita nawierzchnia ch“dników, 
2) likwidacja bocznic kolejowych; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną, 
2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 22 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) zabytk“wy zes”óJ dawneg“ P“rtu W“ln“cJ“weg“ na Iaszt“wni, w”isany d“ rejestru zabytków; 
w rejestrze zabytków wystę”uje akwat“rium ”“rt“we - Basen Zachodni, 

2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“logicznych; 

6. komunikacja 

1) ustala się ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, ch“dniki i zatoki parkingowe obustronne; 

7. infrastruktura techniczna 

1) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna “raz kanalizacja deszcz“wa - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elemen-

tarnym, 

2) ”r“jekt“wane sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna 
i deszczowa. 
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§ 84. Teren elementarny SŁMŁ8084ŁKP (Iasztownia - Basen Zachodni - Nabrzewe BuJgarskie) ”o-

wierzchnia 0.61 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) nabrzewe wiel“funkcyjne `ródmiejskie “ d“stę”ie “gólnym (mŁinŁ funkcja turystyczn“ - sportowa, pa-

sawerska) w f“rmie ciągu ”ieszeg“ z dopuszczeniem ograniczoneg“ ruchu k“J“weg“ - inwestycja celu 

publicznego, 

2) sez“n“we usJugi: wystawiennicz“ - turystyczne, gastronomii, handlu i organizacja imprez publicznych 

o charakterze kulturalno - rozrywkowym, 

3) zakaz skJad“wania i ”rzeJadunku, 
4) do czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się: 

a) obecne zagospodarowanie i s”“sób uwytk“wania terenu, z m“wliw“`cią ”r“wadzenia ”rac rem“n-

towych, przebudowy, bez prawa zabudowy, 

b) zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sezonowymi imprezami plenerowymi; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) zakaz staJej zabud“wy kubatur“wej i l“kalizacji w“ln“ st“jących urządzeL technicznych, g“s”“dar-

czych, “bsJug“wych, 
2) d“”uszcza się “biekty tymczas“we wyJącznie na ”“trzeby sez“n“wych im”rez i ekspozycji plenero-

wych, gastronomii, handlu, 

3) “b“wiązuje jedn“lita nawierzchnia ”iesza, z materiaJów kamiennych, 
4) d“”uszcza się bud“wę “`wietlenia eks”“zycyjneg“ ”rzylegJej zabud“wy, 
5) zakaz zmiany linii brzegowej, utrzymanie i ada”tacja zabytk“weg“ nabrzewa, 
6) ”rzy nabrzewu d“”uszcza się bud“wę urządzeL i bud“wli niezbędnych d“ cum“wania jedn“stek ”Jy-

wających, ”“m“stów sez“n“wych, 10 m “d nabrzewa, 
7) d“”uszcza się l“kalizację miejsc ”“st“j“wych związanych z “bsJugą jedn“stek ”Jywających; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnych ”“dziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną, 
2) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) zabytk“wy zes”óJ dawneg“ P“rtu W“ln“cJ“weg“ na Iaszt“wni, w”isany d“ rejestru zabytków; 
w rejestrze zabytków wystę”uje akwat“rium ”“rt“we - Basen Zachodni, 

2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chrony ekspozycji, 

4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga terenu z ulicy: S.M.8082.KD.D i/lub S.M.8083.KD.D oraz terenu S.M.8078.KPP, 

2) d“”uszcza się “bsJugę ”rzylegJych terenów ”rzez sJuwby ratownicze i komunalne itp. oraz dojazdy 

związane z “bsJugą jedn“stek ”Jywających i usJug usytu“wanych wzdJuw terenu SŁMŁ8078ŁKPP; 

7. infrastruktura techniczna 

1) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, cie”lna, elektr“energetyczna “raz kanalizacja deszcz“wa - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elemen-

tarnym, 

2) projektowana kanalizacja deszczowa, 

3) bud“wa ”rzyJączy w“d“ciąg“wych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugujących stano-

wiska postojowe jedn“stek ”JywającychŁ 

§ 85. Teren elementarny SŁMŁ8085ŁKŚW (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 1Ł14 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) dr“ga wewnętrzna “ d“stę”ie “gólnym, 
2) nabrzewe turystyczn“ - sportowe, 

3) d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie i s”“sób uwytk“wania terenu, z m“wliw“`cią ”r“wadzenia 
prac remontowych, przebudowy, bez prawa zabudowy; 
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2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązują jedn“lite nawierzchnie ch“dników z ”Jyt granit“wych, ujedn“lic“ne z materiaJem bud“wy 
nabrzewa, nawierzchnie jezdni bitumiczne, 

2) “`wietlenie latarniami w“ln“ st“jącymi, 
3) utrzymanie (konserwacja i na”rawa) nabrzewa wraz z jeg“ techn“l“gicznym wy”“saweniem nie k“lidu-

jącym z funkcją k“munikacyjną, utrzymanie mŁinŁ urządzeL d“ cum“wania, “czyszczania basenów, 
it”Ł, “chr“nie ”“dlega l“kalizacja urządzeL, techn“l“gia i materiaJ zast“s“wany w k“nstrukcji nabrzewy, 

4) ”rzy nabrzewu d“”uszcza się bud“wę urządzeL i bud“wli niezbędnych d“ cum“wania jedn“stek ”Jy-

wających, ”“m“stów sez“n“wych, it”Ł; 

3. zasady parcelacji 

1) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna “d 12 m do 24,5 m zgodnie z rysunkiem planu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren stan“wi czę`ć zabytk“weg“ zes”“Ju dawneg“ P“rtu W“ln“cJ“weg“ na Iaszt“wni, w”isany d“ 
rejestru zabytków; w rejestrze zabytków wystę”ują: zes”óJ “biektów bramy gJównej u zbiegu ulic By-

tomskiej i WJadysJawa IV i akwatorium portowe - Basen Wschodni, 

2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nne ch“dniki, `ciewka r“wer“wa, “d 
str“ny Basenu Wsch“dnieg“ nabrzewe “ szer“k“`ci minŁ 5 m, 

2) likwidacja torowisk kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 

1) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz 

rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

oraz budowy nowych sieci i rur“ciągów w terenie elementarnym, 

2) istniejące k“lekt“ry deszcz“we dn 0,5 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji oraz bud“wy n“wych k“lekt“rów w terenie elementarnym, 

3) d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci gaz“wej, 
4) bud“wa ”rzyJączy w“d“ciąg“wych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugujących stano-

wiska ”“st“j“we jedn“stek ”JywającychŁ 

§ 86. Teren elementarny SŁMŁ8086ŁKPJ (Iaszt“wnia - Bulwar GdyLski) ”“wierzchnia 0Ł42 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) nabrzewe wiel“funkcyjne `ródmiejskie, “góln“d“stę”ne, (mŁinŁ “ funkcji turystyczno - sportowej, pa-

sawerskiej i dla jedn“stek ”Jywających weglugi `ródląd“wej), w f“rmie ciągu ”iesz“ jezdneg“ ze `ciew-
ką r“wer“wą - inwestycja celu publicznego, 

2) zakaz skJad“wania i ”rzeJadunku, 
3) sez“n“we usJugi: kultury, r“zrywki, gastr“n“mii, handlu, “rganizacja im”rez i ekspozycji plenerowych, 

