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2. Nieczysto`ci cie—Je odebrane od miesz—aLców Gminy Kalisz Pomors—i ”owinny być ”rze—azane do 
na–bliwe– ”oJowone– stac–i zlewne– na warun—ach o—re`lonych w Roz”orządzeniu Ministra Infrastru—tury 
z dnia 17 ”audzierni—a 2002 r. w s”rawie warun—ów w”rowadzania nieczysto`ci cie—Jych do stac–i zlew-

nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576). 

3. Przedsiębiorcy obowiązani są uwzględnić za”isy Planu Gos”odar—i Od”adami dla Wo–ewództwa 
Zachodniopomorskiego oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Kalisz Pomors—i odno`nie 
mie–sc odzys—u i uniesz—odliwiania od”adów —omunalnych odbieranych od wJa`cicieli nieruchomo`ciŁ 

§ 5. Przedsiębiorca ubiega–ący się o uzys—anie zezwolenia w za—resie o”równiania zbiorni—ów bezod-

”Jywowych i trans”ortu nieczysto`ci cie—Jych ”owinien s”eJniać nastę”u–ące wymagania: 

a) s”eJnia–ące– ”osiadać za”lecze techniczno-biurowe, w postaci bazy transportowej wymagania przepi-

sów budowlanych, sanitarnych, 

b) ”osiadać s”rzęt samochodowy - pojazdy asenizacyjne - zgodnie z technicznymi oraz sanitarno - po-

rząd—owymi wymaganiami roz”orządzenia Ministra Infrastru—tury z dnia 12 listo”ada 2002 r. 

w sprawie wymagaL dla ”o–azdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617), 

c) ”rze—azywać wszyst—ie odebrane od wJa`cicieli nieruchomo`ci nieczysto`ci cie—Je za ”o—witowaniem 

(dokument ”rze—azania nieczysto`ci cie—Jych wg wzoru o—re`lonego w zaJączni—u do roz”orządzenia 
Ministra Infrastru—tury z dnia 17 ”audzierni—a 2002 rŁ w s”rawie warun—ów w”rowadzania nieczysto`ci 
cie—Jych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576) do stacji zlewnej. 

§ 6. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego. 

§ 7. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od o”ubli—owania w Śzienni—u Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

PRZśWOŚNICZĄCA RAŚY 

 

Halina Ginalska 

Poz. 2185 

 

UCHWAIA NR XLł994ł09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 26 ”audziernika 2009 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭMiędzyodrze Wys”a Grodzka - Iasztownia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; 

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

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413); Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”u–e: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XVI/426/07 Rady Miasta Szczecina z dnia 20 grudnia 2007 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia Mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭMiędzyodrze 
Wyspa Grodzka - Iasztowniaｬ w Szczecinie, po stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarun—owaL i —ie-

run—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina (UchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta 

Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) uchwala się Mie–scowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego 
ｭMiędzyodrze Wyspa Grodzka - Iasztowniaｬ w Szczecinie. 

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

1) od ”óJnocy - wschodnim brzegiem KanaJu Grodz—iego; 
2) od wschodu - ulicą Hryniewiec—iego, granicą zachodnią terenów —ole–owych Śworca WrocJawskiego 

i nabrzewem Polskim; 
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3) od ”oJudnia - `rod—iem rze—i Parnicy i KanaJu Zielonego; 
4) od zachodu - nabrzewem Ka”itanatu, ulicą Bulwar Piastows—i. 

3. Granice obszaru ob–ętego ”lanem o—re`lone są na rysun—u ”lanu, w s—ali 1: 1 000, zwanym dalej 

rysunkiem planu. 

§ 2. Przedmiotem ”lanu są tereny ”rzeznaczone na cele: usJug centrotwórczych o znaczeniu ”onadlo-

kalnym, usJug związanych z dostę”em do a—wenów weglownych, zabudowy wielofun—cy–ne– z ”owierzch-

niami mieszkaniowymi i usJugowymi oraz na cele portowe i produkcyjno - s—Jadowe wy—orzystu–ące do-

stę” do a—wenów weglownych, ”rodu—cy–no-s—Jadowo-bazowe i usJugi logistyczne, tereny —omunikacji 

i urządzeL —omuni—acy–nych, infrastru—tury techniczne–, zieleni urządzone– i naturalne– oraz wód ”o-

wierzchniowych. 

§ 3. 1. Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭMiędzyodrze Wys”a Grodz—a 
- Iasztowniaｬ w Szczecinie w skali 1: 1 000 stanowi zaJączni— nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

2. Wyrys ze Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina 

w skali 1: 10 000 (UchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi 

zaJączni— nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

3. Rozstrzygnięcia o s”osobie realizac–i za”isanych w ”lanie inwestyc–i z za—resu infrastruktury tech-

niczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych miasta oraz o zasadach ich finansowania stanowi zaJączni— nr 3, 

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

4. Rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”ro–e—tu ”lanu stanowi zaJączni— nr 4, będący 
integralną czę`cią uchwaJyŁ 

RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar planu podzielony jest na tereny elementarne, dla —tórych ustala się ”rzeznaczenie, za-

sady zabudowy i zagospodarowania terenu. W granicach terenów elementarnych wystę”u–ą wydzielenia 
wewnętrzne, dla —tórych ustala się szczególne zasady zagos”odarowania terenuŁ 

2. Tereny elementarne, oznaczono na zaJączni—u graficznym oraz w te—`cie ”lanu w s”osób nastę”u–ący: 

1) litera oznacza–ąca dzielnicę _ródmie`cie - S; 

2) litera oznacza–ąca osiedle Międzyodrze - M; 

3) 8 - liczba oznacza–ąca —ole–ny numer ”lanu w osiedlu, ”o —tóre– nastę”u–e liczba oznacza–ąca —olejny 

numer terenu elementarnego w planie; 

4) symbol terenu oznacza–ący: 
a) MC - `ródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z zakazem prowadzenia ”rodu—c–i, usJug ”rodu—cyj-

nych i s—Jadowania, 

b) U - usJugi, szero—o ”o–ęte usJugi nieuciąwliwe, 

c) UA - usJugi uwyteczno`ci ”ubliczne–, zabudowa administracyjno - usJugowa, biura (obie—ty, w —tó-
rych ”rowadzi się dziaJalno`ć związaną z zarządzaniem, dziaJaniem organizacji, doradztwem, ob-

sJugą, ”o`rednictwem, archiwizowaniem, przetwarzaniem i ”rzesyJaniem informacji, itp.), 

d) UC - centrum usJugowo - handlowe o ”owierzchni s”rzedawy ”owywe– 2 000 m2, 

e) UK - usJugi —ultury (teatr, o”era, sala —oncertowa lub widowiskowa, kino, klub muzyczny, kaba-

retowy, o`rode— —ultury), obie—ty wystawiennicze, wys”ec–alizowane obie—ty —ulturalno - eduka-

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

studia i pracownie artystyczne, urządzone mie–sca organizac–i ”lenerowych wydarzeL —ultural-

nych, obie—ty nau—i i sz—olnictwa wywszego; usJugi sa—ralne - `wiątynie i obie—ty towarzyszące, 

f) UW - centrum konferencyjno - kongresowe z obiektami towarzyszącymi, 

g) USw - usJugi s”ortu, re—reac–i i turysty—i wy—orzystu–ące dostę” do a—wenów weglownych, n”Ł 
o`rod—i s”ortów wodnych, mariny, ”rzystanie –achtowe, —a–a—owe, wio`lars—ie, motorowodne 

z dopuszczeniem usJug towarzyszących fun—c–i ”odstawowe– (n”Ł hotelarstwo, handel, gastro-

nomia, rozryw—a, —ultura, dziaJalno`ć edu—acy–na, usJugi rzemie`lnicze związane z turysty—ą 
i sportami wodnymi), 
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h) PU - funkcja produkcyjno - s—Jadowa z do”uszczeniem usJug, mŁinŁ: obie—ty sortowni towarów; 
obie—ty s—Jadów i magazynów handlu hurtowego; do”uszcza się usJugi: dystrybucy–no - logi-

styczne, rzemiosJo, s—Jadowanie (obie—ty związane z ”rowadzeniem drobne– wytwórczo`ci, 
obie—ty sJuwące do s—Jadowania, sortowania i —onfe—c–onowania towarów), 

i) PUw - fun—c–a ”rzeJadun—owa i ”rodu—cy–no - s—Jadowa z dostę”em do a—wenów weglownych, 
z dopuszczeniem usJug; (–wŁ ale z trans”ortem wodnym), 

j) ZP - zieleL urządzona, zieleL ”ar—owa, 

k) KN - urządzenia —analizacy–ne i oczyszczalnia `cie—ów, 

l) KPS - przepom”ownia `cie—ów sanitarnych, 

J) KD.G - droga publiczna - ulica gJówna, 

m) KD.Z - droga publiczna - ulica zbiorcza, 

n) KD.L - droga publiczna - ulica lokalna, 

o) KD.D - droga publiczna - ulica dojazdowa, 

p) KDW - droga wewnętrzna, 

q) KPP - teren placu, 

r) KPJ - ciąg ”ieszo –ezdny, 

s) KP - ciąg ”ieszy, 

t) KS - tereny ”ar—ingów wydzielonych, 

u) WS - wody ”owierzchniowe `ródlądowe, 

w) WM - mors—ie wody wewnętrzne; 

5) tereny wydzieleL wewnętrznych, oznaczone są na rysun—u ”lanu oraz w te—`cie ”lanu w nastę”u–ący 
s”osób: 
a) KP - ciąg ”ieszy, 

b) KT - korytarz infrastruktury technicznej, 

c) SL - teren urządzeL do wodowania lub wyciągania na brzeg niewiel—ich –ednoste— ”Jywa–ących (sli”), 
d) ZZ - zes”óJ obsJugi zaJogantów –ednoste— ”Jywa–ących, 

e) i inne. 

3. Ustalenia planu formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowym: 

1) ustalenia ogólne obowiązu–ą na caJym obszarze ob–ętym planem; 

2) ustalenia szczegóJowe obowiązu–ą dla —on—retnego terenu elementarnego; 

3) w przypadku odmienno`ci ustalenia szczegóJowego od ustalenia ogólnego obowiązu–e na ”rzedmio-

towym terenie wyJącznie ustalenie szczegóJowe; 
4) ustalenia ogólne i szczegóJowe oraz ustalenia zawarte na rysun—u ”lanu, stanowią —om”let ustaleL 

regulu–ących zagos”odarowanie obszaru w granicach ”lanuŁ 

4. Ustalenia formuJowane są w nastę”u–ących gru”ach tematycznych: 

1) przeznaczenie terenu; 

2) —sztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu; 
3) zasady parcelacji; 

4) ochrona `rodowis—a i ”rzyrody; 
5) ochrona dziedzictwa —ulturowego i zabyt—ów; 
6) komunikacja; 

7) infrastruktura techniczna. 

5. Na rysunku planu ustaleniem są: 

1) linie rozgranicza–ące tereny o równym ”rzeznaczeniu i równych zasadach zagos”odarowania (tereny 
elementarne) i linie rozgranicza–ące tereny o szczególnych zasadach zagos”odarowania (wydzielenia 
wewnętrzne); 

2) oznaczenia terenów elementarnych; 

3) obowiązu–ące linie zabudowy; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) dominanty przestrzenne (lokalizacje orientacyjne); 

6) akcenty przestrzenne (lokalizacje orientacyjne); 

7) granice strefy ｭAｬ ochrony konserwatorskiej; 

8) granice strefy ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony zabyt—ów archeologicznych; 
9) zabytki chronione planem, —walifi—owane do w”isu do re–estru zabyt—ów; 
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10) zabytki chronione planem; 

11) orientacy–ny ”rzebieg `ciewe— rowerowych; 
12) obowiązu–ące ciągi ”iesze o orientacy–nym przebiegu; 

13) usytuowanie schronu na ”otrzeby ochrony ludno`ci; 
14) orientacy–ny ”rzebieg ”ro–e—towanych sieci wodociągowych; 
15) projektowane studnie awaryjne (lokalizacje orientacyjne); 

16) orientacy–ny ”rzebieg ”ro–e—towane– sieci gazowe– `redniego ci`nienia; 
17) orientacyjny przebieg projektowanej sieci cieplnej; 

18) projektowane przepom”ownie `cie—ów sanitarnych (lo—alizac–e orientacyjne); 

19) orientacyjny przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej; 

20) orientacy–ny ”rzebieg rurociągu tJocznego `cie—ów sanitarnych; 
21) orientacyjny przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej; 

22) orientacyjny przebieg planowanej elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV; 

23) orientacyjny przebieg projektowanych sieci elektroenergetycznych 15 kV; 

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

25) obszary narawone na niebez”ieczeLstwo ”owodziŁ 

6. Jeweli wymienione w § 4 ust. 4 grupy tematyczne nie wystę”u–ą w ustaleniach szczegóJowych 
oznacza to, we w ”lanie na terenie elementarnym nie w”rowadza się szczególnych ustaleL z tego za—resuŁ 

7. Czę`ć terenu o powierzchni 135,5 ha (z wodami powierzchniowymi) ob–ętego ”lanem, w zakresie 

oznaczonym na rysun—u ”lanu, ”oJowona w granicach ”ortu morskiego. Granice obszaru portu morskiego, 

oznaczone w ”lanie, są a—tualne na dzieL uchwalenia ”lanu, obowiązu–ące granice regulu–ą ”rze”isy od-

rębneŁ 

8. Obszar mors—ich wód wewnętrznych o ”owierzchni 64,9 ha, oznaczony na rysunku planu symbo-

lem ｭWMｬ, nie –est ob–ęty ustaleniami niniejszego planu. 