4) d“”uszcza się funkcję tymczas“wą: “bsJuga turystyki, rekreacji i zaJóg jedn“stek ”Jywających; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) zakaz staJej zabud“wy kubatur“wej i l“kalizacji w“ln“ st“jących urządzeL technicznych, g“s”“dar-

czych, “bsJug“wych, które nalewy wbud“wać w kubatury zabud“wy terenów sąsiadujących, 
2) d“”uszcza się “biekty tymczas“we na ”“trzeby sez“n“wych im”rez ”lener“wych, “bsJugi turystyki 

i zaJóg jedn“stek ”Jywających, 
3) d“”uszcza się elementy maJej architektury “raz wy”“sawenia nabrzewa, “`wietlenie z eks”“zycją n“c-

ną, d“”uszcza się “`wietlenie eks”“zycyjne ”rzylegJej zabud“wy, 
4) zakaz “bsadzeL drzewami i krzewami, 

5) zakaz wygradzania terenu, 

6) d“”uszcza się l“kalizację miejsc ”arking“wych um“wliwiających krótk“trwaJy ”“stój związany 
z “bsJugą jedn“stek ”Jywających, 
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7) utrzymanie istniejącej linii brzeg“wej i nabrzewa utwardz“neg“, z dopuszczeniem budowy lokalnego 

“bniwenia nabrzewa z d“stę”em ”ieszym, na “dcinku d“ 60 mb, 
8) d“”uszcza się l“kalizację ”“m“stów sez“n“wych, wy”“sawenia d“ cum“wania jedn“stek ”Jywających 

“raz innych urządzeL niezbędnych dla funkcj“n“wania nabrzewa turystyczn“ - sportowego i ”asawer-

skiego, do 10 m “d linii nabrzewa, 
9) ”“Jączenie terenów ”“d M“stem ŚJugim (teren SŁMŁ8061ŁKŚŁG) ”rzy ”rzebud“wie m“stu, 
10) zakaz lokalizacji urządzeL ”rzeJadunk“wych; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnej ”arcelacji terenu; 

4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
2) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
3) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

5. komunikacja 

1) “bsJuga z terenu S.M.8033.KD.L; 

6. infrastruktura techniczna 

1) d“”uszcza się bud“wę sieci kabl“wych zasilania i “bsJugi urządzeL nawigacyjnych, 
2) istniejące sieci: elektroenergetyczna i rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem prze-

budowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci i rur“ciągów w terenie elemen-

tarnym, 

3) bud“wa ”rzyJączy: w“d“ciąg“wych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugujących stano-

wiska ”“st“j“we jedn“stek ”Jywających, 
4) d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, cie”lnej, “raz kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej, 

5) d“ czasu ”eJneg“ uzbr“jenia terenu d“”uszcza się l“kalizację k“ntener“wych stacji transformatorowych. 

§ 87. Teren elementarny SŁMŁ8087ŁPUw (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 5Ł75 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) funkcja ”rzeJadunk“wa, ”r“dukcyjn“ - skJad“wa z d“stę”em d“ akwenów wegl“wnych, usJugi l“gi-

styczne, 

2) d“”uszcza się usJugi ”r“dukcyjne, 

3) nabrzewa ”rzeJadunk“w“ - skJad“we, 
4) d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we związane z sezonowymi imprezami plenerowymi 

i wystawiennictwem (targi); 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, 

2) ”“wierzchnia zabud“wy d“ 40% ”“wierzchni dziaJki, 
3) wys“k“`ć zabud“wy i budowli do 50,0 m nŁ”ŁtŁ, wys“k“`ci urządzeL i “biektów wg ”“trzeb techno-

logicznych, 

4) dachy o parametrach dowolnych, 

5) utrzymanie geometrii akwatorium portowego: Basenu Zachodniego i Wschodniego, 

6) utrzymanie (konserwacja i na”rawa) nabrzewa wraz z jeg“ techn“l“gicznym wy”“saweniem, mŁinŁ 
urządzeniami d“ ”rzeJadunku, cum“wania, “czyszczania basenów, it”Ł, “chr“nie ”“dlega l“kalizacja 
urządzeL, techn“l“gia i materiaJ zastosowany w k“nstrukcji nabrzewy, utrzymanie istniejących na-

wierzchni bruk“wych “raz urządzeL, 
7) d“”uszcza się bud“wę “biektów i urządzeL w strefie ”rzybrzewnej niezbędnych dla funkcji ”rzeJadun-

kowo - skJad“wej; 

3. zasady parcelacji 

1) zakaz wtórnej ”arcelacji terenu; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, 

2) zach“wanie wart“`ci“weg“ drzew“stanu; 
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5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) na terenie zabytk“wy zes”óJ dawneg“ P“rtu W“ln“cJ“weg“ na Iaszt“wni, w”isany d“ rejestru zabyt-

ków; w rejestrze zabytków wystę”ują: 
a) akwatorium portowe: Basen Wschodni i Basen Zachodni, 

b) urządzenia ”“rt“we, jak nabrzewa wraz z urządzeniami zam“nt“wanymi, zach“wane “dcinki ”J“tu 
“taczająceg“ teren ”“rtu, 

2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chrony konserwatorskiej, 

3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) “bsJuga dr“g“wa i kolejowa obszaru z ul. Hryniewieckiego (poza obszarem planu), 

2) do czasu realizacji relokacji funkcji portowych z terenu SŁMŁ8088ŁPUw,U d“stę” dr“g“wy i kolejowy 

równiew “d ulicy SŁMŁ8062ŁKŚŁź iłlub SŁMŁ8085ŁKŚW; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8085.KDW, 

S.M.8087.PUw, S.M.8088.PUw,U, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i deszcz“wa “raz rur“ciąg 
tJ“czny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 

budowy nowych sieci i rur“ciągów w terenie elementarnym, 

3) istniejąca stacja transf“rmat“r“wa 15ł0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem przebu-

dowy rozbudowy, remontu oraz likwidacji i budowy stacji w nowej lokalizacji, 

4) istniejąca ”rze”“m”“wnia `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz likwidacji i budowy przepompowni w nowej lokalizacji, 

5) d“”uszcza się bud“wę n“wej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 88. Teren elementarny SŁMŁ8088ŁPUw,U (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 6Ł10 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) “bszar “bsJugi zes”“Ju ”“rt“w“ - `ródmiejskieg“, usJug administracyjn“ - biurowych, wystawienni-

czych i muzealnych, widowiskowych, 

2) usJugi t“warzyszące: r“zrywka, s”“rt, turystyka, gastr“n“mia, edukacja, kultura, “biekty handl“we 
o ”“wŁ s”rzedawy d“ 1 600 m², 

3) rel“kacja funkcji: ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych, ”rzeJadunku i skJad“wania, 
4) do czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie i s”“sób uwytk“wania te-

renu, z m“wliw“`cią ”r“wadzenia ”rac rem“nt“wych i rozbudowy, w tym wprowadzanie nowych 

elementów ukJadu k“munikacyjneg“, “bsJugi inwynieryjnej i zagospodarowania zielenią; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, 

2) ”“wierzchnia zabud“wy d“ 40% ”“wierzchni dziaJki, 
3) nowe obiekty funkcji podstawowej i pomocniczej na wskazanych wydzieleniach wewnętrznych, 

oznaczonych na rysunku planu kolejno numerami: 

- 1. budynek (budynki) niepodpiwniczone, z dachem przestrzennym, o spadku do 100%, bez 

”rawa l“kalizacji na dachu urządzeL technicznych, l“kalizacja wszystkich funkcji ”“m“cni-

czych w zwartej bryle budynku, wskazane uwycie elewacyjnych materiaJów ceramicznych, 
wys“k“`ć zabud“wy, “d 18,5 m d“ “ka”u (gzymsy k“r“nująceg“) fr“nt“weg“ 30,0 m n.p.t, 