9. W obszarze ”lanu wystę”u–e droga wodna morska. Parametry klasyfikacyjne mors—ich dróg wod-

nych o—re`la–ą ”rze”isy odrębneŁ 

10. W obszarze ”lanu wystę”u–ą drogi wodne weglugi `ródlądowe–Ł Parametry —lasyfi—acy–ne `ródlą-
dowych dróg wodnych o—re`la–ą ”rze”isy odrębneŁ 

§ 5. Uwyte w ustaleniach szczegóJowych o—re`lenia oznacza–ą: 

Lp. Hasło Definicja 

1) alternacja 
kondygnacji 

zastosowanie rócnych form detalu architektonicznego dla realizacji tej 
samej kompozycji na poszczególnych kondygnacjach budynkuś 

2) dach przestrzenny  rócne formy dachówŚ 
a) o co najmniej dwóch połaciach głównych symetrycznie 

pochylonych pod k>tem min. 25o
 lub jedn> pulpitow>, 

b) dach kopułowy lub kolebkowy, w którym ciCciwa łuku 
ł>cz>cego najnicszy punkt z najwycszym, nachylona jest pod 
k>tem co najmniej 25o

, 
c) dach kaskadowy, w którym przek>tna wyznaczona przez 

krawCdzie kaskady, ł>cz>ca najnicszy punkt na okapie z 
najwycszym punktem dachu, nachylona jest pod k>tem 30o

 – 
45

o, przy czym krawCda pierwszej kaskady znajduje siC w 
odległoWci min. 3,0 m od lica budynku, 

d) dach stanowi>cy poł>czenie form wymienionych w pkt. a, 
b, c i dachów wysokich (spadzistych o k>cie nachylenia od 33o

 
do 60

o
; 

3) dach wysoki dach, o co najmniej dwóch połaciach głównych pochylonych pod 
k>tem min. 33o

; za formC dachu wysokiego uznaje siC takce dach 
kopułowy lub kolebkowy, w którym ciCciwa łuku ł>cz>ca najnicszy 
punkt z najwycszym, nachylona jest pod k>tem co najmniej 33o

; 

4) dostCp ogólny 
(dostCpnoWć 
ogólna) 

dostCp do terenu (obiektu) nie limitowany cadnymi ograniczeniami 
podmiotowymi ani przedmiotowymi, w szczególnoWci ogrodzeniami, 
biletami wstCpu, czasem dostCpu, itp.ś 
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5) dostCp publiczny dostCp do terenu (obiektu) nie limitowany cadnymi ograniczeniami 
podmiotowymi, tj. zapewniony kacdej osobie na podstawie 
okreWlonych warunków o charakterze organizacyjnym lub 
finansowym, np. dostCp tylko w ustalonych godzinach, bilety wstCpuś 

6) naturalne 
umocnienie brzegu 

forma nabrzeca umocliwiaj>ca wegetacjC roWlinnoWci brzegowej i 
przemieszczanie siC zwierz>t z wody na l>d, itp.ś okreWlana 
ucytkowo w stosunku do długoWci całkowitej brzegu wystCpuj>cego 
w granicach terenu elementarnego; 

7) intensywny zasób 
zieleni 

zrócnicowana gatunkowo zieleM, dostosowana do mocliwoWci 
technicznych miejsca, wypełniaj>ca mocliwe powierzchnie, w tym 
takce na sztucznie wykonanych lub ukształtowanych miejscach, np. 
na dachach i tarasach, zieleM w donicach, pn>cza na barierach 
przeciwhałasowych, Wcianach, ogrodzeniachś 

8) incynieryjne 
urz>dzenia sieciowe 

urz>dzenia techniczne bezpoWrednio współpracuj>ce z sieciami 
incynieryjnymi uzbrojenia terenu i zapewniaj>ce mocliwoWć ich 
sprawnego działaniaś w szczególnoWciŚ stacje transformatorowe 
15/0,4 kV, szafki teletechniczne i elektroenergetyczne, hydrofornie, 
sieciowe pompownie wody i Wcieków, przelewy burzowe, stacje 
gazowe 2–go stopnia, komory zasuw, wymienniki ciepła, 
pompownie na sieci ciepłowniczej, anteny telekomunikacyjne i 
inne; 

9) kompozycja obiektu układ eksponowanych elewacji oraz dachu i zwieMczenia budowli z 
rozmieszczeniem, wielkoWci> i proporcjami otworów, elementami 
programu architektoniczno-estetycznego (detale, faktury 
materiałów, zasada kolorystyki, itp.), stolark>, urz>dzeniami 
ł>cz>cymi obiekt z otaczaj>cym terenem, towarzysz>cymi 
obiektami pomocniczymi wspieraj>cymi kompozycyjnie obiekt 
głównyś 

10) nieprzekraczalna 
linia zabudowy  

linia ograniczaj>ca obszar usytuowania budynku; lico budynku nie 
moce przekraczać nieprzekraczalnej linii zabudowyś 

11) obowi>zuj>ca linia 
zabudowy 

linia wyznaczaj>ca połocenie lica podstawowej bryły budynkuś 
szczególne warunki kształtowania obowi>zuj>cej linii zabudowy 
reguluj> ustalenia szczegółoweś 

12) powierzchnia 
zabudowy  

obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego obrysu budynku 
w stanie wykoMczonym na płaszczyznC poziom>, przyjmuj>c za 
podstawCŚ 
a) obrys parteru, jeceli jest on wiCkszy od rzutu pionowego obrysu 

Wcian fundamentowych, albo  
b) obrys Wcian fundamentowych, jeceli na poziomie terenu jest on 

wiCkszy od rzutu obrysu parteruś  
do powierzchni zabudowy wlicza siC powierzchnie wystCpuj>cych 
w obrCbie przyziemia takich elementów budynku jakŚ przeWwity, 
przejWcia i przejazdy (bramy), ganki, krucganki, loggie wgłCbne 
(cofniCte) i loggio-balkony przystawiane, werandy otwarte i 
oszklone oraz przybudowane szklarnie (ogrody zimowe), garace 
lub wiaty garacowe - stanowi>ce integraln> czCWć budynku, 
powierzchniC obiektów pomocniczych: budynki gospodarcze, 
garace, szopy, szklarnie, altany, itp.ś 
do powierzchni zabudowy nie wlicza siC powierzchni budynków lub 
ich czCWci znajduj>cych siC ponicej poziomu terenu, powierzchni 
schodów, pochylni i ramp zewnCtrznych, studzienek przy 
okienkach piwnicznych, osłon przeciwsłonecznych, daszków, 
okapów dachowych, powierzchni nadwieszonych czCWci budynku 
powycej parteru, basenów i sztucznych oczek wodnychś 

13) przestrzeM 
publiczna 

teren otwarty (niezabudowany), objCty dostCpem ogólnym lub 
dostCpem publicznym, o funkcjach komunikacyjnych lub 
rekreacyjnych, umocliwiaj>cy spontaniczn> lub zorganizowan> 
aktywnoWć obywateliŚ indywidualn> i zbiorow>ś 
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14) reklama 
wbudowana 

miejsce lub urz>dzenie wykorzystywane do ekspozycji napisów i 
znaków graficznych o charakterze informacyjnym lub 
marketingowym, stanowi>ca wtórny element wyposacenia elewacji, 
umieszczony na zakoMczonym inwestycyjnie obiekcie budowlanymś 
reklam> wbudowan> nie jest miejsce lub urz>dzenie, o którym 
mowa powycej, jeceli stanowi element pierwotnego wystroju lub 
projektu budynku, a takce szyld o powierzchni do 0,3 m2

; 

15) reklama  
wolnostoj>ca 

samodzielny obiekt przeznaczony wył>cznie do ekspozycji 
napisów, znaków graficznych i innych elementów dekoracyjnych o 
charakterze informacyjnym lub marketingowym; reklama nie jest 
zagospodarowaniem tymczasowym w rozumieniu planu; 

16) rewitalizacja wieloletnie, zintegrowane działania, inicjowane i koordynowane 
przez np. samorz>d gminny, zmierzaj>ce do przemian 
przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych 
czCWciach miast w celu poprawy jakoWci cycia mieszkaMców, 
przywrócenia ładu przestrzennego, wzrostu funkcjonalnoWci 
obszaru, a takce ocywienia gospodarczego i rozwoju miasta. 
Działania w sferzeŚ materialno - przestrzennej dotycz> 
infrastruktury komunalnej, modernizacji zabudowy, w tym 
mieszkaniowej, przekształceM funkcjonalnych, porz>dkowania 
przestrzeni publicznych; 

17)  sezonowe usługi forma zagospodarowania tymczasowego, dostosowana do 
zapotrzebowania zwi>zanego ze specyfik> kulturow>, np. imprezy 
plenerowe typu „Dni Morza”, jarmarki Wwi>teczne, okolicznoWciowe, 
targi, parady, inscenizacje, ekspozycje, ogródki gastronomiczne, 
itp.; 

18) wartoWciowy 
drzewostan 

pojedyncze drzewa lub ich grupy spełniaj>ce jedn> z ponicszych 
cech:  
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz aleje 
(poza lasami i parkami oraz z wyj>tkiem zadrzewieM tworzonych 
przez gatunki niepoc>dane), 
b) drzewa i krzewy gatunków prawnie chronionych lub stanowi>ce 
pomniki przyrody, aleje i parki zabytkowe, 
c) drzewa rodzime i obce z podanych nicej rodzajów o obwodach 
pnia mierzonego na wys. 130 cm: 
 powycej 200 cmŚ czeremcha zwyczajna, olsza, wierzba, 
 powycej 100 cmŚ brzoza, choina, daglezja, jesion, 

kasztanowiec, klon (z wyj>tkiem klonu jesionolistnego), 
modrzew, morwa, sosna, Wwierk,  

 powycej 50 cmŚ buk, cyprysik, d>b (z wyj>tkiem dCbu 
czerwonego), głóg, grab, iglicznia, jarz>b, jodła, leszczyna 
turecka, lipa, magnolia, platan klonolistny, wi>z, cywotnikś  

d) ponad piCcioletnie drzewa i krzewy gatunków egzotycznych z 
wyj>tkiem gatunków niepoc>danych, innych gatunków 
wymienionych w bazie „Gatunki obce. Polska baza danych.” 
Instytutu Ochrony Wrodowiska PAN oraz pospolitych gatunkówŚ 
berberysów, bukszpanu, cyprysików, daglezji, forsycji, 
jaWminowców, kasztanowca, kolcowoju, ligustru, mahonii, 
modrzewi, suchodrzewów, sumaków, Wwierków, tawuł i tawułowca, 
topoli, winobluszczy, cylistka i cywotnikówś   

19) zabudowa obrzecna zabudowa zlokalizowana wzdłuc granicy działki (kwartału) na linii 
zabudowy pokrywaj>cej siC z lini> rozgraniczaj>c> ulicy, lub do niej 
równoległ>, jako styczna (zwarta) lub wolnostoj>ca, czytelnie 
obudowuj>ca przestrzeM ulicy lub placuś 

20) zamkniCcie 
kompozycyjne 

ograniczenie widokowe przestrzeni publicznej, posiadaj>ce walory 
kompozycyjne i estetyczne: obiektem budowlanym (grup> 
obiektów), ukształtowaniem powierzchni terenu lub zieleni> 
wysok>ś 

21) zieleM urz>dzona, 
zieleM parkowa 

zespół rócnych elementów zieleni (drzewa, krzewy, byliny, trawniki) 
stanowi>cych skomponowan> całoWć przestrzenn>. 
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RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6. 1. Przeznaczenie terenu: 

1) obszar ”lanu ”rzeznacza się na `ródmie–s—ą zabudowę wielofun—cy–ną o chara—terze centrotwórczym, 

z przestrzeniami publicznymi, m.in. nadwodnymi o wysokim standardzie i szerokim spektrum usJug, 
ze szczególnym uwzględnieniem usJug ”ublicznych o znaczeniu ”onadlo—alnymŁ Wys”y obsJugu–e ”ę-
tla dróg lo—alnych z sze`cioma przeprawami mostowymi, w tym dwoma mostami nowymi. We 

wschodnie– czę`ci obszaru ”lanu, na terenie ｭportu wolnocJowegoｬ ”rzeznaczonego na s—Jady, ”rze-

Jadune—, usJugi dystrybucy–no - logistyczne, ”rzewidu–e się su—cesywne ”rze—sztaJcanie w stru—tury 
wielofunkcyjne, w tym w”rowadzanie usJug wystawienniczo - handlowych, bussinesu, hotelarstwa, 

rozrywki, sportu, turysty—i, zes”oJy a”artamentowe i mieszkalnictwo; 

2) obszar ob–ęty ”lanem, ob–ęty –est ”rogramem rewitalizacji. Przedmiotem rewitalizacji realizowanej za-

równo –a—o inwestyc–a —omunalna –a— i ”rywatna, są: budowa u—Jadu —omunikacyjnego z przeprawa-

mi mostowymi, budowa infrastru—tury techniczne–, realizac–a obie—tów uwyteczno`ci ”ubliczne–, re-

nowac–a substanc–i budowlane– i zabyt—ów, budowa ”rzestrzeni ”ublicznych wraz z wy”osaweniem, 

w tym budowa/modernizac–a nabrzewy dla –ednoste— ”Jywa–ących, tereny zieleni urządzone–, zagos”o-

darowanie terenów na cele s”ortu, re—reac–i i wy”oczyn—u; 

3) na wys”ach Iasztownia i Grodz—a za—azu–e się lo—alizac–i fun—c–i mieszkaniowej, w kondygnacji przy-

ziemia; 

4) lo—alizac–a usJug ochrony zdrowia i o”ie—i s”oJeczne– oraz o”ie—i nad dziećmi i mJodziewą na terenach 

w zabudowie wielofunkcyjnej oznaczonej symbolem MC i innych terenach elementarnych wskaza-

nych w ustaleniach szczegóJowychŁ 

2. KsztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) ustala się zasady li—widac–i istnie–ące– zabudowy i zagos”odarowania terenu w zalewno`ci od ”lano-

wanych zmian i wystę”u–ących obie—tów zabyt—owych: 
a) na terenach, gdzie ”lanowana –est nowa zabudowa i nie wystę”u–ą zabyt—i - istnie–ąca zabudowa 

i uzbro–enie wraz z inwyniery–nymi urządzeniami sieciowymi do rozbiór—i, chyba we ustalenia 
szczegóJowe stanowią inacze–, 

b) na terenach, gdzie ”lanowana –est nowa zabudowa i wystę”u–ą zabyt—i - istnie–ąca zabudowa za-

bytkowa, wskazana na rysunku planu, do utrzymania i ada”tac–i, ”ozostaJe istnie–ące obie—ty bu-

dowlane do likwidacji, 

c) na terenach, gdzie ”lanowana –est nowa zabudowa i wystę”u–ą obie—ty, —tóre mogą zostać ”od-

dane adaptacji (np. hale, budynki administracyjne) - istnie–ąca zabudowa i zagos”odarowanie te-

renu do li—widac–i, do”uszcza się ada”tac–ę budyn—ów na cele usJug i w—omponowania ich 

w nową stru—turę zabudowy; 

2) na caJym obszarze ”lanu, wyso—o`ć zabudowy, w tym obowiązu–ące wyso—o`ci —ondygnac–i, o—re-

`lone w ustaleniach szczegóJowych dla ”oszczególnych terenów elementarnych, realizować z do—Jad-

no`cią ± 0,5 m; 

3) na caJym obszarze ”lanu, w ”rzy”ad—u realizac–i dachu —as—adowego, do”uszcza się wy—onanie —a-

skady maksymalnie z dwoma progami, dla zabudowy o wysoko`ci do 24,0 m wJącznie; 

4) jeweli w ustaleniach szczegóJowych do”uszcza się ciąg elewacyjny o tej same– wyso—o`ci na dJugo`ci 
np. do 30 m, to oznacza, we równica wyso—o`ci ”omiędzy —ole–nymi segmentami ”owinna wynosić 
min. 1,5 m; 

5) na–niwszy ”oziom dostę”u technicznego i lo—alizac–i urządzeL infrastru—tury techniczne– w nowe– za-

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

6) do”uszczenie nadwieszenia zabudowy wzdJuw nabrzewa rze—i nalewy rozumieć –a—o —onstru—c–ę 
ws”orni—ową, bez zastosowania ”od”ór; 

7) lo—alizac–ę obie—tów maJe– archite—tury oraz innych obie—tów stanowiących wy”osawenie obszarów 
zainwestowania miejskiego, np. wiaty przystankowe, kioskowiaty, budki telefoniczne, lam”y o`wie-

tlenia ulicznego, tradycy–ne sJu”y ogJoszeniowe, warun—u–e się nie ”owodowaniem ograniczeL dla 
komunikacji szynowe–, —oJowe–, rowerowe– i ”iesze–, w tym dla umieszczania zna—ów i sygnaJów dro-

gowychŁ Za—az lo—alizowania —ios—ów wolnosto–ących; 
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8) na obszarach oznaczonych symbolami: KŚ, KŚW, KPP, KPJ, KP i obszarach zieleni urządzone– ozna-

czonej symbolem ZP, zakazuje się lo—alizac–i obie—tów tymczasowych, za wy–ąt—iem zagospodarowa-

nia związanego z imprezami publicznymi do 14 dni, ekspozycjami plenerowymi oraz wy”osaweniem 

ruchomym likwidowanym na noc - gastronomia, ogród—i gastronomiczne związane fun—c–onalnie ze 
staJym obiektem usJugowym w zabudowie, chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej; 

9) do czasu realizac–i ustaleL ”lanu, w celu zagos”odarowania tymczasowego, do”uszcza się ”rze—ra-

czanie linii rozgranicza–ących tereny elementarne; 

10) do”uszcza się zwarte zes”oJy zieleni re—reacy–ne– wewnątrz zabudowy —wartaJów, bez sty—u z u—Ja-

dem ulic lub na stro”ach zabudowy —ubaturowe– z wyJączeniem dachów budyn—ów stycznych z dro-

gami publicznymi; 

11) za—azu–e się umieszczania instalac–i i urządzeL technicznych na elewac–ach od strony nabrzewy rze—i, 
ulic, ”laców i mostówŁ Za—az nie dotyczy rur s”ustowych, instalac–i odgromowych, a ta—we szafe— 
gazowych, elektroenergetycznych i telekomuni—acy–nych nie wysta–ących ”oza lico budyn—u; 

12) za—azu–e się lo—alizac–i nowych i ”rzedJuwania lo—alizac–i istnie–ących re—lam wolnosto–ących, szyldów 
oraz urządzeL technicznych na sJu”ach o`wietleniowych oraz na obie—tach usytuowanych wzdJuw 
brzegów rze—i Odry Zachodnie–, KanaJu Zielonego, Parnicy oraz na obiektach mostowych i w liniach 

rozgranicza–ących tereny —omunikacyjne; 

13) za—azu–e się lo—alizac–i nowych re—lam wolnosto–ących oraz ”rzedJuwania lo—alizac–i istnie–ących na 
o—res dJuwszy niw 5 lat, licząc od dnia we–`cia w wycie ninie–szego ”lanu, za—az nie obe–muje tradycyj-

nych sJu”ów ogJoszeniowych i no`ni—ów re—lam wbudowanych, zrealizowanych –a—o czę`ć —ompozy-

cji budynku; 

14) za—azu–e się lo—alizac–i re—lam wbudowanych na elewac–ach i dachach zabyt—ów ob–ętych ochroną 
—onserwators—ą, z zastrzeweniem pkt 15; 

15) do”uszcza się re—lamy wbudowane, o powierzchni do 1 m2, w s”osób nie ”rzesJania–ący —ompozycji 

i wystro–u elewac–i, zawiera–ące grafi—ę informacyjno - reklamową o—re`la–ącą: logo firmowe lub cha-

ra—ter ”rowadzone– dziaJalno`ci, w obie—cie i na dziaJce, na —tóre– re—lama jest umieszczona; 

16) za—azu–e się umieszczania reklamłbanerówłsiate— re—lamowych roz”iętych na caJe– lub czę`ci elewacji 

budyn—u, za wy–ąt—iem reklamłbanerówłsiate— re—lamowych na elewac–ach budyn—ów, rusztowa-

niach i ogrodzeniach, instalowanych w trakcie prowadzonych robót budowlanych; 

17) niezalewnie od ustaleL wyso—o`ciowych wyni—a–ących z ”lanu, wszyst—ie obie—ty o wyso—o`ci od 
100,00 m nad poziom terenu, stanowią ”rzesz—ody lotnicze; 

18) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urządzeL nawigacy–nych wg ”otrzeb, bez ograniczenia ich wyso-

—o`ci; 
19) wszystkie obiekty na obszarze portu mors—iego, widoczne z wód mors—ich wewnętrznych, swo–ą 

formą, —olorysty—ą i chara—terysty—ą `wiecenia `wiateJ nie mogą sugerować ozna—owania nawigacyj-

nego oraz utrudniać identyfi—ac–i ozna—owania nawigacy–nego, a urządzenia o`wietleniowe nie mogą 
”owodować ”adania ”romieni bez”o`rednio na a—wen w s”osób ”owodu–ący ｭo`le”ienieｬ nawigato-

rów –ednoste— ”Jywa–ącychŁ Ustalenie dotyczy ta—we o`wietlenia e—s”ozycy–nego zabudowy; 

20) regulacje i zmiany linii nabrzewa, budowa obie—tów na wodach morskich wymaga–ą zastosowania 
”rocedur wyni—a–ących z ”rze”isów odrębnych - za”isy ”lanu dla wód mors—ich nie są ustaleniami 

prawa miejscowego; 

21) w obszarze dróg wodnych: mors—ie– i weglugi `ródlądowej, w granicach rzek Odry Zachodniej, Parnicy 

wraz z ich odgaJęzieniami, do”uszcza się ”rowadzenie ”rac związanych z utrzymaniem nalewytego 
stanu technicznego —oryt cie—ów naturalnych i —anaJów oraz za”ewnienia swobodnego s”Jywu wód 
”owodziowych oraz lodówŁ Na wwŁ rze—ach, wraz z ich odgaJęzieniami, do”uszcza się ”rowadzenie 
”rac związanych z: 
a) wystawieniem brzegowego i ”Jywa–ącego ozna—owania nawigacy–nego, 
b) budową, ”rzebudową, remontem i modernizac–ą urządzeL wodnych sJuwących —orzystaniu z wód, 

m.in. bulwarów, nabrzewy, dalb, ”omostów, ”rzystani, budowli regulacy–nych, wylotów urządzeL 
kanalizacy–nych sJuwących do w”rowadzania `cie—ów lub wody do cie—ów, 

c) ubezpieczeniem brzegówŁ 

3. Zasady parcelacji: 

1) za—az do—onywania ”odziaJów i wydzielania nowych dziaJe— gruntu wyni—a–ących z ”otrzeb: 
a) istnie–ącego zagos”odarowania tymczasowego, 

b) nowego zagospodarowania tymczasowego, 

c) lokalizacji tymczasowych obie—tów budowlanych; 
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2) do”uszcza się dzielenie lub Jączenie dziaJe—, –eweli sJuwy ono —ore—cie ich granic lub umowliwia ”rzyJą-
czenie do istnie–ących, sąsiednich nieruchomo`ci w celu realizac–i ustaleL ”lanu lub ”o”rawy warun-

—ów zagos”odarowania; 

3) przebieg linii ”odziaJów dla celów o”racowaL geodezy–nych o—re`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi 
linii z rysunku planu. 

4. Ochrona `rodowis—a i ”rzyrody: 

1) w obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, oznaczonym na rysunku planu, dla nowej za-

budowy o chara—terze staJym na—azu–e się ”odwywszenie ”oziomu terenu i wyniesienie posadzki par-

teru budyn—ów ponad poziom wód ”owodziowych - na–niwszą rzędną terenów zabudowy i —omunika-

cji podano w ustaleniach szczegóJowych; 

2) rozwiązania techniczne zabudowy i —ondygnac–i ”odziemnych winny uwzględniać szczególne warunki 

geologiczno - inwyniers—ie; 

3) na Wyspie Grodz—ie– do”uszcza się wy—onanie —ondygnac–i sutereny na ”oziomie na–wywsze– wody 
gruntowe–, realizowane– równocze`nie z uzdatnianiem terenu; 

4) konstru—c–e obie—tów nalewy ”ro–e—tować w s”osób minimalizu–ący zagrowenie utraty stateczno`ci w 
przypadku powodzi oraz stosować materiaJy budowlane o zwię—szone– od”orno`ci na —onta—t z wodą 
(n”Ł cegJa ceramiczna, beton, wyroby cementowe, klinkier, terakota, kamieL, aluminium, PCV, itp.); 

5) przy lo—alizac–i nowe– zabudowy miesz—aniowe– wzdJuw ulic nalewy zastosować rozwiązania archite—to-

niczne i —onstru—cy–ne Jagodzące lub eliminu–ące negatywne s—ut—i sąsiedztwa tras —omuni—acyjnych; 

6) wszel—ie uciąwliwo`ci wyni—a–ące z e—s”loatac–i zabudowy i zagos”odarowania terenu ”owinny zamy-

—ać się w granicach dziaJ—i ”rzynalewne–; 
7) na caJym obszarze ”lanu zaleca się retenc–ę wód o”adowychŁ Śla inwestyc–i realizowanych z zabu-

dową, o ”owierzchni dachu ”owywe– 1 000 m2, zastosowanie retenc–i wód o”adowych i ”o ich 
oczyszczeniu zastosowania do celów gos”odarczych lub zrzutu do rzeki. 

5. Ochrona dziedzictwa —ulturowego i zabyt—ów: 

1) ustala się granice stref ochrony —onserwators—ie–, obe–mu–ące tereny ws—azane na rysun—u ”lanu: 
a) granice strefy A ochrony konserwatorskiej, 

b) granice strefy W III ograniczone– ochrony zabyt—ów archeologicznych, 

c) strefą ś ochrony e—s”ozyc–i, ob–ęto caJy obszar ”lanu; 

2) w obszarze ob–ętym strefą W III ograniczone– ochrony zabyt—ów archeologicznych, do”uszcza się in-

westowanie i wykonywanie prac ziemnych pod warunkiem: 

a) opiniowania przez organ dsŁ ochrony zabyt—ów wszel—ich ”oczynaL inwyniers—ich związanych 
z robotami ziemnymi, podejmowanymi w obrębie granic strefy celem ustalenia zakresu zobowią-
zaL wyni—a–ących z ”rze”isów odrębnych, 

b) gotowo`ci do ”rze”rowadzenia interwency–nych badaL archeologicznych, w ”rzy”ad—u ”od–ęcia 
realizacji prac ziemnych, badania archeologiczne ma–ą chara—ter sezonowy i mogą być ”rowadzo-

ne od ma–a do ”audzierni—a, 
c) zawiadomienia (”rzez wJa`ciciela, uwyt—owni—a terenu lub inwestora) organu dsŁ ochrony zabyt-

—ów o zamiarze ”od–ęcia robót ziemnych i uzyskania stosowanego zezwolenia; 

3) Strefę ś ochrony e—s”ozyc–i, ustalono dla caJe– doliny Odry, od —rawędzi wzgórz lewobrzewa do ”od-

stawy Wzgórz Bu—owych, dla zagwarantowania w zagos”odarowaniu terenów, w granicach strefy, 
bez”o`rednich i ”o`rednich wglądów na dominanty —ra–obrazowe, tworzenie lo—alnych wnętrz i otwarć 

widokowych wzbogaca–ących stru—turę ”rzestrzenną dolinyŁ 
 W strefie E istotne jest utrzymanie ”owiązaL wido—owych wystę”u–ących ”o”rzez wys”y: Grodz—a, 

Iasztownia i obszar ”ortu, z ”rzestrzeni ”ublicznych: z tarasów Nowego i Starego Miasta, dawnego 
Fortu Leo”olda, terenów —omuni—acy–nych Międzyodrza, ”rawobrzewa i a—wenów weglownychŁ 

 Ochronie ”odlega–ą: 
a) dale—ie wido—i ”rzez sylwetę ”lanowane– zabudowy, 
b) wido—i z ”rzestrzeni ”ublicznych: ulic, ciągów ”ieszych, nabrzewy, ”laców, tarasów wido—owych 

i ”rzestrzeni zieleni urządzone– oraz mostów i szla—ów wodnych, na zabyt—i i warto`ciowe zes”o-

Jy —ra–obrazowe —ulturowe i naturalne, dominanty krajobrazowe, 

c) wido—i z ”un—tów wido—owych na ”anoramę miasta, 

d) ”rzed”ole i tJo wido—u na wys”y; 
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4) wskazane na rysunku planu nieruchomo`ci lub obie—ty budowlane, o—re`lone –a—o zabyt—i w”isane do 
re–estru zabyt—ów, oznaczone na rysun—u ”lanu, są chronione na mocy i w zakresie o—re`lonym 

w ustawie o ochronie zabyt—ów i o”iece nad zabyt—ami, obowiązu–e trwaJe zachowanie zabudowy 
i zagospodarowania terenu; 

5) ustala się ochronę —onserwators—ą zabyt—ów nie w”isanych do re–estru zabyt—ów, ob–ętych ewiden-

c–ą —onserwators—ą, w tym obie—tów i obszarów —walifi—owanych do w”isu do re–estru zabyt—ów, 
ws—azanych w ustaleniach szczegóJowych i oznaczonych na rysun—u ”lanu; 

6) w ”rzy”ad—u —onieczno`ci rozbiór—i zabyt—u, wyni—a–ące– ze zdarzenia losowego, obowiązu–e wy—o-

nania inwentaryzacji konserwatorskiej obiektu i przekazanie dokumentacji organowi ds. ochrony za-

byt—ów; 

7) w ustaleniach szczegóJowych wybranych terenów elementarnych ”rzywraca się i obe–mu–e ochroną 
nazwy ulic, ”laców i mostów, zgodnie z tradyc–ą historycznąŁ 

6. Komunikacja: 

1) obsJugę —omuni—acy–ną obszaru ob–ętego ”lanem ustala się z istnie–ących i ”ro–e—towanych dróg ”u-

blicznych i wewnętrznych, ”oJączonych z zewnętrznym u—Jadem komunikacyjnym miasta; 

2) powiązania u—Jadu —omuni—acy–nego obszaru ob–ętego ”lanem z u—Jadem zewnętrznym za”ewnia–ą 
nastę”u–ące ulice: 
a) S.M.8061.KD.G (ul. śnergety—ów) - ”owiązanie lewobrzewne– i ”rawobrzewne– czę`ci Szczecina, 
b) S.M.8062.KD.Z (ul. Bytomska, ul. WJadysJawa IV) - ulica stanowiąca fragment trasy pozwalają-

ce– na ”oJączenie 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-

nowiące gJówny u—Jad —omuni—acy–ny Iasztowni, umowliwia–ące ”oJączenia z zewnętrznym u—Ja-

dem komunikacyjnym miasta; 