- 2Ł teren eks”“zycji ”lener“wej iłlub zieleni urządz“nej, 
4) dachy przestrzenne, kryte ceramicznie, nie d“tyczy “biektów zabytk“wych, 
5) “b“wiązuje l“kalizacja funkcji usJug“wych iłlub rece”cyjnych w przyziemiu zabudowy, 

6) urządzenia techniczne “bsJugujące n“wą zabud“wę n”Ł stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, 
wentylatornie, itp. oraz pomieszczenia do gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 

7) utrzymanie geometrii akwatorium portowego: Basenu Zachodniego i Wschodniego, 

8) utrzymanie (konserwacja i na”rawa) nabrzewa wraz z jeg“ techn“l“gicznym wy”“saweniem, mŁinŁ 
urządzeniami d“ ”rzeJadunku, cum“wania, “czyszczania basenów, it”Ł, “chr“nie ”“dlega l“kalizacja 
urządzeL, techn“l“gia i materiaJ zast“s“wany w k“nstrukcji nabrzewy, utrzymanie istniejących na-

wierzchni bruk“wych, d“”uszcza się l“kalizację wy”“sawenia d“ cum“wania jedn“stek ”Jywających, 
”“m“stów sez“n“wych “raz innych urządzeL niezbędnych dla n“wych funkcji, 
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9) utrzymanie: zabytk“wych “biektów bud“wlanych, zmiana s”“s“bu uwytk“wania dla n“wych funkcji 
wg zaleceL k“nserwat“rskich, 

10) eks”“zycja duwigów i elementów jedn“stek ”Jywających bez “graniczeL, 
11) ”“z“staJy teren zag“s”“dar“wany nawierzchniami utwardz“nymi dla eks”“zycji, z m“wliw“`cią l“kali-

zacji ”arkingów naziemnych, ”“djazdów d“ budynków zabytk“wych, l“kalizacji “gródków gastr“no-

micznych staJych i czasowych, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi; 

3. zasady parcelacji 

1) minimalna wielk“`ć wydzielanej dziaJki bud“wlanej 5 000 m², 
2) granice dziaJek ”r“st“”adJe d“ nabrzewa basenu, 
3) d“”uszcza się realizację n“wej zabud“wy, zg“dnie z ustaleniami ”lanu, bez wydzielania terenów 

”rzynalewnych; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, 

2) zachowanie i uzu”eJnienie wart“`ci“weg“ drzew“stanu; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) na terenie zabytk“wy zes”óJ dawneg“ P“rtu W“ln“cJ“weg“ na Iaszt“wni, w”isany d“ rejestru zabyt-

ków; w rejestrze zabytków wystę”ują: 
a) akwatorium portowe: Basen Wschodni i Basen Zachodni, 

b) magazyny nr 9, 10, 44 ”rzy Nabrzewu RumuLskim, 
c) urządzenia ”“rt“we, jak nabrzewa wraz z urządzeniami zam“nt“wanymi, zach“wane “dcinki ”J“tu 

“taczająceg“ teren ”“rtu, 
2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 

6. komunikacja 

1) teren d“stę”ny z ulicy wewnętrznej S.M.8085.KDW i/lub S.M.8068.KDW, 

2) likwidacja bocznic kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8085.KDW, 

S.M.8087.PUw, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz 

rur“ciąg tJ“czny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

oraz budowy nowych sieci i rur“ciągów w terenie elementarnym, 

3) istniejący k“lekt“r deszcz“wy dn 0,5 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji oraz budowy nowego kolektora w terenie elementarnym, 

4) istniejąca stacja transf“rmat“r“wa 15ł0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem przebu-

dowy rozbudowy, remontu oraz likwidacji i budowy stacji w nowej lokalizacji, 

5) istniejąca ”rze”“m”“wnia `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz likwidacji i budowy przepompowni w nowej lokalizacji, 

6) d“”uszcza się bud“wę n“wej stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV, 

7) bud“wa ”rzyJączy w“d“ciąg“wych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej “bsJugujących stano-

wiska postojowe jednostek ”JywającychŁ 

§ 89. Teren elementarny SŁMŁ8089ŁPUw,MC (Iaszt“wnia) ”“wierzchnia 4Ł00 ha 

1. przeznaczenie terenu 

1) `ródmiejska zabud“wa wiel“funkcyjna, w tym “bsJuga zes”“Ju ”“rt“w“ - `ródmiejskieg“, usJug admi-

nistracyjno - biurowych, bussinesu, przedstawicielstw armatorskich, handlowych, siedziby podmio-

tów zarządzających weglugą, bud“wą statków, “bsJugą terenów ”“rt“wych i miejskich, 

2) usJugi t“warzyszące: h“telarstw“, zes”“Jy a”artament“we, r“zrywka, gastr“n“mia, turystyka, s”“rt, 
edukacja, ochrona zdr“wia, “dn“wa bi“l“giczna, usJugi ”“bytu kwalifik“waneg“, “biekty handl“we 
o ”“wŁ s”rzedawy d“ 1 600 m² ”“jedynczeg“ skle”u w strukturze wielofunkcyjnej, 

3) rel“kacja funkcji: ”r“dukcji, usJug ”r“dukcyjnych, ”rzeJadunku i skJad“wania, 
4) funkcja tymczasowa: imprezy rozrywkowe, wystawiennictwo handlowe (targi), 
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5) d“ czasu realizacji restrukturyzacji terenu, d“”uszcza się “becne zag“s”“dar“wanie i s”“sób uwytko-

wania terenu, z m“wliw“`cią ”rzebud“wy na cele zg“dne z d“cel“wą funkcją, ”r“wadzenia ”rac re-

montowych i r“zbud“wę, w tym w”r“wadzanie n“wych struktur dr“g“wych, “bsJugi Inwynieryjnej 
i zag“s”“dar“wania zielenią, 

6) schr“n “br“ny cywilnej, zl“kaliz“wany ”“d budynkami, d“ utrzymania, d“”uszcza się zmianę s”“s“bu 
uwytk“wania z uwzględnieniem wym“gów obrony cywilnej; 

2Ł ksztaJt“wanie zabud“wy i zagospodarowania terenu 

1) “b“wiązująca i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

2) ”“wierzchnia zabud“wy d“ 40% ”“wierzchni dziaJki, 
3) nowe obiekty funkcji podstawowej i pomocniczej na wskazanych wydzieleniach wewnętrznych, 

oznaczonych na rysunku planu kolejno numerami: 

- 1. budynek (budynki) o wys“k“`ci “d 18,5 m d“ najwywszeg“ ”“zi“mu dachu 28,0 m n.p.t., 

dach o s”adku d“ 100%, bez ”rawa l“kalizacji na dachu urządzeL technicznych, l“kalizacja 
wszystkich funkcji pomocniczych w zwartej bryle budynku; elewacja symetryczna z alterna-

cją k“ndygnacji, bez ”Jaszczyzn “szkl“nych, z udziaJem ”“wierzchni ceramicznych c“ naj-

mniej 25%, 

- 2Ł teren eks”“zycji ”lener“wej lubłi zieleni urządz“nej związanej ze zmianą s”“s“bu uwytko-

wania dŁ zabytk“wej k“tJ“wni i maszynowni, 

- 3. budynki niepodpiwniczone, o wys“k“`ci zmiennej: “d 6,0 m do okapu (gzymsu koronują-
cego) frontowego 12,0 m n.p.t., zabudowa z dachami przestrzennymi, o spadku do 100%, 

bez prawa lokalizacji na dachu urządzeL technicznych, z l“kalizacją wszystkich funkcji ”o-

mocniczych w zwartej bryle budynku, 

4) dachy przestrzenne, o nachyleniu ”“Jaci “d 50 d“ 100%, 
5) urządzenia techniczne “bsJugujące n“wą zabud“wę, n”Ł stacje transf“rmat“r“we, ”rze”“m”“wnie, 

wentylat“rnie, it”Ł “raz ”“mieszczenia d“ gr“madzenia “d”adów wyJącznie wbud“wane, 
6) “b“wiązuje l“kalizacja funkcji usJug“wych i recepcyjnych w ”rzyziemiu, “d str“ny fr“nt“wej kwartaJu 

zabudowy, 

7) utrzymanie geometrii akwatorium portowego: Basenu Zachodniego i Wschodniego, utrzymanie: za-

bytk“wych “biektów bud“wlanych: biur“w“ - administracyjnych, maszyn“wni, k“tJ“wni i l“k“m“ty-

w“wni, zabytk“weg“ “gr“dzenia, zmiana s”“s“bu uwytk“wania dla n“wych funkcji wg zaleceL k“n-

serwatorskich, 

8) eks”“zycja duwigów i elementów z jedn“stek ”Jywających bez “graniczeL, 
9) niezabud“wany teren zag“s”“dar“wany zielenią z l“kalizacją ”arkingów naziemnych, ”“djazdów d“ 

budynków zabytk“wych, l“kalizacji “gródków gastr“n“micznych staJych i czas“wych, “biektów ar-

chitektury parkowej, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi; 

3. zasady parcelacji 

1) minimalna wielk“`ć wydzielanej dziaJki bud“wlanej 5 000 m², 
2) granice dziaJek ”r“st“”adJe d“ linii r“zgraniczającej dr“gi SŁMŁ8062ŁKŚŁź dla str“ny ”“Judni“wej 

i SŁMŁ8085ŁKŚW dla str“ny ”óJnocnej, 

3) d“”uszcza się realizację n“wej zabud“wy, zg“dnie z ustaleniami ”lanu, bez wydzielania terenów 
”rzynalewnych; 

4Ł “chr“na `r“d“wiska i przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, 

2) zachowanie i uzu”eJnienie wart“`ci“weg“ drzew“stanu; 

5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1) na terenie zabytk“wy zes”óJ dawneg“ P“rtu W“ln“cJ“weg“ na Iaszt“wni, w”isany d“ rejestru zabyt-

ków; w rejestrze zabytków wystę”ują: 
a) budynki administracyjne: przy ul. Bytomskiej nr 7 (zarząd ”“rtu), nr 9 i 10 (dawne warsztaty), 

b) budynek dawnej maszynowni i k“tJ“wni a “becnie k“tJ“wnia centralna wraz z budynkiem dawnej 

l“k“m“tyw“wni na za”leczu wwŁ k“tJ“wni, 
c) budynek przy ul. Bytomskiej 7a, dawnych odpraw celnych, obecnie centrala telefoniczna, 

d) zachowane odcinki ogrodzenia terenu portu, 

2) teren “bjęty strefą ｭAｬ “chr“ny k“nserwat“rskiej, 
3) teren “bjęty strefą ｭśｬ “chr“ny eks”“zycji, 
4) teren “bjęty strefą ｭW IIIｬ “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych; 
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6. komunikacja 

1) “bsJuga terenu z ulicy S.M.8085.KDW lub/i S.M.8068.KDW, 

2) d“”uszcza się jedn“ ”“Jączenie terenu z ulicą SŁMŁ8062ŁKŚŁź, 
3) il“`ć miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 6, 

4) likwidacja bocznic kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie”J“, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych 
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: S.M.8062.KD.Z, 

S.M.8068.KDW, S.M.8085.KDW, 

2) istniejące sieci: w“d“ciąg“wa, cie”lna, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz 

rur“ciągi tJ“czne `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji oraz budowy nowych sieci i rur“ciągów w terenie elementarnym, 

3) istniejący k“lekt“r deszcz“wy dn 0,5 - 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy nowego kolektora w terenie elementarnym, 

4) istniejąca stacja transf“rmat“r“wa 15ł0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem przebu-

dowy rozbudowy, remontu oraz likwidacji i budowy stacji w nowej lokalizacji, 

5) istniejące ”rze”“m”“wnie `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz likwidacji i budowy przepompowni w nowej lokalizacji, 

6) d“”uszcza się bud“wę n“wej stacji transf“rmat“r“wej 15/0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 90. Ustala się stawkę ”r“cent“wą sJuwącą naliczaniu “”Jaty, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci: 

1Ł 30% dla terenów “znacz“nych na rysunku ”lanu symb“lami: SŁMŁ8018ŁUW, SŁMŁ8026ŁMC, 
S.M.8034.MC, S.M.8035.MC, S.M.8036.UA,U, S.M.8038.UC,MC, S.M.8047.MC, S.M.8048.MC, 

S.M.8049.MC, S.M.8050.MC, S.M.8051.MC, S.M.8052.MC, S.M.8056.PUw,U, S.M.8058.PU,U, 

S.M.8059.PUw,MC, S.M.8079.MC, S.M.8080.MC, S.M.8081.MC,USw, S.M.8088.PUw,U, 

S.M.8089.PUw,MC, 

2Ł 0% dla ”“z“staJych terenów elementarnychŁ 

§ 91. Uchyla się ”lan ｭMiędzy“drze Wys”a Gr“dzka - Iaszt“wniaｬ w Szczecinie uchwalony dnia 26 pau-
dziernika 2009 rŁ uchwaJą Rady Miasta Szczecin Nr XL/994/09 w sprawie miejscowego planu zagospoda-

r“wania ”rzestrzenneg“ ｭMiędzy“drze Wys”a Gr“dzka - Iaszt“wniaｬ w Szczecinie. 

§ 92. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Prezydent“wi MiastaŁ 

§ 93. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 14 dni od dnia jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 
W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ i podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

 

 Przew“dniczący Rady Miasta Szczecin  
 

Jan Stopyra 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 1 

d“ uchwaJy Nr XII/270/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 24 ”audziernika 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 2 

d“ uchwaJy Nr XII/270/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 24 ”audziernika 2011 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 3 

d“ uchwaJy Nr XII/270/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 24 ”audziernika 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr XII/270/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 24 ”audziernika 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr XII/270/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 24 ”audziernika 2011 r. 

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu komunikacji 

i infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych miasta 

oraz o 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 
(tekst jednolity 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, Nr 28, poz. 146, Nr 40, 

poz. 230, Nr 106, poz. 675; zm. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) - za-

dania wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu komunikacji i 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-

wer“wymi, zielenią i “d”“wiednimi zabez”ieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliw“`ć 
w r“zumieniu ”rze”isów “ “chr“nie `r“d“wiska, 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub ”“za liniami r“zgraniczającymi ulicŁ 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których za”isane z“staJy inwestycje z zakresu k“munikacji 
i infrastruktury technicznej nalewące d“ zadaL wJasnych gminy: 

Lp.  Numer terenu 

elementarnego  

Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji)  

1 2 3 

1 S.M.8001.KP Likwidacja stacji transformatorowej. 

2 S.M.8004.WS Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 

3 S.M.8008.ZP,USw Budowa kanalizacji sanitarnej i rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ Bud“wa 
”rze”“m”“wni `cieków sanitarnychŁ 

4 S.M.8009.ZP,USw Budowa kanalizacji sanitarnej i rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ Bud“wa 
”rze”“m”“wni `cieków sanitarnychŁ Bud“wa studni awaryjnejŁ 