3) realizac–ę —awdego nowego obie—tu budowlanego oraz rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub 
zmianę s”osobu uwyt—owania obie—tu istnie–ącego, warun—u–e się za”ewnieniem na terenie przedsię-
wzięcia od”owiednie– liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych, nie mnie–sze– niw ta, 
—tóra wyni—a z ”rzyrostu ”otrzeb ”ar—ingowych wywoJanych realizac–ą ”rzedsięwzięcia; Śo obliczania 
zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów osobowych ”rzy–mu–e się nastę”u–ące 
ws—auni—i liczby miejsc postojowych: 

a) dla terenów elementarnych S.M.8020.UK, S.M.8022.UK, S.M.8023.U, S.M.8024.MC, 

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 
Wskaanik liczby  

miejsc postojowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie 1 

2. Hotele, pensjonaty 10 łócek 4 

3. Sklepy, domy towarowe o powierzchni sprzedacy do 
2000 m

2
 

100 m² pow. sprzedac. 2,5 

4. Sklepy, domy towarowe o powierzchni sprzedacy 
powycej 2000 m2

 
100 m² pow. sprzedac. nie mniej nic 3 

5. Gastronomia 10 miejsc konsump. nie mniej nic 2 

6. Biura, urzCdy, poczty, banki  100 m² pow. ucytkowej * 
2 

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

8. Kina, teatry,  itp. 10 miejsc siedz>cych 1,5 

9. 
Obiekty muzealne i wystawowe 

10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

1 

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

11. Szkoły wycsze, obiekty dydaktyczne 10 studentów 
korzystaj>cych z obiektów 

jednoczeWnie 

1 

12. Baseny pływackie, siłownie, inne małe obiekty sportu 
i rekreacji 

5 korzystaj>cych nie mniej nic 1 

13. Obiekty rekreacyjno – sportowe   
i szkoleniowo - rekreacyjne 

5 ucytkowników 
jednoczeWnie 

1 
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14. 
Sale konferencyjne, oWrodki szkoleniowe  

5 ucytkowników 
jednoczeWnie 

1 

15. Rzemiosło  5 zatrudnionych ** 1 

16. PrzystaM ceglarska  2 miejsca do cumowania 1 

17. 
Obiekty ekspozycyjno-handlowe 

50 m² pow. 
ekspozycyjno-handlowej 

1 

18. 
Usługi rócne 

50 m² pow. 
ucytkowej * 

nie mniej nic 1 

19. 
Plac targowy 

10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

1 

* do ”owierzchni uwyt—owe–, w ”rzy”ad—u obliczeL za”otrzebowania miejsc postojowych, nie zali-

cza się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”Ł 
**   zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 

b) dla ”ozostaJych terenów elementarnych: 

Lp. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa 
Wskaanik liczby miejsc 

postojowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie nie mniej nic 1 

2. Hotele, pensjonaty 10 łócek nie mniej nic 5 

3. Sklepy, domy towarowe o powierzchni sprzedacy do 
2000 m

2
 

100 m² pow. sprzedac. 2,5 

4. Gastronomia 10 miejsc konsump. nie mniej nic 3 

5. Biura, urzCdy, poczty, banki  100 m² pow. ucytkowej * 
3 

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

7. Kina, teatry, itp. 10 miejsc siedz>cych 2,5 

8. 
Obiekty muzealne i wystawowe 

10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

nie mniej nic 1 

9. Szkoły podstawowe i gimnazja 30 uczniów na 1 zmianC nie mniej nic 1 

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

11. Szkoły wycsze, obiekty dydaktyczne 10 studentów 
korzystaj>cych z obiektów 

jednoczeWnie 

1 

12. Place składowe, hurtownie, magazyny 2 zatrudnionych ** nie mniej nic 1 

13. Zakłady produkcyjne 5 zatrudnionych ** nie mniej nic 1 

14. Baseny pływackie, siłownie, inne małe obiekty sportu 

i rekreacji 
5 korzystaj>cych nie mniej nic 1 

15. Obiekty rekreacyjno – sportowe   
i szkoleniowo - rekreacyjne 

5 ucytkowników 
jednoczeWnie 

1 

16. 
Sale konferencyjne, oWrodki szkoleniowe  

5 ucytkowników 
jednoczeWnie 

1 

17. Rzemiosło  5 zatrudnionych ** 1 

18. PrzystaM ceglarska  2 miejsca do cumowania 1 

19. 
Obiekty ekspozycyjno-handlowe 

50 m² pow. 
ekspozycyjno - handlowej 

1 

20. 
Usługi rócne 

50 m² pow. 
ucytkowej * 

nie mniej nic 1 

21. 
Plac targowy 

10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

1 

22. Stacje paliw (z wył>czeniem samoobsługowych 
stacji paliw) 

1 obiekt 5 

* do ”owierzchni uwyt—owe–, w ”rzy”ad—u obliczeL za”otrzebowania miejsc postojowych, nie zali-

cza się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”Ł 
** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 
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4) realizac–ę nowego obie—tu budowlanego oraz rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub zmianę s”o-

sobu uwyt—owania obie—tu istnie–ącego, warun—u–e się za”ewnieniem na terenie ”rzedsięwzięcia od-

powiedniej liczby miejsc postojowych dla rowerów, nie mnie–sze– niw ta, —tóra wyni—a z ”rzyrostu ”o-

trzeb ”ar—ingowych wywoJanych realizac–ą ”rzedsięwzięcia; 

5) w przypadku braku mowliwo`ci realizac–i mie–sc ”osto–owych dla rowerów na terenie ”rzedsięwzięcia 
do”uszcza się ich lo—alizac–ę w granicach pasa drogowego na chodniku pod warunkiem nie powodo-

wania ograniczeL w ruchu ”ieszych; 

6) do obliczania zapotrzebowania na mie–sca ”osto–owe dla rowerów ”rzy–mu–e się nastę”u–ące ws—au-
niki liczby miejsc postojowych: 

 

L.p. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa 
Wskaanik liczby  

miejsc postojowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne nie okreWla siC 

2. Hotele, pensjonaty 100 łócek nie mniej nic 2 

3. Sklepy, domy towarowe o powierzchni sprzedacy do 
2000 m

2
 

nie okreWla siC 

4. Sklepy, domy towarowe o powierzchni sprzedacy 
powycej 2000 m2

 
100 m² pow. sprzedac. nie mniej nic 1 

5. Gastronomia nie okreWla siC 

6. Biura, urzCdy, poczty, banki  100 m² pow. ucytkowej * nie mniej nic 1 

7. Przychodnie i gabinety lekarskie, itp. nie okreWla siC 

8. Kina, teatry  10 miejsc siedz>cych nie mniej nic 1 

9. Obiekty muzealne i wystawowe 10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

nie mniej nic 0,5 

10. Gimnazja 30 uczniów na 1 zmianC nie mniej nic 2 

11. Przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci nie okreWla siC 

12. Szkoły wycsze, obiekty dydaktyczne 10 studentów 
korzystaj>cych z obiektów 

jednoczeWnie 

nie mniej nic 2 

13. Place składowe, hurtownie, magazyny 10 zatrudnionych ** nie mniej nic 0,5 

14. Zakłady produkcyjne 10 zatrudnionych ** nie mniej nic 1 

15. Baseny pływackie, siłownie, inne małe  
obiekty sportu i rekreacji 

10 korzystaj>cych nie mniej nic 1 

16. Usługi rócne nie okreWla siC 

17. Obiekty rekreacyjno – sportowe   
i szkoleniowo – rekreacyjne 

10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

nie mniej nic 1 

18. Obiekty wystawowe 10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

nie mniej nic 0,5 

19. Sale konferencyjne, oWrodki szkoleniowe  nie okreWla siC 

20. Rzemiosło  10 zatrudnionych ** nie mniej nic 0,5 

21. PrzystaM ceglarska  nie okreWla siC 

22. Obiekty ekspozycyjno-handlowe 100 m² pow. ucytkowej * nie mniej nic 0,5 

 Plac targowy 10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

nie mniej nic 1 

23. Stacje paliw  nie okreWla siC 

* do ”owierzchni uwyt—owe–, w ”rzy”ad—u obliczeL za”otrzebowania mie–sc ”osto–owych, nie zali-
cza się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”Ł 

** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 

7) w ”rzy”ad—u, gdy wyni— obliczeL liczby mie–sc ”osto–owych nie –est liczbą caJ—owitą, to wyni— za-

o—rągla się, ”omi–a–ąc —oLców—i wyni—u obliczeL niwsze lub równe 0,5, za` —oLców—i wywsze od 0,5, 
zao—rągla się w górę do liczby caJkowitej; 

8) wymogi o—re`lone w pkt 3 i pkt 4 nie obowiązu–ą: 
a) w przypadku budowy, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany s”osobu uwyt—owania obie—tu bu-

dowlanego (ta—we tymczasowego), it”Ł wywoJu–ącego ”otrzeby do 1 miejsca postojowego, 
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b) w ”rzy”ad—u obie—tów tymczasowych lub w związ—u z uwyt—owaniem sezonowym (letnie ogród—i 
gastronomiczne, itp.) i ekspozycjami plenerowymi, 

c) o ile ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych stanowią inacze–; 
9) przebiegi `ciewe— rowerowych i ciągów ”ieszych, ”rzedstawione na rysun—u ”lanu, są ”rzebiegami 

”rzybliwonymiŁ Śo”recyzowanie lo—alizac–i `ciew—i rowerowe– w ”rze—ro–u ”asa drogowego nastą”i na 
etapie projektu budowlanego ulicy; 

10) o”rócz ”rzebiegów `ciewe— rowerowych ws—azanych na rysun—u ”lanu do”uszcza się ”rowadzenie 
`ciewe— rowerowych w granicach innych terenów elementarnych; 

11) do”uszcza się ”rowadzenie `ciewe— rowerowych w formie ciągów ”ieszo rowerowych, chyba we usta-

lenia szczegóJowe stanowią inacze–; 
12) ustala się dostę” drogą wodną do ”rzywodnych terenów elementarnych zna–du–ących się w obszarze 

planu. 

7. Infrastruktura techniczna: 

1) linie rozgranicza–ące ulic, dróg wewnętrznych, ciągów ”ieszych i ”ieszo –ezdnych, ”laców ”ublicz-

nych, `ciewe— rowerowych wyznacza–ą —orytarze infrastru—tury techniczne–, w —tórych mogą być 
prowadzone sieci uzbrojenia terenu; 

2) drogi wewnętrzne wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego - poza terenami wy-

mienionymi w pkt 1 - wyznacza–ą —orytarze infrastru—tury techniczne–, w —tórych mogą być ”rowa-

dzone sieci uzbrojenia terenu do obsJugi danego terenu elementarnego; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci uzbro–enia terenu ”oza liniami rozgranicza–ącymi ulic na warunkach 

o—re`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 

4) do”uszcza się rozbudowę i ”rzebudowę istnie–ących oraz budowę nowych sieci uzbro–enia terenu 
wraz z realizac–ą niezbędnych inwyniery–nych urządzeL sieciowych obsJugu–ących do”uszczone ”lanem 

przeznaczenie terenu; 

5) zao”atrzenie w wodę z istnie–ące– i ”ro–e—towane– sieci wodociągowe– o `rednicy 80 - 200 mm zasi-

lane– z istnie–ących i ”ro–e—towanych magistrali i gJównych rozdzielczych sieci wodociągowych 
o `rednicy 250 - 400 mm, w ulicach: śnergety—ów, Bulwar GdaLs—i, Celna, Jana z Kolna; 

6) system wodociągowy nalewy realizować: 
a) z zapewnieniem fun—c–onowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warun—ach s”e-

c–alnych, zgodnie z obowiązu–ącymi przepisami o obronie cywilnej, 

b) z uwzględnieniem wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgod-

nie z obowiązu–ącymi przepisami ”rzeciw”owarowymi; 

7) od”rowadzanie `cie—ów sanitarnych do istnie–ące– i ”ro–e—towane– —analizac–i sanitarne– grawitacyjno - 

tJoczne– i dale– do systemu —analizacy–nego Międzyodrza; 

8) od”rowadzanie wód o”adowych istnie–ącą i ”ro–e—towaną —analizac–ą deszczową o `rednicy 0,30 - 

1,0/0,7 m do istnie–ących i ”ro–e—towanych —ole—torów deszczowych ”o”rzez istnie–ące i ”ro–e—to-

wane urządzenia ”odczyszcza–ące do rze—i: Odry, Parnicy, ŚuLczycy lub —anaJów ”ortowych oraz 
bezpo`rednio do gruntu ”od warun—iem s”eJnienia wymagaL ”rze”isów dotyczących w”rowadzania 
`cie—ów do wód lub do ziemi; 

9) od”rowadzenie `cie—ów i wód zaole–onych ze stat—ów ”o”rzez –ednost—i ”Jywa–ące i trans”ort dro-

gowy do oczyszczalni `cie—ów ｭOstrów GrabowskiｬŁ Śo”uszcza się ”rze—azywanie innych od”adów 
ole–owych odbieranych ze stat—ów do instalac–i innych niw ｭOstrów Grabows—iｬ; 

10) do czasu realizac–i ustaleL ”lanu, w za—resie sieci wodociągowe– oraz —analizac–i sanitarne– i deszczo-

we–, do”uszcza się mowliwo`ć zastosowanie tymczasowych rozwiązaL lo—alnych i indywidualnych. 