5 S.M.8014.KPP, Plac publiczny pieszo jezdny. Budowa placu o powierzchni ok. 1,16 ha Jącznie 
z nabrzewem um“cni“nym “ dJug“`ci “kŁ 90 mŁ Bud“wa sieci: w“d“ciąg“wej, 
gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

6 S.M.8016.KD.D Ulica d“jazd“wa bud“wa jezdni, ch“dników i bulwaru wzdJuw nabrzewa - budowa 

jezdni 250 m x 5 m = 1250 m² - budowa zatoki parkingowej 190 m x 5 m = 950 m² 
- bud“wa ch“dników 250 m x 4 m + 250 m x 6 m = 2500 m² Budowa sieci: 

w“d“ciąg“wej, gaz“wej, cie”lnej, elektr“energetycznej, kanalizacji sanitarnej 
i deszcz“wej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych. 
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7 S.M.8015.KD.D Ulica lokalna - budowa bulwaru spacerowego i `ciewki r“wer“wej, jezdni 
z “bustr“nnymi zat“kami ”arking“wymi m“stu ”rzez Odrę źach“dnią “raz “dcinka 
ulicy. - budowa jezdni - 300 m x 6 m = 1800 m² - budowa obustronnych przy 

kawdej z jezdni zatok parkingowych - 2x2x5 m x 300 m = 6000 m² - budowa 

bulwaru s”acer“weg“ Jącznie ze `ciewką r“wer“wą -8 m x 300 m = 2400 m² 
Bud“wa sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, cie”lnej, elektr“energetycznej, kanalizacji 
sanitarnej i deszcz“wej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ 

8 S.M.8017.KD.L Ulica lokalna - bud“wa n“weg“ m“stu na Wys”ę Gr“dzką, bud“wa jezdni ulicy 
z “bustr“nnymi ch“dnikamiŁ Bud“wa `ciewki r“wer“wej ”rzynajmniej na “dcinku 
wskazanym na rysunku planu. - budowa jezdni - 1000 m x 7 m = 7000 m² - 
bud“wa ch“dników - 2x3 m x 1000 = 6000 m² - bud“wa `ciewki r“wer“wej - 100 m 

x 3 m = 300 m² - bud“wa m“stu na Wys”ę Gr“dzką - 130 m x 15 m = 1950 m² 

Bud“wa sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, cie”lnej, elektr“energetycznej, kanalizacji 
sanitarnej i deszcz“wej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ 

9 S.M.8020.UK Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 

10 S.M.8021.KS Budowa kanalizacji sanitarnej i rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ Bud“wa 
stacji transformatorowej. Budowa ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnychŁ 

11 S.M.8023.U Bud“wa stacji transf“rmat“r“wejŁ Przebud“wa ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnychŁ  
 Budowa studni awaryjnej. 

12 S.M.8024.MC Budowa kanalizacji sanitarnej i rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ Bud“wa 
przepom”“wni `cieków sanitarnychŁ 

13 S.M.8029.KPP,U Plac ”ubliczny ”ieszy ze `ciewką r“wer“wąŁ Bud“wa ”lacu “ ”“wierzchni “kŁ 4 200 m² 
14 S.M.8030.KPJ Ciąg ”iesz“ jezdnyŁ Bud“wa ciągu ”iesz“ jezdneg“ “ powierzchni ok. 1,72 ha. 

Bud“wa sieci: w“d“ciąg“wej, gazowej, elektroenergetycznej oraz kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej. 

15 S.M.8031.KD.D Ulica dojazdowa budowa jezdni i “bustr“nnych ch“dnikówŁ - budowa jezdni 190 m x 

7 m = 1330 m - budowa jednostronnego chodnika - 4 m x 190 m = 760 m 

Budowa sieci: wodociąg“wej, gaz“wej, elektr“energetycznej, kanalizacji sanitarnej 
i deszcz“wej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ 

16 S.M.8032.KD.L Ulica lokalna - budowa nowej jezdni i “bustr“nnych ch“dnikówŁ - budowa jezdni - 

480 m x 7 m = 3360 m² - budowa chodników - 2x3 m x 480 m = 2880 m² 

Bud“wa sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, cie”lnej, elektr“energetycznej “raz 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

17 S.M.8033.KD.L Ulica lokalna - budowa nowej ulicy wraz z “bustr“nnymi ch“dnikami “raz `ciewką 
r“wer“wąŁ - budowa jezdni - 1050 m x 7 m = 7350 m² - bud“wa ch“dników - 

2x3 m x 1050 m = 6 300 m² - bud“wa `ciewki r“wer“wej - 250 m x 3 m = 750 m² 

Bud“wa sieci: w“d“ciąg“wej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej oraz kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej.  

 Bud“wa rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ 
18 S.M.8034.MC Likwidacja ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnychŁ 
19 S.M.8039.KS Budowa kanalizacji sanitarnej i rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ Bud“wa 

”rze”“m”“wni `cieków sanitarnychŁ  

 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 

20 S.M.8040.KP Wiel“funkcyjne nabrzewe `ródmiejskieŁ - bud“wa nabrzewa wiel“funkcyjneg“ 
w f“rmie ciągu ”iesz“ r“wer“weg“ “ powierzchni “kŁ 4 800 m² Bud“wa rur“ciągu 
tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ 

21 S.M.8041.KD.D Ulica dojazdowa - budowa nowej ulicy wraz z chodnikiem i zat“ką ”arking“wą 
i ”lacem “d str“ny nabrzewaŁ - budowa jezdni - 100 m x 5 m = 500 m² - budowa 

zatok parkingowych - 2 x 40 m x 5 m = 400 m² - bud“wa ch“dników i placu - 

100 m x 3 m + 60 m x 12 m = 

“kŁ 1 000 m² Bud“wa sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, cie”lnej, elektr“energetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszcz“wej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ 

22 S.M.8042.KD.L Ulica lokalna - budowa nowej ulicy wraz z obustronnymi chodnikami oraz mostu 

”rzez Odrę źach“dniąŁ - budowa jezdni - 500 m x 7 m = 3500 m² - budowa 

ch“dników - 2x3 m x 500 m = 3 000 m² - bud“wa `ciewki r“wer“wej - 3 m x 

500 m = 1500 m² - budowa mostu - 150 m x 15 m = 2250 m² Bud“wa sieci: 
w“d“ciąg“wej, gaz“wej, cie”lnej, elektr“energetycznej, kanalizacji sanitarnej 
i deszcz“wej “raz rur“ciągów tJ“cznych `cieków sanitarnychŁ  

 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 
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23 S.M.8043.KD.L Ulica lokalna - budowa i przebudowa ulicy na odcinku ok. 200 m wraz 

z “bustr“nnymi ch“dnikami Na fragmencie ulicy `ciewka r“wer“waŁ Bud“wa n“weg“ 
m“stu ”iesz“ r“wer“weg“ ”rzez KanaJ źiel“nyŁ - budowa jezdni - 200 m x 7 m = 

1400 m² - bud“wa ch“dników - 2x3 m x 200 m = 1200 m² - bud“wa `ciewki 
rowerowej - 40 m x 3 m = 120 m² Bud“wa sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, 
elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszcz“wej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ 
`cieków sanitarnychŁ  

 Budowa studni awaryjnej. 