W za—resie sieci: —analizacy–ne– (zbiorni—i bezod”Jywowe) i wodociągowe– obowiązu–e szczegóJowe 
roz”oznanie warun—ów hydrogeologicznych; 

11) zao”atrzenie w gaz z istnie–ące– i ”ro–e—towane– sieci gazowe– rozdzielcze– `redniego ci`nienia o `red-

nicy 25 - 200 mm zasilane– z istnie–ących i ”ro–e—towanych magistrali i gJównych rozdzielczych sieci 
gazowych `redniego ci`nienia o `rednicy 90 - 200 mm w ulicach: śnergety—ów, Bulwar GdaLs—i, 
Bulwar _ląs—i, Bytoms—a, Rybnic—a, _wŁ Floriana; 

12) zao”atrzenie w cie”Jo z istnie–ące– i ”ro–e—towane– sieci cie”lne– zasilane– z istnie–ące– sieci cie”lne– 
o przekroju 2 x Ø 250 mm; 

13) za—azu–e się instalowania lo—alnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe w obiektach nowych 

i poddawanych przebudowie. Ustalenie nie dotyczy instalowania komin—ów stanowiących uzu”eJnia-

–ące uródJo cie”Ja; 
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14) zasilanie w energię ele—tryczną z istnie–ących i ”ro–e—towanych ele—troenergetycznych linii —ablowych 

15 kV i 0,4 kV poprzez istnie–ące i ”ro–e—towane stac–e transformatorowe 15/0,4 kVŁ Śo”uszcza się 
lo—alizac–ę tymczasowych wolnosto–ących stac–i transformatorowych 15ł0,4 kV na potrzeby budowlane; 

15) obsJuga tele—omuni—acy–na z istnie–ących i ”ro–e—towanych rozdzielczych linii kablowych wraz z kana-

lizac–ą teletechniczną ws”ólną dla wszyst—ich o”eratorów; 

16) do”uszcza się budowę włna budyn—ach fun—c–i ”odstawowe–, stac–i bazowych telefonii —omórkowej, 

–a—o ws”ólnych urządzeL dla wszyst—ich o”eratorów, urządzeL ele—troenergetycznych i urządzeL ra-

diowych nadawczo - odbiorczych na caJym obszarze ”lanu, wyJącznie włna —ubaturowych obie—tach 
budowlanych, a na terenach produkcyjno - usJugowych ta—we na wiewach wolnosto–ących, chyba we 
ustalenia szczegóJowe stanowią inacze–; 

17) przewidu–e się czasowe gromadzenie od”adów staJych w ”o–emni—ach ustawionych na ”oszczegól-

nych ”oses–ach –a—o wbudowane, a nastę”nie wywowenie ich na s—Jadowis—o od”adów staJych; s”o-

sób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich sele—tywne– zbiór—i; 
18) w terenach elementarnych stanowiących —orytarze infrastru—tury techniczne– bądu w terenach ”rzy-

lega–ących do ulic lub —orytarzy infrastru—tury techniczne– - gdzie nie obowiązu–e za—az zabudowy - 
do”uszcza się lo—alizac–ę inwyniery–nych urządzeL sieciowych obsJugu–ących ustalone w ”lanie funkcje; 

19) nowe i ”rzebudowywane sieci inwyniery–ne nalewy ”rowadzić –a—o ”odziemne; 

20) ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbro–enia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć wodo-

ciągowa 90 mm, —analizac–a `cie—owa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m; 

21) do”uszcza się ”rzebudowę sieci infrastru—tury techniczne– ”o”rzez zmianę ”rze—ro–ów, ”rzebiegów 
i budowę nowe– sieci w granicach wydzielonych terenów elementarnych; 

22) na caJym obszarze ”lanu obowiązu–e demontaw sieci, ”rzyJączy i instalac–i infrastru—tury techniczne– 
wyJączonych z e—s”loatac–iŁ 

8. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej: 

1) obowiązu–e utrzymanie istnie–ących urządzeL i budowli ochronnych ws—azanych na terenach elemen-

tarnych i oznaczonych na rysunku planu; 

2) garawe wielo”oziomowe nadziemne mogą być, w czę`ci niezbędne–, realizowane –a—o budowle 
ochronne, na potrzeby obrony cywilnej. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

Śla terenów elementarnych w obszarze dzielnicy ｭ_ródmie`cieｬ, osiedle ｭMiędzyodrzeｬ w rejonie: Wyspa 

Grodzka - Iasztownia ”JnŁ - Iasztownia Centrum, obowiązu–ą nastę”u–ące ustalenia: 

 

§ 7. Teren elementarny 
S.M.8001.KP 

(Nabrzece Bulwar Chrobrego, 
Nabrzece Wieleckie) 

 
powierzchnia 0.12 ha 

 

1. przeznaczenie terenu 1) nabrzece wielofunkcyjne sportowo - pasacerskie z dostCpem ogólnym, w formie 
ci>gu pieszego, urz>dzenia do obsługi jednostek pływaj>cych - inwestycja celu 
publicznego, 

2) sezonowe usługiŚ gastronomii, handlu, organizacja imprez i ekspozycji 
plenerowych, 

3) zakaz lokalizacji funkcjiŚ przeładunkowej, składowejś 
2. kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zabudowy kubaturowej, 
2) dopuszcza siC budowC, rozbudowC i przebudowC przepraw promowych, 
3) utrzymanie jednolitych nawierzchni, 
4) dopuszcza siC mał> architekturCŚ oWwietlenie, bariery bezpieczeMstwa, 
5) zakaz nasadzeM drzew i krzewów,  
6) zakaz wygradzania terenu, 
7) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC i przebudowC 

nabrzeca - nabrzece utwardzone, 
8) dopuszcza siC budowC pomostów pływaj>cych oraz innych urz>dzeM i 

wyposacenia niezbCdnych dla funkcjonowania nabrzeca wielofunkcyjnego, do 
10 m od nabrzeca, 

9) dopuszcza siC utrzymanie i przebudowC istniej>cego dojazdu do zatoki 
parkingowej usytuowanej poza granic> opracowania; 
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3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnej parcelacji terenu, 
2) zalecana komunalizacja całoWci nabrzecaś 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

5. komunikacja 1) obsługa terenu z ulicy Jana z Kolna, 
2) nie obowi>zuj> wymagania dotycz>ce lokalizacji miejsc postojowych; 

6. infrastruktura techniczna 1) dopuszcza siC budowC sieci kablowych zasilania i obsługi urz>dzeM 
nawigacyjnych, 

2) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji Wciekowej i energii 
elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych, 

3) istniej>ce sieciŚ elektroenergetyczna i telekomunikacyjna – z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w 
terenie elementarnym, 

4) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV - do 
przeniesienia na tereny s>siaduj>ce jako wbudowana w zabudowC. 

 

§ 8. Teren elementarny S.M.8002.KP 
(Nabrzece Bulwar Piastowski) 

powierzchnia 0.04 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) nabrzece wielofunkcyjne sportowo - pasacerskie i dla jednostek pływaj>cych 
ceglugi Wródl>dowej, ogólnodostCpne, w formie ci>gu pieszego, urz>dzenia do 
obsługi jednostek pływaj>cych – inwestycja celu publicznego, 

2) sezonowe usługiŚ gastronomii, handlu, organizacja imprez i ekspozycji 
plenerowych, 

3) zakaz lokalizacji funkcjiŚ przeładunkowej, składowejś 
2. kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zabudowy kubaturowej, 
2) utrzymanie jednolitych nawierzchni, 
3) dopuszcza siC mał> architekturCŚ oWwietlenie, bariery bezpieczeMstwa, 
4) zakaz nasadzeM drzew i krzewów, 
5) zakaz wygradzania terenu, 
6) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC i przebudowC 

nabrzeca - nabrzece utwardzone, 
7) dopuszcza siC budowC pomostów pływaj>cych oraz innych urz>dzeM i 

wyposacenia niezbCdnych dla funkcjonowania nabrzeca wielofunkcyjnegoś 
3. zasady parcelacji zakaz wtórnej parcelacji terenuś 
4. ochrona dziedzictwa  

kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycjiś 

5. komunikacja 1) obsługa z ulicy Nabrzece Wieleckie, 
2) nie obowi>zuj> wymagania dotycz>ce lokalizacji miejsc postojowych; 

6. infrastruktura techniczna 1) dopuszcza siC budowC sieci kablowych zasilania i obsługi urz>dzeM 
nawigacyjnych, 

2) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji Wciekowej i energii 
elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych, 

3) istniej>ca sieć elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie, 

4) istniej>ce ruroci>gi tłoczne kanalizacji ogólnospławnej 2 x  1000 mm z 
korytarzem infrastruktury technicznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem 
KT - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

 

§ 9. Teren elementarny S.M.8003.KP 
(Nabrzece Bulwar Piastowski) 

 
powierzchnia 0.06 ha 

 
1. przeznaczenie terenu 1) nabrzece wielofunkcyjne sportowo - pasacerskie i dla jednostek pływaj>cych 

ceglugi Wródl>dowej, ogólnodostCpne, w formie ci>gu pieszego, urz>dzenia do 
obsługi jednostek pływaj>cych – inwestycja celu publicznego, 

2) sezonowe usługiŚ gastronomii, handlu, organizacja imprez i ekspozycji 
plenerowych, 

3) zakaz lokalizacji funkcjiŚ przeładunkowej, składowejś 
2. kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zabudowy kubaturowej, 
2) utrzymanie jednolitych nawierzchni, 
3) dopuszcza siC mał> architekturCŚ oWwietlenie, bariery bezpieczeMstwa, 
4) zakaz nasadzeM drzew i krzewów, 
5) zakaz wygradzania terenu, 
6) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC i przebudowC 

nabrzeca - nabrzece utwardzone, 
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7) dopuszcza siC budowC pomostów pływaj>cych oraz innych urz>dzeM i 

wyposacenia niezbCdnych dla funkcjonowania nabrzeca wielofunkcyjnego, do 
10 m od nabrzecaś 

3. zasady parcelacji zakaz wtórnej parcelacji terenuś 
4. ochrona dziedzictwa  

kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

5. komunikacja 1) obsługa terenu z ulicy Bulwar Piastowski, 
2) nie obowi>zuj> wymagania dotycz>ce lokalizacji miejsc postojowych; 

6. infrastruktura techniczna 1) dopuszcza siC budowC sieci kablowych zasilania i obsługi urz>dzeM 
nawigacyjnych, 

2) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji Wciekowej i energii 
elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych, 

3) istniej>ce sieciŚ elektroenergetyczna i telekomunikacyjna - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w 
terenie elementarnym, 

4) istniej>ce kolektory deszczowe  1,0/1,5 m i  0,6 m - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych kolektorów w 
terenie elementarnym. 

 

§ 10. Teren elementarny S.M.8004.WS 
(rzeka Odra Zachodnia) 

powierzchnia 7.29 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) akwen ceglowny ceglugi Wródl>dowej, 
2) Wródl>dowa droga wodna, 
3) dopuszcza siC pływaj>ce obiekty mieszkalne i usługowe, postój taboru 

towarowego i technicznego ceglugi Wródl>dowej, bez prawa przeładunkuś 
2. kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania 
terenu 

1) dopuszcza siC budowC, rozbudowC i przebudowC przepraw mostowych, 
2) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC i przebudowC 

nabrzeca, 
3) dopuszcza siC lokalizacjC do 10 m od linii nabrzecaŚ urz>dzeM wodnych do 

cumowania i postoju jednostek pływaj>cych, pomostów sezonowych oraz 
innych obiektów niezbCdnych dla funkcji okreWlonych dla terenów stycznych z 
akwenami; 

3. zasady parcelacji dopuszcza siC wydzielenie działek gruntu pod wod> dla lokalizacji urz>dzeM 
technicznych i technologicznych zwi>zanych z obsług> ceglugi lub 
infrastruktury; 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycjiś 

5. komunikacja 1) dostCp do terenu z przylegaj>cych terenów elementarnych, 
2) obszar wodnego transportu osobowego; 

6. infrastruktura techniczna 1) dopuszcza siC przejWcie instalacjami i budowlami incynieryjnymi pod dnem 
akwenu, 

2) istniej>ce sieciŚ elektroenergetyczna i telekomunikacyjna - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej 
lokalizacji, 

3) istniej>ce ruroci>gi tłoczne kanalizacji ogólnospławnej 2 x  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 ceglowny ceglugi Wródl>dowej, 
2) Wródl>dowa droga wodna, 
3) dopuszcza siC pływaj>ce obiekty mieszkalne i usługowe, postój taboru 

towarowego i technicznego ceglugi Wródl>dowej, bez prawa przeładunkuś 
2. kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania 
terenu 

1) dopuszcza siC budowC, rozbudowC i przebudowC przepraw mostowych, 
2) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC i przebudowC 

nabrzeca,  
3) dopuszcza siC zal>dowienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m od istniej>cej 

linii brzegowej, uzyskany teren powiCksza teren elementarny przyległy do 
nabrzeca, 
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4) dopuszcza siC lokalizacjC do 10 m od linii nabrzecaŚ urz>dzeM wodnych do 

cumowania i postoju jednostek pływaj>cych, pomostów sezonowych oraz 
innych obiektów niezbCdnych dla funkcji okreWlonych dla terenów stycznych z 
akwenami; 

3. zasady parcelacji dopuszcza siC wydzielenie działek gruntu pod wod> dla lokalizacji urz>dzeM 
technicznych i technologicznych zwi>zanych z obsług> ceglugiś 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji; 

5. komunikacja dostCp do terenu z przylegaj>cych terenów elementarnychś 
6. infrastruktura techniczna 1) dopuszcza siC przejWcie instalacjami i budowlami incynieryjnymi pod dnem 

akwenu, 

2) istniej>ce ruroci>gi tłoczne kanalizacji ogólnospławnej 2 x  1000 mm z 
korytarzem infrastruktury technicznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem KT 
- z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

 

§ 12. Teren elementarny S.M.8006.WS 
( Kanał Zielony ) 

powierzchnia 0.79 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) akwen ceglowny ceglugi Wródl>dowej, kanał postojowy dla jednostek 
pływaj>cych, 

2) dopuszcza siC pływaj>ce obiekty mieszkalne i usługoweś 
2. kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania 
terenu 

1) dopuszcza siC budowC, rozbudowC i przebudowC przepraw mostowych, 
2) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC i przebudowC 

nabrzeca, 
3) dopuszcza siC zal>dowienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m od istniej>cej 

linii brzegowej, uzyskany teren powiCksza teren elementarny przyległy do 
nabrzeca, 

4) dopuszcza siC lokalizacjC do 10 m od linii nabrzecaŚ urz>dzeM wodnych do 
cumowania i postoju jednostek pływaj>cych, pomostów sezonowych oraz 
innych obiektów niezbCdnych dla funkcji okreWlonych dla terenów stycznych z 
akwenami; 

3. zasady parcelacji dopuszcza siC wydzielenie działek gruntu pod wod> dla lokalizacji urz>dzeM 
technicznych i technologicznych zwi>zanych z obsług> ceglugiś 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycjiś 

5. komunikacja dostCp do terenu z przyległych terenów elementarnychś 
6. infrastruktura techniczna 1) dopuszcza siC przejWcie instalacjami i budowlami incynieryjnymi pod dnem 

akwenu, 
2) istniej>ce sieciŚ gazowa, elektroenergetyczna i ruroci>g tłoczny Wcieków 

sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 
oraz budowy sieci i ruroci>gu w nowej lokalizacji, 

3) istniej>cy ruroci>g tłoczny kanalizacji ogólnospławnej  1000 mm z korytarzem 
infrastruktury technicznej, 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 
usługi ucytecznoWci publicznej – usługi ratownictwa, zarz>dzanie 
bezpieczeMstwem – inwestycja celu publicznego; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) powierzchnia zabudowy do 20 % powierzchni terenu, 
2) wysokoWć zabudowy do 9,0 m n.p.t., dopuszczalna wysokoWć wiecy 

obserwacyjnej do 12,0 m n.p.t., 
3) dach przestrzenny o nachyleniu połaci do 35o

, 
4) najnicsza rzCdna terenów nowej zabudowy i komunikacji 2,2 m n.p.m., 
5) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC i przebudowC 

nabrzeca – typ nabrzeca dowolny, 
6) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów i urz>dzeM nawigacyjnych, bez 

ograniczenia ich wysokoWciś 
3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>, 

2) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 
oznaczonym na rysunku planu, 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 50 % powierzchni terenu; 
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5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycjiś 

6. komunikacja 1) obsługa mostem pieszym z terenu S.M.8016.KD.D i/lub poprzez teren 
S.M.8008.ZP,USw i/lub drog> wodn>, 

2) nie obowi>zuj> wymogi dotycz>ce lokalizacji miejsc postojowychś 
7. infrastruktura techniczna 1) projektowane niezbCdne przył>cza do obiektów w oparciu o projektowane 

uzbrojenie terenówŚ S.M.8016.KD.D, S.M.8008.ZP,USw, w konstrukcji mostu 
pieszego lub prowadzone pod dnem, 

2) dopuszcza siC budowC urz>dzeM radio - i telekomunikacji bez ograniczeM 
wysokoWciowych. 

 
§ 14. Teren elementarny S.M.8008.ZP,USw 

(Wyspa Grodzka) 
powierzchnia 2.23 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) inwestycja celu publicznego - zieleM urz>dzona ogólnodostCpna z terenowymi 
urz>dzeniami sportowo – rekreacyjnymi np.: park golfa miniaturowego, 
skatepark, place zabaw dla dzieci, sztuczne oczko wodne – w zimie mini 
lodowisko, polana rekreacyjna, Wciecki rekreacyjne (spacerowo – rowerowe, w 
tym wzdłuc nabrzeca), itp., usługi sportu, rekreacji i turystyki wykorzystuj>ce 
takce dostCp do akwenów ceglownych, 

2) usługi towarzysz>ceŚ gastronomii, rozrywki, handlu, obowi>zuje budowa zespołu 
obsługi załogantów jednostek pływaj>cych i zespołu sanitarnego publicznego, w 
obszarze zabudowy wskazanym na rysunku planu, 

3) zakaz lokalizacjiŚ produkcji, usług produkcyjnych, składowania i przeładunku, 
4) nabrzece sportowo - rekreacyjne z dostCpem ogólnym, 
5) dopuszcza siC cumowanie pływaj>cych obiektów mieszkalnych i usługowych 

przy nabrzecu DuMczycy, 
6) dopuszcza siC sezonowe usługiŚ gastronomii, handlu, rozrywki i organizacjC 

imprez plenerowych, 
7) ustala siC zagospodarowanie tymczasowe, do czasu realizacji ustaleM planu: 

a) ochrona przeciwpowodziowa – uzdatnienie gruntu,  
b) lokalizacjC usługŚ sportu, gastronomii, rekreacji i rozrywki, z 

dopuszczeniem ucytkowania dotychczasowego bez prawa rozbudowy, 
c) montac mostów pływaj>cych i innych urz>dzeM komunikacyjnych. 
Ustalenia w pkt. 7 nie dotycz> urz>dzenia nabrzecy i obiektów incynieryjnych 
zwi>zanych z obsług> jednostek pływaj>cych, które winny być wykonywane na 
warunkach okreWlonych w planieś minimalna szerokoWć nabrzeca urz>dzonego 
uwarunkowana rozwi>zaniami konstrukcyjnymiś 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) na całym terenie obowi>zuje zieleM urz>dzonaŚ otwarty teren z nawierzchni> 
trawiast> i zieleni> wysok>, komponowan> swobodnie w grupach i/lub 
pojedynczo, zakaz stosowania obsadzeM szpalerowych, 

2) zabudowa wolnostoj>ca w zieleni urz>dzonej wysokiej, od strony nabrzeca 
DuMczycy dopuszcza siCŚ wiaty, hale, hangary dla jednostek pływaj>cych, jako 
wbudowane lub powi>zane elementy zabudowy wielobryłowej, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
4) powierzchnia zabudowy do 10 % powierzchni terenu, 
5) wysokoWć zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego do 

9,0 m n.p.t., 
6) dachy przestrzenne, lokalizacja urz>dzeM technicznych w kondygnacjach 

zamkniCtych,  
7) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, wentylatornie, itp. oraz 

pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane – nie dotyczy 
przepompowni Wcieków sanitarnych, 

8) dostCp do usług bezpoWrednio z poziomu nawierzchni pieszej, 
9) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego terenu oraz małej architekturyŚ 

siedziska, stoły, urz>dzenia sportowe i rekreacyjne,  
10) dopuszcza siC budowC, rozbudowC i przebudowC nabrzeca - nabrzece typu 

mieszanego, nabrzece utwardzone maksymalnie do ok. 40 % długoWci całego 
nabrzeca, 

11) dopuszcza siC zal>dowienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m od 
istniej>cej linii brzegowej, uzyskany teren powiCksza teren elementarny 
przyległy do nabrzeca, 

12) przy nabrzecu dopuszcza siC budowC urz>dzeM i budowli niezbCdnych dla 
funkcji terenu, m.in. z urz>dzeniami do cumowania jednostek pływaj>cych (w 
tym mieszkalnych i usługowych), od strony DuMczycy z pomostami do 20 m od 
nabrzeca, 
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13) obowi>zuje urz>dzenie bulwaru ogólnodostCpnego wzdłuc nabrzeca, strefa 

nabrzeca o szerokoWci min. 12 m z dostCpem ogólnym, 
14) najnicsza rzCdna zabudowy i urz>dzeM komunikacyjnych 2,2 m n.p.m., 

dopuszcza siC zrócnicowanie poziomów nabrzeca, np. pochylnie, zejWcia 
schodami do poziomu wody, 

15) dla zagospodarowania okreWlonego w ust. 1 pkt. 7 obowi>zujeŚ 
a) powierzchnia zabudowy do 20 % terenu elementarnego, 
b)   wysokoWć zabudowy do 2,0 m powycej wysokoWci zabudowy ustalonej 

planem – nie dotyczy konstrukcji pneumatycznych i namiotowych;    
3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>, 

2) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 
oznaczonym na rysunku planu, 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 80 % powierzchni terenu; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycjiś 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8016.KD.D i/lub S.M.8041.KD.D, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 

ust. 6, 
3) sposób zagospodarowania terenu nie moce ograniczać dojazdu i prowadzenia 

urz>dzeM incynieryjnych do terenu S.M.8007.Uś   
7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC 

telekomunikacyjn> oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC 
w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8016.KD.D, 
S.M.8041.KD.D, 

2) projektowana sieć elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna i ruroci>g tłoczny 
Wcieków, 

3) projektowana przepompownia Wcieków sanitarnych, 
4) na nabrzecu budowa przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii 

elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych, 
5) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 

kablow> 15 kV, 
6) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 

 

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

powierzchnia 1.73 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) inwestycja celu publicznego - zieleM urz>dzona ogólnodostCpna z terenowymi 
urz>dzeniami sportowo – rekreacyjnymi np.Ś park golfa miniaturowego, Wciany 
wspinaczkowe, skatepark, place zabaw dla dzieci, sztuczne oczko wodne – w 
zimie mini lodowisko, polana rekreacyjna, Wciecki rekreacyjne (spacerowo – 
rowerowe, w tym wzdłuc nabrzeca), itp., usługi sportu, rekreacji i turystyki 
wykorzystuj>ce takce dostCp do akwenów ceglownych, 

2) usługi towarzysz>ceŚ gastronomii, rozrywki, handlu, obowi>zuje budowa zespołu 
obsługi załogantów jednostek pływaj>cych i zespołu sanitarnego publicznego, w 
obszarze zabudowy wskazanym na rysunku planu, 

3) sezonowe usługiŚ gastronomii, kultury, rozrywki, 
4) nabrzece rekreacyjne, 
5) ustala siC zagospodarowanie tymczasowe, do czasu realizacji ustaleM planuŚ 

a) ochrona przeciwpowodziowa – uzdatnienie gruntu, 
b) lokalizacjC usługŚ sportu, gastronomii, rekreacji i rozrywki, 
c) montac mostów pływaj>cych i innych urz>dzeM komunikacyjnych. 
Ustalenia w pkt. 5 nie dotycz> urz>dzenia nabrzeca, które winno być 
wykonywane na warunkach okreWlonych w planieś minimalna szerokoWć 
nabrzeca urz>dzonego uwarunkowana rozwi>zaniami konstrukcyjnymiś 
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2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) powierzchnia zabudowy do 10 % powierzchni terenu, 
2) wysokoWć zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego do 

9,0 m n.p.t.,  
3) dachy wysokie lub przestrzenne, lokalizacja urz>dzeM technicznych w 

kondygnacjach zamkniCtych,  
4) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, wentylatornie, itp. oraz 

pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane – nie dotyczy 
przepompowni Wcieków sanitarnych i studni awaryjnej, 

5) dostCp do usług bezpoWrednio z poziomu nawierzchni pieszej, 
6) obowi>zuje zieleM urz>dzonaŚ otwarty teren z nawierzchni> trawiast> i zieleni> 

wysok>, komponowan> swobodnie w grupach i/lub pojedynczo, zakaz 
stosowania obsadzeM szpalerowych, 

7) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego terenu oraz małej architekturyŚ 
siedziska, stoły, urz>dzenia sportowe i rekreacyjne,  

8) zakaz wygradzania terenu, 
9) dopuszcza siC budowC, rozbudowC i przebudowC nabrzeca - nabrzece typu 

mieszanego, nabrzece utwardzone maksymalnie do ok. 20 % długoWci całego 
nabrzeca, 

10) dopuszcza siC zal>dowienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m od 
istniej>cej linii brzegowej, uzyskany teren powiCksza teren elementarny 
przyległy do nabrzeca, 

11) przy nabrzecu dopuszcza siC budowC urz>dzeM i budowli niezbCdnych dla 
funkcjonowania nabrzeca, do 10 m od linii nabrzeca,  

12) najnicsza rzCdna terenu pod zabudowC 2,2 m n.p.m., 
13) dla zagospodarowania okreWlonego w ust.1 pkt. 5 obowi>zujeŚ 

a) powierzchnia zabudowy do 20 % terenu elementarnego, 
b)   wysokoWć zabudowy do 2,0 m powycej wysokoWci zabudowy ustalonej 

planem – nie dotyczy konstrukcji pneumatycznych i namiotowych; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>, 

2) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 
oznaczonym na rysunku planu, 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 60 % powierzchni terenu; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycjiś 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8015.KD.D i/lub S.M.8016.KD.D i/lub S.M.8014.KPP, 
2) nie obowi>zuje wymóg lokalizacji miejsc postojowychś 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC 
telekomunikacyjn> oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC 
w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8015.KD.D, 
S.M.8014.KPP, S.M.8016.KD.D, 

2) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii 
elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych, 

3) projektowana kanalizacja sanitarna i ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych, 
4) projektowana przepompownia Wcieków sanitarnych, 
5) projektowana studnia awaryjna, 
6) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 

kablow> 15 kV, 
7) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 

 

§ 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 obiektami towarzysz>cymi,  

2) teren organizacji plenerowych imprez kulturalno – rozrywkowych o znaczeniu 
ogólno miejskim, 

3) dopuszcza siC usługi towarzysz>ceŚ gastronomia, rozrywka, handel,  
4) nabrzece rekreacyjne ogólnodostCpne, ze scen> pływaj>c>, 
5) ustala siC zagospodarowanie tymczasowe, do czasu realizacji ustaleM planuŚ 

a) ochrona przeciwpowodziowa – uzdatnienie gruntu, 
b) lokalizacjC usługŚ sportu, gastronomii, rekreacji i rozrywki, 
c) montac mostów pływaj>cych i innych urz>dzeM komunikacyjnych. 
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Ustalenia w pkt. 5 nie dotycz> urz>dzenia nabrzecy i obiektów incynieryjnych 
zwi>zanych z obsług> jednostek pływaj>cych, które winny być wykonywane na 
warunkach okreWlonych w planieś minimalna szerokoWć nabrzeca urz>dzonego 
uwarunkowana rozwi>zaniami konstrukcyjnymi; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 65 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy zmienna do 50 m n.p.t. w najwycszym punkcie, 
4) zabudowa wielobryłowa, forma ekspozycyjna, rzeabiarska, stanowi>ca 

dominantC przestrzenn> i zamkniCcie kompozycyjne ulicy S.M.8015.KD.D - 
realizacja projektu wykonanego w drodze konkursu architektonicznego, 

5) od strony placu S.M.8014.KPP obowi>zuje budowa tarasów na potrzeby imprez 
plenerowych, stanowi>cych integraln> czCWć wielobryłowego załocenia, 

6) dachy o parametrach dowolnych, lokalizacja urz>dzeM technicznych w 
kondygnacjach zamkniCtych, 

7) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 
itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 

8) parkingi dla samochodów osobowych, wbudowane w zabudowC, 
9) obowi>zuje zieleM urz>dzona ogólnodostCpnaŚ zieleM wysoka komponowana 

swobodnie w grupach i/lub pojedynczo, zakaz stosowania obsadzeM 
szpalerowych,  

10) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego zabudowy oraz małej 
architekturyŚ siedziska, stoły, urz>dzenia rekreacyjne, 

11) dopuszcza siC budowC, rozbudowC i przebudowC nabrzeca - nabrzece typu 
mieszanego: naturalne i utwardzone,  

12) dopuszcza siC zal>dowienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m od 
istniej>cej linii brzegowej, uzyskany teren powiCksza teren elementarny 
przyległy do nabrzeca, 

13) przy nabrzecu dopuszcza siC budowC urz>dzeM i budowli niezbCdnych dla 
funkcji terenu, w tym obsługi sceny pływaj>cej, 

14) najnicsza rzCdna zabudowy i urz>dzeM komunikacyjnych 2,2 m n.p.m., 
dopuszcza siC zrócnicowanie poziomów nabrzeca, np. pochylnie, zejWcia 
schodami do poziomu wody; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>, 

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

5. ochrona dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, obowi>zuje kształtowanie zabudowy 
tak, aby w widoku z rzeki Odry Zachodniej, w kierunku południowym, powstała 
„brama wodna do Miasta”, utworzona pomiCdzyŚ zabudow> Wałów Chrobrego, 
brył> centrum kultury i Elewatorem Ewaś 

6. komunikacja 1) obsługa terenu z placu S.M.8014.KPP, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 

ust. 6, 
3) dopuszcza siC lokalizacjC czCWci miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych na przyległym placu – teren S.M.8014.KPP, lecz nie wiCcej nic 25% 
obliczonego zapotrzebowania; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC 
telekomunikacyjn> oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC 
w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenie S.M.8014.KPP, 

2) zaopatrzenie nabrzeca w przył>cza energii elektrycznej dla sceny pływaj>cej, 
3) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 

kablow> 15 kV. 
 

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

powierzchnia 0.77 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) akwen ceglowny ceglugi morskiej – inwestycja celu publicznego 
ponadlokalnego - teren przeznaczony do wł>czenia do toru wodnego jako 
czCWć obrotnicy statkowej, 

2) ustala siC zagospodarowanie tymczasowe, do czasu realizacji ustaleM planuŚ 
a) lokalizacjC usługŚ gastronomii, sportu, rekreacji i rozrywki,  
b) montac mostów pływaj>cych i innych urz>dzeM komunikacyjnychś 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

zakaz zabudowy; 
 

3. zasady parcelacji zakaz podziału terenuś 
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4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>ś 

5. komunikacja dostCp poprzez teren S.M.8010.UK i/lub drog> wodn>ś 
6. infrastruktura techniczna zakaz lokalizacji i prowadzenia urz>dzeM i instalacji. 