24 S.M.8044.KD.D Ulica dojazdowa - budowa jezdni i “bustr“nnych ch“dnikówŁ - budowa jezdni - 

160 m x 5 m = 800 m² - budowa zatoki parkingowej 80 m x 5 m = 400 m² - 

bud“wa ch“dników - 2x2 m x 150 m = 600 m² Budowa sieci: elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ 
25 S.M.8051.MC Budowa kanalizacji sanitarnej i rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ Bud“wa 

”rze”“m”“wni `cieków sanitarnychŁ 
26 S.M.8052.MC Budowa kanalizacji sanitarnej i rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ Bud“wa 

”rze”“m”“wni `cieków sanitarnychŁ Likwidacja ”“m”“wni w“dy ｭBulwar GdaLskiｬŁ 
27 S.M.8055.KS Parking strategiczny - r“zbud“wa istniejąceg“ ”arkingu - ”“wŁ “kŁ7700 m² 
28 S.M.8056.PUw,U Bud“wa kanalizacji sanitarnejŁ Bud“wa ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych. 

29 S.M.8060.KD.G Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 

30 S.M.8061.KD.G Ulica gJówna - bud“wa n“weg“ m“stu na Odrze źach“dniej “raz wiaduktu nad ulicą 
S.M.8043.KD.L - budowa mostu - 120 m x 30 m = 3 600 m² - budowa wiaduktu 

nad ulicą l“kalną - 20 m x 30 m = 600 m² Budowa sieci elektroenergetycznej.  

 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 

31 S.M.8062.KD.Z Bud“wa sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektr“energetycznej “raz kanalizacji 
sanitarnej. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 

32 S.M.8063.KD.L Ulica lokalna - budowa zatoki parkingowej i ciągu ”iesz“ r“wer“weg“ wzdJuw nabrzewa 

na fragmencie ulicy. - budowa zatoki parkingowej - 140 m x 5 m = 700 m² - 

bud“wa ciągu ”iesz“ r“wer“weg“ “ ”“wierzchni “kŁ 1500 m² Budowa sieci: 

w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektr“energetycznej “raz kanalizacji deszcz“wej i rur“ciągu 
tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ   

 Likwidacja ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnychŁ  

 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 

33 S.M.8064.KD.L Budowa `ciewki r“wer“wej - 150 m x 3 m = 450 m² Bud“wa sieci 
elektroenergetycznej i kanalizacji deszczowej. 

34 S.M.8065.KD.D Ulica dojazdowa - budowa jezdni z “bustr“nnymi ch“dnikami `ciewką r“wer“wą 
i zatokami parkingowymi. - budowa jezdni z zatokami parkingowymi - 100 m x 

12,5 m = 1250 m² - bud“wa ch“dników - 2x2 m x 120 m = 480 m² - budowa 

`ciewki r“wer“wej - 120 m x 3,5 m = 420 m² Budowa sieci: elektroenergetycznej 

oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

35 S.M.8066.KD.D Ulica dojazdowa - budowa jezdni z obustronnymi chodnikami. - budowa jezdni - 

150 m x 6 m = 900 m² - bud“wa ch“dników - 2x3 m x 150 m = 900 m² Budowa 

sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektr“energetycznej “raz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

36 S.M.8067.KS, Budowa kanalizacji deszczowej. 

37 S.M.8068.KP Wiel“funkcyjne nabrzewe `ródmiejskieŁ - bud“wa nabrzewa wiel“funkcyjneg“ 
w f“rmie ciągu ”iesz“ r“wer“weg“ “ ”“wierzchni “kŁ 4 400 m² 

38 S.M.8072.KPP,U Plac targowy o ”“wierzchni 4780 m² Bud“wa kanalizacji sanitarnejŁ 
39 S.M.8074.KD.D, 

S.M.8075.KD.D, 

S.M.8076.KD.D 

Ulice dojazdowe - budowa ulic w f“rmie ciągów ”iesz“ jezdnych z parkingami 

o ”“wierzchni “kŁ 2200 m² Bud“wa sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, 
elektroenergetycznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

40 S.M.8077.KP Wielofunkcyjne nabrzewe `ródmiejskieŁ - bud“wa nabrzewa wiel“funkcyjneg“ 
w f“rmie ciągu ”iesz“ r“wer“weg“ “ ”“wierzchni “kŁ 5 200 m² Bud“wa kanalizacji 
deszczowej. 

41 S.M.8078.KPP Plac publiczny o ”“wierzchni “kŁ 3 800 m² Bud“wa sieci elektr“energetycznej 
i kanalizacji deszczowej. 

42 S.M.8082.KD.D Ulica dojazdowa - budowa jezdni z chodnikami i zatokami parkingowymi od strony 

zabudowy i nabrzewem “d str“ny Basenu źach“dnieg“Ł - budowa jezdni z parkingami 

- 190 m x 15 m = 2850 m² - bud“wa ch“dników + nabrzewe - 7 m x 190 m = 

1330 m² Bud“wa sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektr“energetycznej “raz 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
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43 S.M.8083.KD.D Ulica dojazdowa - budowa jezdni wraz z obustronnymi chodnikami i zatokami 

parkingowymi. - budowa jezdni z parkingami - 90 m x 15 m = 1350 m² - budowa 

ch“dników - 2x3,5 m x 90 m = 630 m² Bud“wa sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, 
elektroenergetycznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

44 S.M.8084.KP Wiel“funkcyjne nabrzewe `ródmiejskieŁ - bud“wa nabrzewa wiel“funkcyjneg“ 
w formie ciągu ”iesz“ r“wer“weg“ “ ”“wierzchni “kŁ 6 150 m² Bud“wa kanalizacji 
deszczowej. 

45 S.M.8086.KPJ Ciąg ”iesz“ jezdny - bud“wa ciągu ”iesz“ jezdneg“ “ ”“wierzchni “kŁ 4 000 m² 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zg“dnie z “b“wiązującymi ”rze”isami, w tym mŁinŁ ustawą 
”raw“ bud“wlane, ustawą “ zamówieniach ”ublicznych, sam“rządzie gminnym, g“s”“darce k“munalnej 
i o “chr“nie `r“d“wiskaŁ 

2Ł 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 rŁ 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 40, poz. 227, 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, zm. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695), o ile nie 

stan“wi naruszenia ustaleL ”lanuŁ 

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. (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, zm. z 2011 r. Nr 135, poz. 789). 

§ 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“wejŁ 

§ 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 budowy sieci wod“ciąg“wej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-

nych w § 2 finans“wane będą na ”“dstawie artŁ 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 modernizacji urządzeL w“d“ciągo-

wych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub ”rzez budwet miastaŁ 

3. Zadania w zakresie bud“wy sieci energetycznych, cie”J“wniczych “bjętych miejskim systemem 
ogrzewania i gaz“wych finans“wane będą na ”“dstawie artŁ 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, zm. z 2011 r. Nr 135, poz. 789). 
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ZaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr XII/270/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 24 ”audziernika 2011 r. 

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania 

”rzestrzennego ｭMiędzyodrze Wys”a Grodzka - Iasztownia 2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 rozstrzyga, 

c“ nastę”uje: 

§ 1. Ś“ ”r“jektu Miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ ｭMiędzy“drze Wys”a Gr“dzka 
- Iaszt“wnia 2ｬ w Szczecinie, wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu wraz z ”r“gn“zą “ddziaJywania na 
`r“d“wisk“, w dniach od 8 czerwca 2011 r. do dnia 29 czerwca 2011 r., wniesiono w ustalonym termi-

nie 2 uwagi stan“wiące integralną czę`ć d“kumentacji f“rmaln“ - prawnej prac planistycznych. 

§ 2. Prezydent Miasta Szczecin r“z”atrzyJ ”“wywsze uwagi w dniu 20 lipca 2011 r. 