  

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

powierzchnia 2.44 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi sportu, rekreacji i turystyki w zieleni urz>dzonej, wykorzystuj>ce m.in. 
dostCp do akwenów ceglownych, usługi zwi>zane z eksploatacj> i 
wyposaceniem jednostek pływaj>cych, usługi gastronomii, rozrywki, kultury, 
edukacji, handlu, usługi businessu, turystyczne, pobytu kwalifikowanego 
(klubowego), oWrodki pielCgnacyjne, rehabilitacji, małe oWrodki opieki nad 
dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo - dopuszczalny udział powierzchni 
mieszkalnej do 40 % powierzchni całkowitej obiektów kubaturowychś zakaz 
lokalizacji funkcji mieszkaniowej w kondygnacjach przyziemia, 

2) nabrzece sportowe o dostCpie publicznym, 
3) zakaz lokalizacjiŚ produkcji, usług produkcyjnych, składowania i przeładunku, 
4) sezonowe usługiŚ gastronomii, handlu, rozrywki i organizacjC imprez 

plenerowych, 
5) ustala siC zagospodarowanie tymczasowe, do czasu realizacji ustaleM planuŚ 

a) ochrona przeciwpowodziowa – uzdatnienie gruntu, 
b) lokalizacjC usługŚ sportu, gastronomii, rekreacji i rozrywki,  
c) montac mostów pływaj>cych i innych urz>dzeM komunikacyjnych. 
Ustalenia w pkt. 5 nie dotycz> urz>dzenia nabrzecy i obiektów incynieryjnych 
zwi>zanych z obsług> jednostek pływaj>cych, które winny być wykonywane na 
warunkach okreWlonych w planieś minimalna szerokoWć nabrzeca urz>dzonego 
uwarunkowana rozwi>zaniami konstrukcyjnymiś 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowegoŚ 

a) na terenie oznaczonym na rysunku planu jako wydzielenie wewnCtrzne nr 1 
– wysokoWć zabudowy od 8,0 m n.p.t. do 18,0 m n.p.t., 

b) na terenie oznaczonym na rysunku planu jako wydzielenie wewnCtrzne nr 2 
– wysokoWć zabudowy do 12,0 m n.p.t., 

4) dachy o parametrach dowolnych, zalecane dachy tarasowe, lokalizacja 
urz>dzeM technicznych w kondygnacjach zamkniCtych,  

5) zabudowa wolnostoj>ca w zieleni urz>dzonej, 
6) zasady kształtowania zabudowy na obszarze wydzielenia nr 1Ś 

a) wzdłuc ulicy i placu budynki o odmiennej kompozycji, bryła 
kaskadowa/tarasowa, 

b) maksymalna długoWć elewacji budynku od strony ulicy, placu, nabrzeca – do 
40 m, 

c) odległoWci miCdzy budynkami zmienne, licz>c wzdłuc ulicy, placu, nabrzeca – 
od 20 m, 

d) kształtowanie bryły – relacje wysokoWci zabudowy do powierzchni zabudowyŚ 
- na poziomie terenu wysokoWć do 12,0 m n.p.t.  - powierzchnia zabudowy 

do 40 % powierzchni działki, 
- na poziomie terenu wysokoWć od 12,0 do 18,0 m n.p.t. - powierzchnia 

zabudowy do 20 % powierzchni działki, 
7) na obszarze wydzielenia wewnCtrznego, oznaczonym na rysunku planu nr 2, 

dopuszcza siCŚ wiaty, hale i hangary dla jednostek pływaj>cych, 
8) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, 

wentylatornie, itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie 
wbudowane, nie dotyczy zabudowy hangarowej,  

9) usługi od strony ulicy dostCpne bezpoWrednio z poziomu chodnika, 
10) obowi>zuje zieleM urz>dzonaŚ zieleM wysoka komponowana swobodnie w 

grupach i/lub pojedynczo, zakaz stosowania obsadzeM szpalerowych, 
11)  dopuszcza siC budowC, rozbudowC i przebudowC nabrzeca - nabrzece typu 

mieszanego: naturalne i utwardzone, 
12) dopuszcza siC zal>dowienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m od 

istniej>cej linii brzegowej, uzyskany teren powiCksza teren elementarny 
przyległy do nabrzeca, 

13) przy nabrzecu dopuszcza siC budowC urz>dzeM i budowli niezbCdnych dla 
funkcji terenu,  

14) najnicsza rzCdna zabudowy i urz>dzeM komunikacyjnych 2,2 m n.p.m., 
dopuszcza siC zrócnicowanie poziomów nabrzeca, np. pochylnie, zejWcia 
schodami do poziomu wody; 
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3. zasady parcelacji obowi>zuje podział wg rysunku planuś 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>, 

2) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 
oznaczonym na rysunku planu, 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 45 % powierzchni działkiś 
5. ochrona dziedzictwa 

kulturowego i zabytków 
teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycjiś 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8015.KD.D i/lub placu S.M.8014.KPP, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 

ust. 6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC 
telekomunikacyjn> oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC 
w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8014.KPP, 
S.M.8015.KD.D, 

2) budowa przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 
obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych, 

3) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych lini> 
kablow> 15 kV. 

 

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

powierzchnia 1.35 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi sportu, rekreacji i turystyki w zieleni urz>dzonej, wykorzystuj>ce m.in. 
dostCp do akwenów ceglownych, usługi zwi>zane z eksploatacj> i 
wyposaceniem jednostek pływaj>cych, usługi gastronomii, rozrywki, kultury, 
edukacji, handlu, businessu, usługi turystyczne, pobytu kwalifikowanego 
(klubowego), oWrodki pielCgnacyjne, rehabilitacji, małe oWrodki opieki nad 
dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo - dopuszczalny udział powierzchni 
mieszkalnej do 40 % powierzchni całkowitej obiektów kubaturowychś zakaz 
lokalizacji funkcji mieszkaniowej w kondygnacjach przyziemia, 

2) zakaz lokalizacjiŚ produkcji, usług produkcyjnych, składowania i przeładunku, 
3) nabrzece sportowo - rekreacyjne z dostCpem ogólnym, dopuszcza siC 

cumowanie jednostek pływaj>cych, pływaj>cych obiektów mieszkalnych i 
usługowych, 

4) sezonowe usługiŚ gastronomii, handlu, rozrywki i organizacjC imprez 
plenerowych, 

5) ustala siC zagospodarowanie tymczasowe, do czasu realizacji ustaleM planuŚ 
a) ochrona przeciwpowodziowa – uzdatnienie gruntu, 
b) lokalizacjC usługŚ sportu, gastronomii, rekreacji i rozrywki, 
c) montac mostów pływaj>cych i innych urz>dzeM komunikacyjnych. 
Ustalenia w pkt. 5 nie dotycz> urz>dzenia nabrzecy i obiektów incynieryjnych 
zwi>zanych z obsług> jednostek pływaj>cych, które winny być wykonywane na 
warunkach okreWlonych w planieś minimalna szerokoWć nabrzeca urz>dzonego 
uwarunkowana rozwi>zaniami konstrukcyjnymiś 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowegoŚ 

a) na terenie oznaczonym na rysunku planu jako wydzielenie wewnCtrzne nr 1 
– wysokoWć zabudowy do 18,0 m n.p.t., 

b) na terenie oznaczonym na rysunku planu jako wydzielenie wewnCtrzne nr 2 
– wysokoWć zabudowy od 18,0 m do 24,0 m n.p.t., 

4) dachy o parametrach dowolnych, zalecane dachy tarasowe, lokalizacja 
urz>dzeM technicznych w kondygnacjach zamkniCtych,  

5) zabudowa w granicach działki wolnostoj>ca lub wielobryłowa rozbudowana w 
kierunku nabrzeca DuMczycy, od strony nabrzeca dopuszcza siCŚ wiaty, hale, 
hangary dla jednostek pływaj>cych, jako wbudowane lub integralne elementy 
zabudowy wielobryłowej, 

6) zasady kształtowania zabudowyŚ 
a) budynki sytuowane wzdłuc ulic publicznych, o odmiennej kompozycji,  
b) maksymalna długoWć elewacji budynku od strony ulic publicznych – do 40 m, 
c) wzdłuc ulicy S.M.8015.KD.D i nabrzeca odległoWci miCdzy budynkami 

zmienne – od 20 m, 
7) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, 

wentylatornie, itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie 
wbudowane,  

8) usługi od strony ulicy dostCpne bezpoWrednio z poziomu chodnika, 
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9) obowi>zuje zieleM urz>dzonaŚ zieleM wysoka komponowana swobodnie w 

grupach i/lub pojedynczo, zakaz stosowania obsadzeM szpalerowych, 
10)  dopuszcza siC budowC, rozbudowC i przebudowC nabrzeca - nabrzece o typie 

dowolnym, 
11) dopuszcza siC zal>dowienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m od 

istniej>cej linii brzegowej, uzyskany teren powiCksza teren elementarny 
przyległy do nabrzeca, 

12) przy nabrzecu dopuszcza siC budowC urz>dzeM i budowli niezbCdnych dla 
funkcji terenu, m.in. do cumowania jednostek pływaj>cych (w tym mieszkalnych 
i usługowych), pomostów sezonowych do 20 m od nabrzeca, 

13) obowi>zuje budowa bulwaru wzdłuc nabrzeca, strefa nabrzeca o szerokoWci 
min. 12 m z dostCpem ogólnym, 

14) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego nabrzeca, 
15) najnicsza rzCdna zabudowy i urz>dzeM komunikacyjnych 2,2 m n.p.m., 

dopuszcza siC zrócnicowanie poziomów nabrzeca, np. pochylnie, zejWcia 
schodami do poziomu wody, 

16) dla zagospodarowania okreWlonego w ust.1 pkt. 5 obowi>zujeŚ 
a)  powierzchnia zabudowy do 20 % terenu elementarnego, 
b) wysokoWć zabudowy do 2,0 m powycej wysokoWci zabudowy ustalonej 

planem – nie dotyczy konstrukcji pneumatycznych i namiotowych;  

3. zasady parcelacji obowi>zuje podział wg rysunku planuś 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>, 

2) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 
oznaczonym na rysunku planu, 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 45 % powierzchni działkiś 
5. ochrona dziedzictwa  

kulturowego i zabytków 
teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycjiś 

6. komunikacja 1) obsługa terenu od ulicy S.M.8015.KD.D i/lub S.M.8041.KD.D, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 

ust. 6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC 
telekomunikacyjn> oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC 
w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8015.KD.D, 
S.M.8041.KD.D,  

2) projektowane przył>czaŚ wodoci>gowe, kanalizacji sanitarnej i energii 
elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych, 

3) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 
kablow> 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 dostCpem ogólnym - inwestycja celu publicznego, 

2) nabrzece pasacersko – sportowe z dostCpem ogólnym, 
3) dopuszcza siC sezonowe usługiŚ gastronomii, handlu, rozrywki i organizacjC 

imprez plenerowych, 
4) zakaz lokalizacjiŚ składowania i przeładunku, 
5) ustala siC zagospodarowanie tymczasowe, do czasu realizacji ustaleM planuŚ 

a) ochrona przeciwpowodziowa – uzdatnienie gruntu, 
b) lokalizacja usługŚ sportu, gastronomii, rekreacji i rozrywki,  
c) montac mostów pływaj>cych i innych urz>dzeM komunikacyjnych. 
Ustalenia w pkt. 5 nie dotycz> urz>dzenia nabrzecy i obiektów incynieryjnych 
zwi>zanych z obsług> jednostek pływaj>cych, które winny być wykonywane na 
warunkach okreWlonych w planieś minimalna szerokoWć nabrzeca urz>dzonego 
uwarunkowana rozwi>zaniami konstrukcyjnymiś 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz stałej zabudowy kubaturowej i lokalizacji wolnostoj>cych urz>dzeM 
technicznych, gospodarczych, obsługowych, które nalecy wbudować w 
zabudowC obrzecnych terenów elementarnych, 

2) dopuszcza siC obiekty tymczasowe wył>cznie na potrzeby usług sezonowych i 
imprez plenerowych, 

3) zaleca siC mał> architekturCŚ fontanna, pomnik lub rzeaba, ławki na obrzecach 
placu, zieleM w donicach oraz inny mebel uliczny,  

4) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego placu, 
5) obowi>zuje indywidualnie zaprojektowany rysunek kompozycyjny nawierzchni 

placu, 
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6) zakaz stosowania nawierzchni trawiastych, obsadzeM drzewami i krzewami,  
7) dopuszcza siC parkowanie samochodów bez wydzielania stałych miejsc 

postojowych, 
8) dopuszcza siC budowC, rozbudowC i przebudowC nabrzeca - nabrzece 

utwardzone z dopuszczeniem zrócnicowania poziomów pieszych wzdłuc 
nabrzeca np. poprzez zejWcia schodami/pochylniami do poziomu wody na całej 
długoWci nabrzeca placu, 

9) dopuszcza siC zal>dowienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m od istniej>cej 
linii brzegowej, uzyskany teren powiCksza teren elementarny przyległy do 
nabrzeca, 

10) przy nabrzecu dopuszcza siC budowC urz>dzeM i budowli niezbCdnych dla 
funkcji terenu, m.in. z urz>dzeniami do cumowania sceny pływaj>cej, jednostek 
pływaj>cych, pomostami sezonowymi do 10 m od nabrzeca, 

11) najnicsza rzCdna placu 2,2 m n.p.m. – nie dotyczy strefy wielopoziomowego 
nabrzecaś 

3. zasady parcelacji zakaz wtórnych podziałów terenu niezwi>zanych z wydzieleniem działki pod 
plac; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>, 

2) czCWć terenu połocona w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 
oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycjiś 

6. komunikacja 1) dostCp z terenu S.M.8015.KD.D, 
2) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc postojowychś 

7. infrastruktura techniczna 1) dopuszcza siC budowC przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii 
elektrycznej obsługuj>cych stanowiska postojowe obiektów pływaj>cych, 

2) projektowane sieci: wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa, 

3) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej i radiolinii. 
 