§ 3. Przyjmuje się nastę”ujący s”“sób r“z”atrzenia zgJ“sz“nych uwag: 

1. 1) Wniesiono o wprowadzenie zapisu w r“zdziale 1, § 5, hasJ“ - zagospodarowanie tymczasowe 

z “kre`leniem sf“rmuJ“wanej ”“niwej jeg“ definicjiŁ źag“s”“dar“wanie tymczas“we - s”“sób wyk“rzysta-

nia i urządzenia terenu, a takwe s”“sób uwytk“wania “biektu, d“”uszcz“ne na czas “kre`l“nyŁ Na “bsza-

rze zag“s”“dar“wania tymczas“w“ m“gą być realiz“wane tymczas“we “biekty bud“wlaneŁ 

- Uwaga nie uwzględni“naŁ Praw“ definiuje zag“s”“dar“wanie tymczas“we, w związku z czym 

akt ”rawny niwszeg“ rzędu nie m“we teg“ regul“waćŁ 
2) Wniesiono o wprowadzenie zapisu w § 43. Teren elementarny S.M.8037.MC: ust. 1 przeznaczenie 

terenu, pkt 3Ł Ś“ czasu realizacji ustaleL ”lanu, d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we wraz 
z realizacją “biektów tymczas“wych związanych z funkcją kultury, s”“rtu, r“zrywki, “raz sez“n“wy-

mi imprezami plenerowymi i ”arkingiem dla sam“ch“dów “s“b“wych, d“”uszcza się “becne zago-

spodarowanie i s”“sób uwytk“wania terenuŁ 
- Uwaga nie uwzględni“naŁ Funkcja ”“d zag“s”“dar“wanie tymczas“we byJa ”rzedmi“tem 

k“nkretneg“ wni“sku zJ“w“neg“ ”rzez inwest“raŁ 
3) Wniesiono o w”r“wadzenie za”isów w § 43. Teren elementarny S.M.8037.MC: - ust. 2, pkt 3 zapis 

o tre`ci: wys“k“`ć zabud“wy d“ 30 m; - wykre`lić za”isy ustŁ 2 pkt 6, pkt 10. 

- Uwaga nie uwzględni“naŁ Istniejący za”is ksztaJt“wania wys“k“`ci zabud“wy jest wynikiem 
analizy bardzo skomplikowanej struktury przestrzennej, w której ulegać zmianie będą 
wszystkie elementy a zakJadana skala zaJ“wenia jest “granicz“na tradycją i elementami za-

bytkowymi. 

4) Wniesiono o wprowadzenie zapisu w § 53. Teren elementarny S.M.8047.MC. - doprowadzenie do 

s”ójn“`ci za”isów tre`ci ”lanu i rysunku z wyrokiem WSA w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2010; - 

d“”r“wadzenie za”isów tre`ci ”lanu z pismem WO-I/AS/0155-192/09 z dnia 30 grudnia 2009 

w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i ”laców ”ublicznych w Szczecinie; - zlikwidowa-

nie wydzielenia kompozycyjnego placu na rysunku planu. 

- Uwaga nie uwzględni“naŁ Wyr“k NSA jest lak“niczny, ale wskazuje na przedmiot sporu 

i jasne r“zstrzygnięcie bez ingerencji w ustalenia urbanistyczne, których jedn“r“dne standar-

dy “b“wiązują na caJym “bszarze ”lanuŁ 
5) Wniesiono o § 53. Teren elementarny S.M.8047.MC. W za”isach tre`ci ”lanu ”“z“stawi“n“: - zapis 

ust. 4, pkt 4 ”rzyw“Jujący Plac Cie`liŁ Pismem WO-I/AS/0155-192/09 z dnia 30 grudnia 2009 

w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i ”laców ”ublicznych w Szczecinie, WydziaJ Orga-

nizacyjny ”“inf“rm“waJ BPPM “ ”r“cedurze mŁinŁ zmiany nazw ”laców ”ublicznychŁ Niezr“zumiaJe 
jest w”r“wadzenie d“ za”isów tre`ci ”lanu nazwy ”lacu ｭBaterii Lask“wskieg“ｬ, - który urbanistycz-

nie nie istnieje (ulegJ likwidacji w latach sze`ćdziesiątych ”“dczas ”rzebud“wy i poszerzeniu ul. Iasz-
t“wej), równiew nie ma takiej nazwy placu w alfabetycznym s”isie urzęd“wym nazw ulic i ”laców 
i istniejącej nazwy w tre`ci ”lanu w”r“wadza n“wą nazwęŁ W zaJączniku graficznym ”“z“stawi“n“ 
bez zmian: - oznaczenie i wydzielenie k“m”“zycyjne ”lacu Cie`liŁ Niezr“zumiaJy jest cel w”r“wadzenia 
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“znaczenia ｭszrafemｬ na rysunku ”lanu “bszaru ”lacu Cie`li (hist“rycznie istniaJ ”lac Ciesielski, ”rze-

strzennie wyznaczony o innym ksztaJcie i równej l“kalizacji)Ł Oznaczenie t“ nie ma uzasadnienia ”rze-

strzennego, historycznego, funkcjonalnego. Wprowadza chaos i dezinf“rmacjęŁ Brak s”ójn“`ci za”i-

sów tre`ci ”lanu z zaJącznikiem graficznymŁ Wydzielenie k“m”“zycyjne ”lacu na zaJączniku graficz-

nym nie ma wadneg“ uzasadnienia funkcj“naln“ - przestrzennego, jest narzuceniem inwestorowi 

sztucznej formy zabudowy, ograniczeniem wart“`ci inwestycyjnej dziaJki, ”arametrów funkcj“nalnych 
i ek“n“micznych inwestycji, równiew w znacznym st“”niu “granicza wart“`ć ek“n“miczną i inwesty-

cyjną dziaJki nr 7ł4 “bręb 1086, będącą we wJadaniu Gminy Miast“ SzczecinŁ 
- Uwaga nie uwzględni“naŁ W gJówce uchwaJy jest zawarta ”“dstawa d“ zmiany nazw - od-

”“wiednia uchwaJaŁ P“nadt“ wni“sek WKź zezwala, a wręcz nakazuje ”rzywrócenie histo-

rycznych nazw przestrzeni. 

6) Wniesiono o wprowadzenie w terenach elementarnych S.M.8042.KDL i S.M.8060.KD.G: - ujednoli-

cenie za”isów ”rzeznaczenia terenu w “brębie wyznaczenia SŁMŁ8033ŁKŚL w obszarze wydzielenia 

S.M.8042.KDL i S.M.8060.KD.G, - d“”r“wadzenie d“ zg“dn“`ci rysunku ”lanu (nazewnictwa tere-

nów elementarnych) z legendąŁ 
- Uwaga nie uwzględni“naŁ Jedn“r“dne standardy “b“wiązują na caJym “bszarze ”lanuŁ 

2. 1) Wniesiono o w”r“wadzenie za”isów w tre`ci ”lanu w rozdziale 2 w ”unkcie 7 d“tyczącym in-

frastruktury technicznej nalewy usunąć sf“rmuJ“wanie ｭz istniejącej sieci cie”lnej “ ”rzekr“ju 2x250 mmｬŁ 

- Uwaga uwzględni“naŁ 
2) W rozdziale 2 w ”unkcie 7 nalewy d“”isać, we w ”rzy”adku braku ”“dJączenia d“ mŁsŁc za“”atrzenie 

w cie”J“ nalewy ustalić z indywidualnych i l“kalnych uródeJ energii wyk“rzystujących nisk“emisyjne 
instalacje grzewcze np. na paliwo gaz“we, “lej “”aJ“wyŁ 

- Uwaga uwzględni“naŁ 
3) W r“zdziale 3 dla ”“niwszych terenów elementarnych nalewy: SŁMŁ8001ŁKP, SŁMŁ 8002 KP, SŁMŁ 

8003 KP - w”r“wadzić m“wliw“`ć ”rzebud“wy, r“zbud“wy, rem“ntu, likwidacji i budowy nowych 

sieci cieplnych na przedmiotowym terenie elementarnym 

- Uwaga nie uwzględni“naŁ Na wskazanych terenach nie ma sieci cie”lnej i nie ”lanuje się na 
wąskich ”asach nabrzewy bez zabud“wyŁ 

4) S.M. 8008.ZP, USw - w”r“wadzić m“wliw“`ć za“”atrzenia w cie”J“ równiew z terenu elementarnego 

S.M.8015.KD.D 

- Uwaga uwzględni“naŁ 
5) S.M.8010.UK - w”r“wadzić m“wliw“`ć za“”atrzenia w cie”J“ równiew z terenu elementarnego 

S.M.8012.USw 

- Uwaga nie uwzględni“naŁ źe względu d“ bardz“ trudne warunki grunt“we Wys” Gr“dzkiej 
i jej sukcesywne uzdatnianie nie jest m“wliwe i racjonalne wprowadzenie sieci cieplnej dla 

nielicznej zabudowy planowanej. 

6) S.M.8012.USw - w”r“wadzić m“wliw“`ć za“”atrzenia w cie”J“ równiew z terenu elementarnego 

S.M.8017.KD.L 

- Uwaga nie uwzględni“naŁ źe względu d“ bardz“ trudne warunki gruntowe Wysp Grodzkiej 

i jej sukcesywne uzdatnianie nie jest m“wliwe i racjonalne wprowadzenie sieci cieplnej dla 

nielicznej zabudowy planowanej. 

7) S.M.8013.USw - w”r“wadzić m“wliw“`ć za“”atrzenia w cie”J“ równiew z terenu elementarnego 

S.M.8017.KD.L 

- Uwaga nie uwzględni“naŁ źe względu d“ bardz“ trudne warunki grunt“we Wys” Gr“dzkiej 
i jej sukcesywne uzdatnianie nie jest m“wliwe i racjonalne wprowadzenie sieci cieplnej dla 

nielicznej zabudowy planowanej. 

8) S.M.8022.UK - w”r“wadzić m“wliw“`ć za“”atrzenia w cie”J“ równiew z terenu elementarnego S.M. 

8017.KD.L, S.M. 8031.KD.D. 

- Uwaga uwzględni“naŁ 
9) S.M.8028.KPP,USw - w”r“wadzić m“wliw“`ć za“”atrzenia w cie”J“ równiew z terenu elementarnego 

S.M. 8081.USw,MC. 

- Uwaga nie uwzględni“naŁ Nie ma m“wliw“`ci technicznych. 

10) S.M.8029.KPP,U - w”r“wadzić m“wliw“`ć za“”atrzenia w cie”J“ równiew z terenu elementarnego 

S.M.8071.MC. 

- Uwaga nie uwzględni“naŁ Nie ma m“wliw“`ci technicznychŁ 
11) 2.11. S.M. 8037.MC - w”r“wadzić m“wliw“`ć za“”atrzenia w cie”J“ równiew z terenu elementarnego 

SM. 8036.UA,U. 

- Uwaga nie uwzględni“naŁ Nie ma m“wliw“`ci technicznychŁ 
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12) S.M. 8038.UC,MC - w”r“wadzić m“wliw“`ć za“”atrzenia w cie”J“ równiew z terenu elementarnego 

S.M. 8046.MC, S.M. 8045.UO, S.M. 8035.MC 

- Uwaga nie uwzględni“naŁ Nie ma m“wliw“`ci technicznychŁ 
13) S.M.. 8043.KD.L, S.M. 8044.KD.D. - w”r“wadzić m“wliw“`ć l“kalizacji cie”J“ciąguŁ 

- Uwaga czę`ci“w“ uwzględni“naŁ Na terenie SŁMŁŁ 8043ŁKŚŁL istnieje cie”J“ciągŁ 
14) S.M. 8045.UO - w”r“wadzić m“wliw“`ć za“”atrzenia w cie”J“ równiew z terenu elementarnego S.M. 

8044.KD.D, S.M.8046.MC, S.M.8035.MC, S.M.8038.UC.MC. 

- Uwaga czę`ci“w“ uwzględni“naŁ Tylk“ z terenu S.M. 8044.KD.D. 

15) S.M. 8046.MC - w”r“wadzić m“wliw“`ć za“”atrzenia w cie”J“ równiew z terenu elementarnego 

S.M.8045.UO, S.M. 8038.UC.MC. 

- Uwaga uwzględni“naŁ 
16) S.M.8054.UK. - w”r“wadzić m“wliw“`ć za“”atrzenia w cie”J“ równiew z terenu elementarnego S.M. 

8052.MC. 

- Uwaga nie uwzględni“naŁ Nie ma m“wliw“`ci technicznychŁ 
17) S.M. 8060.KD.G, S.M.8064.KD.L, S.M.8065.KD.D, S.M. 8066KD.D - w”r“wadzić m“wliw“`ć ”rze-

budowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci cieplnych na przedmiotowym terenie 

elementarnym. 

- Uwaga czę`ci“w“ uwzględni“naŁ W zakresie terenów SŁMŁ 8060ŁKŚŁG, SŁMŁ8064ŁKŚŁL, 
S.M. 8066KD.D. 

18) S.M. 8067.KS - w”r“wadzić m“wliw“`ć za“”atrzenia w cie”J“ równiew z terenu elementarnego S.M. 

8018.UW. 

- Uwaga nie uwzględni“naŁ Nie ma m“wliw“`ci technicznychŁ 
19) S.M. 8068.KDW, S.M. 8074.KD.D, S.M.8075.KD.D, S.M. 8076.KD.D - w”r“wadzić m“wliw“`ć 

przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci cieplnych na przedmiotowym te-

renie elementarnym. 

- Uwaga nie uwzględni“naŁ Nie ma m“wliw“`ci technicznychŁ 
20) S.M. 8081.USw,MC - w”r“wadzić m“wliw“`ć za“”atrzenia w cie”J“ równiew z terenu elementarnego 

S.M. 8028.KPP, USw. 

- Uwaga nie uwzględni“naŁ Nie ma m“wliw“`ci technicznychŁ 
21) S.M. 8083.KD.D - w”r“wadzić m“wliw“`ć ”rzebud“wy, r“zbud“wy, rem“ntuŁ Likwidacji i budowy 

nowych sieci cieplnych na przedmiotowym terenie elementarnym. 

- Uwaga nie uwzględni“naŁ Nie ma m“wliw“`ci technicznychŁ 
22) Celem zabez”ieczenia ”asa techniczneg“ istniejących cie”J“ciągów “raz n“w“”r“jekt“wanych: 

a) zabrania się bud“wy “biektów bud“wlanych trwale związanych z gruntem bez”“`redni“ nad cie-

”J“ciągami “raz “dlegJ“`ci 1 m od skraju pasa technicznego, 

b) zabrania się ”r“jekt“wania i wyk“nywania nasadzeL drzew i krzewów nad ”asem technicznymŁ 
- Uwaga uwzględni“naŁ 
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UCHWAIA NR XII/274/11 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 24 ”audziernika 2Ńńń r. 

w s”rawie nadania nazw urzędowych ulicom i rondu w Szczecinie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym; (tŁjŁ 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, 

poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777); Rada Miasta Szczecin uchwala, c“ nastę”uje: 

  