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

powierzchnia 1.65 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna - ulica dojazdowa, 
2) dopuszcza siC sezonowe usługiŚ gastronomii, handlu, rozrywki i organizacjC 

imprez plenerowych, 
3) ustala siC zagospodarowanie tymczasowe, do czasu realizacji ustaleM planu 

ochrona przeciwpowodziowa – uzdatnienie gruntu; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) na osi podłucnej ulicy bulwar spacerowy szerokoWci min. 14,0 m, ze Wcieck> 
rowerow> i obustronnym szpalerem drzew, wg orientacyjnego schematu 
obsadzeM drzewami przedstawionym na rysunku planu, 

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

3) na zakoMczeniu osi bulwaru, po płd. - zach. stronie, rzeabiarski akcent 
przestrzenny, 

4) obowi>zuje jednolita nawierzchnia chodników,  
5) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego bulwaru, bulwar wyposacony w 

ławki i inny mebel uliczny, dopuszcza siC ekspozycjC sztuki,     
6) najnicsza rzCdna drogi 2,2 m n.p.m.ś 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu niezwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć ulicy w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 50 m do 65 m, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>, 

2) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 
oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycjiś  

6. komunikacja kacda z wymienionych jezdni w ust. 2 pkt 2 – dwupasowa; 

7. infrastruktura techniczna 1) projektowane sieci: wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny 
Wcieków sanitarnych, 

2) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 
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§ 22. Teren elementarny S.M.8016.KD.D 
(Wyspa Grodzka) 

powierzchnia 0.57 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna – ulica dojazdowa,  
2)  nabrzece pasacersko – sportowe z dostCpem ogólnym, 
3) dopuszcza siC sezonowe usługiŚ gastronomii, handlu, rozrywki, organizacjC 

imprez plenerowych, dopuszcza siC cumowanie pływaj>cych obiektów 
usługowych przy nabrzecu, 

4) zakaz lokalizacjiŚ składowania i przeładunku, 
5) ustala siC zagospodarowanie tymczasowe, do czasu realizacji ustaleM planuŚ 

a) ochrona przeciwpowodziowa – uzdatnienie gruntu, 
b) lokalizacjC usługŚ sportu, gastronomii, rekreacji i rozrywki,  
c) montac mostów pływaj>cych i innych urz>dzeM komunikacyjnych. 
Ustalenia w pkt. 5 nie dotycz> urz>dzenia nabrzecy i obiektów incynieryjnych 
zwi>zanych z obsług> jednostek pływaj>cych, które winny być wykonywane na 
warunkach okreWlonych w planieś minimalna szerokoWć nabrzeca urz>dzonego 
uwarunkowana rozwi>zaniami konstrukcyjnymiś 

2. kształtowanie zabudowy         
i zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz stałej zabudowy kubaturowej i lokalizacji wolnostoj>cych urz>dzeM 
technicznych, gospodarczych, obsługowych, które nalecy wbudować w 
zabudowC terenów obrzecnych, 

2) dopuszcza siC obiekty tymczasowe wył>cznie na potrzeby sezonowych imprez 
plenerowych, 

3) dopuszcza siC elementy wyposacenia nabrzecaŚ ławki oraz inny mebel uliczny, 
4) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego nabrzeca, 
5) obowi>zuj> jednolita nawierzchnia chodników, 
6) zakaz stosowania nawierzchni trawiastych obsadzeM drzewami i krzewami,  
7) dopuszcza siC budowC, rozbudowC i przebudowC nabrzeca - nabrzece 

utwardzone z dopuszczeniem zrócnicowania poziomów pieszych wzdłuc 
nabrzeca np. poprzez zejWcia schodami/pochylniami do poziomu wody na całej 
długoWci nabrzeca, 

8) dopuszcza siC zal>dowienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m od istniej>cej 
linii brzegowej, uzyskany teren powiCksza teren elementarny przyległy do 
nabrzeca, 

9) przy nabrzecu dopuszcza siC budowC urz>dzeM i budowli niezbCdnych dla 
funkcji ceglownych i pasacerskich, m.in. urz>dzeM do cumowania pływaj>cej 
sceny, jednostek pływaj>cych, pomostów sezonowych, do 10 m od nabrzeca, 

10) najnicsza rzCdna placu 2,2 m n.p.m. – nie dotyczy strefy zejWć do nabrzecaś 
3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu niezwi>zanych z wydzieleniem działki pod 

drogC publiczn>, 
2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 15 m do 23,4 m, zgodnie z 

rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>, 

2) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 
oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycjiś 

6. komunikacja ustala siC przekrój ulicyŚ jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, od strony 
zabudowy chodnik i zatoka postojowa; od strony terenu WM nabrzece o 
szerokoWci min. 5 mś 

7. infrastruktura techniczna 1) budowa przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 
obsługuj>cych stanowiska postojowe obiektów pływaj>cych, 

2) projektowane sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny 
Wcieków sanitarnych, 

3) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 
 

§ 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) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie 

terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac 
remontowych;  
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2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1)  obowi>zuje jednolita nawierzchnia chodników, 
2) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego mostu, 
3) dopuszcza siC oWwietlenie ekspozycyjne zabudowy,  
4) zakaz obsadzeM zieleni> wysok> i krzewami, nie dotyczy pkt 5, 
5) skrzycowanie z ulic> S.M.8033.KD.L w formie prostok>tnej wyspy/placu z 

nawierzchni> piesz> o indywidualnym rysunku, zieleni> urz>dzon> i mał> 
architektur>, 

6) parametry mostuŚ minimalny przeWwit pod mostem ponad najwycsz> wodC 
ceglown> – 3,50 m, min. szerokoWć szlaku ceglownego 30,0 m, 

7) pod mostem, wzdłuc terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WM, 
dopuszcza siC usytuowanie ci>gu pieszego o szerokoWci min. 5 m, ł>cz>cego 
tereny S.M.8012.USw i S.M.8013.USw, 

8) dopuszcza siC istniej>c> rzCdn> nabrzeca pomiCdzy terenem S.M.8029.KPP,U i 
S.M.8018.UW, do czasu budowy mostu przez rzekC DuMczycCś 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu niezwi>zanych z wydzieleniem działki pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 15 m do 57 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>, 

2) teren w granicach Wyspy Grodzkiej w obszarze naraconym na 
niebezpieczeMstwo powodzi, oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren w granicach zabytkowego zespołu dawnej rzeani miejskiej przy ul. T. A. 
Wendy 1,3, wpisanego do rejestru zabytków, 

2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, 
5) ustala siC nazwC dla przeprawy mostowejŚ „Most Grodzki”ś  

6. komunikacja 1) ustala siC przekrój ulicyŚ jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki obustronne, 
Wciecka rowerowa, 

2) wzdłuc terenu S.M.8028.KPP,USw, na odcinkach o szerokoWci w liniach 
rozgraniczaj>cych min. 19 m, obowi>zuje lokalizacja zatok/zatoki parkingowej, 

3) przebieg Wciecki rowerowej poza jezdni> ulicy, 
4) dopuszcza siC usytuowanie Wciecki rowerowej w jezdni ulicy na dodatkowych 

pasach o szerokoWci minimum 1,5 m dla kacdego kierunku ruchu, 
5) w przypadku prowadzenia Wciecki rowerowej ł>cznie z ci>giem pieszym 

szerokoWć ci>gu pieszo rowerowego na moWcie – min. 4 m; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych  - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 
nowych sieci w terenie elementarnym, 

2) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – do skablowania, z 
dopuszczeniem likwidacji, 

3) projektowane sieci: wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny 
Wcieków sanitarnych. 

 

§ 24. Teren elementarny S.M.8018.UW 
(Łasztownia) 

powierzchnia 1.37 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) wielofunkcyjne centrum konferencyjno - kongresowe, usługiŚ rozrywki, sportu, 
rekreacji, wypoczynku, w tym np. sale sportowe do gier zespołowych i ćwiczeM 
indywidualnych, krCgielnie, tory wrotkarskie, pływalnia kryta, baseny k>pielowe i 
rekreacyjne, oWrodki fitness, odnowy biologicznej, rehabilitacji, itp., 

2) dopuszcza siC usługi towarzysz>ceŚ bussines, hotelarstwo, gastronomia, handel,  
3) nabrzece rekreacyjne, 
4) wyklucza siC funkcjeŚ produkcyjne, składowe, usługi produkcyjne, 
5) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 

zwi>zane z sezonowymi imprezami plenerowymi – letnie kino, letnia scena, 
obiekty wesołego miasteczka, namiot widowiskowy, itp., dopuszcza siC obecne 
zagospodarowanie i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, 
prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego od 25 

m do 45 m n.p.t., 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Zachodnio”omors—iego Nr 83 ｦ 13998 ｦ Poz. 2185 

 
4) dachy o parametrach dowolnych, lokalizacja urz>dzeM technicznych w 

kondygnacjach zamkniCtych, 
5) obiekt jako dominanta przestrzenna o ekspozycyjnej, presticowej formie, 
6) najwycsza kondygnacja obiektu z dostCpem publicznym, z punktem widokowym 

na panoramC miasta,    
7) utrzymanie i adaptacja zabytku oznaczonego na rysunku planu, dopuszcza siC 

poł>czenie z now> kubatur> lub obudowC zabytku tak, aby stanowił eksponowany 
element przestrzeni wewnCtrznej nowego obiektu kubaturowego,  

8) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 
itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 

9) parkingi wbudowane w bryłC obiektu, 
10) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego zabudowy, 
11) zakaz zmiany linii brzegowej, adaptacja nabrzeca wraz ekspozycj> wyposacenia 

jako Wwiadectwo portowych tradycji miejsca, likwidacja bocznic kolejowychś 
3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu;   

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
2) obowi>zuje intensywny zasób zieleni min. 25 % powierzchni działkiś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren w granicach zabytkowego zespołu wpisanego do rejestru zabytków - dawny 

Port Wolnocłowy na Łasztowniś na terenie elementarnym w rejestrze zabytków 
znajduj> siCŚ 

a) budynek oznaczony na rysunku planu symbolem R, 
b) nabrzece wraz z nawierzchniami i zamontowanymi urz>dzeniami,  

3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

6. komunikacja 1) obsługa  z terenu S.M.8017.KD.L, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenie S.M.8017.KD.L, 

2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa i elektroenergetyczna – z dopuszczeniem likwidacji, 
3) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych lini> 

kablow> 15 kV. 

 

§ 25. 
Tereny elementarne 

(Łasztownia – 
Nabrzece Starówka) 

S.M.8019.MC powierzchnia 0.44 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) Wródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z wył>czeniemŚ produkcji, usług 
produkcyjnych, składowania i przeładunku, zawieraj>ca m.in. usługiŚ biurowe, 
finansowe, businessu, prawne, hotelarstwa, gastronomii, rozrywki, kultury, 
edukacji, handlu, usługi sportu, rekreacji i turystyki wykorzystuj>ce dostCp do 
akwenów ceglownych, usługi zwi>zane z ceglug> i jej obsług>, usługi pobytu 
kwalifikowanego (klubowego), ochrony zdrowia – gabinety lekarskie, oWrodki 
pielCgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, małe oWrodki opieki nad dziećmi 
i osobami starszymi, mieszkalnictwo - dopuszczalny udział powierzchni 
mieszkalnej do 60 % powierzchni całkowitej obiektów kubaturowychś zakaz 
lokalizacji funkcji mieszkaniowej w kondygnacji przyziemia, 

2) na obszarach wydzieleM wewnCtrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 
ZZ, na terenach: S.M.8019.MC i S.M.8071.MC, obowi>zuje budowa zespołu 
obsługi załogantów jednostek pływaj>cych, zespół o dostCpie publicznym, 
wbudowany w zabudowC oznaczon> na rysunku planu,  

3) sezonowe usługiŚ wystawienniczo – turystyczne, gastronomii, handlu, organizacja 
imprez publicznych o charakterze kulturalno – rozrywkowym, 

4) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 
zwi>zane z sezonowymi imprezami plenerowymi – letnie kino, letnia scena, 
obiekty wesołego miasteczka, namiot widowiskowy lub gastronomiczny, itp., 
dopuszcza siC obecne zagospodarowanie terenu i sposób ucytkowania, z 
mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy o wysokoWciŚ 

a) na poziomie terenu do 8,0 m n.p.t. do 80 % powierzchni działki, 
b) na poziomie terenu od 8,0 do 18,0 m n.p.t. do 50 % powierzchni działki, 
c) na poziomie terenu od 18,0 do 24,0 m n.p.t. do 25 % powierzchni działki,   
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3) wysokoWć zabudowy zmienna, dla terenówŚ  

a) S.M.8019.MC, S.M.8069.MC od 8,0 m n.p.t. do najwycszego poziomu dachu 
24,0 m n.p.t., 

b) S.M.8070.MC, S.M.8071.MC od 8,0 m n.p.t. do okapu (gzymsu koronuj>cego) 
frontowego 24,0 m n.p.t., 

4) dachy o parametrach dowolnych, zalecane dachy tarasowe, lokalizacja urz>dzeM 
technicznych w kondygnacjach zamkniCtych, 

5) zabudowa wolnostoj>ca, kacdy budynek o odmiennej kompozycji, bryła 
kaskadowa/tarasowa o najwycszej wysokoWci sytuowanej prostopadle do 
nabrzeca i drogi S.M.8033.KD.L, 

6) zabudowa powycej 8,0 m n.p.t. kształtowana w nastCpuj>cy sposóbŚ 
a) maksymalna długoWć elewacji od strony nabrzeca i ulicy – do 30 m,  
b) odległoWci miCdzy budynkami zmienne, licz>c wzdłuc nabrzeca i ulicy – min. 20 

m, 
7)  wejWcia i wjazdy do budynków na poziomie chodnika,  
8) obowi>zuje lokalizacja funkcji usługowych i recepcyjnych na poziomie przyziemia, 

z wejWciami głównymi od frontów zabudowy, 
9) zakaz ł>czenia komunikacji pionowej i poziomej funkcji usług i mieszkalnictwa - 

zakaz nie dotyczy przestrzeni garacowej i recepcyjnej, 
10) funkcjC parkingow> lokalizować wewn>trz zabudowy, poza jej czCWci> frontow> 

od strony ulicy i nabrzeca, 
11) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie 

itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 
12) zakaz wygradzania własnoWci, 
13) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego zabudowy od strony nabrzecaś 

3. zasady parcelacji 1) dopuszcza siC podział na działki budowlane z granicami prostopadłymi do linii 
rozgraniczaj>cych tereny S.M.8033.KD.L i S.M.8077.KP, oraz: 
a) o powierzchni min. 2000 m

2
, 

b) min. szerokoWć frontu działki 45,0 m; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
2) obowi>zuje intensywny zasób zieleni min. 20 % powierzchni działkiś  

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji,  
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

6. komunikacja 1) obsługa z terenuŚ 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) poprzez teren S.M.8077.KP dopuszcza siC obsługC przez słucby ratownicze, 
komunalne oraz dojazdy zwi>zane z obsług> jednostek pływaj>cych i ruch 
dostawczy do usług usytuowanych wzdłuc terenu S.M.8077.KP,   

3) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 
6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia 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) istniej>ca kanalizacja deszczowa w terenie S.M.8019.MC - z dopuszczeniem 
likwidacji lub przełocenia w terenyŚ S.M.8033.KD.L, S.M.8077.KP, 

3) istniej>ca kanalizacja deszczowa w terenie S.M.8069.MC - z dopuszczeniem 
likwidacji lub przełocenia w terenyŚ S.M.8033.KD.L, S.M.8077.KP, 

4) istniej>ca sieć elektroenergetyczna i kanalizacja deszczowa w terenie 
S.M.8070.MC - z dopuszczeniem likwidacji lub przełocenia w terenyŚ 
S.M.8033.KD.L, S.M.8074.KD.D, S.M.8075.KD.D, S.M.8077.KP, 

5) istniej>ca sieć elektroenergetyczna w terenie S.M.8071.MC - z dopuszczeniem 
likwidacji lub przełocenia w terenyŚ S.M.8033.KD.L, S.M.8074.KD.D, 
S.M.8077.KP, S.M.8029.KPP, 

6) istniej>cy kolektor deszczowy  0,5 m  w terenie S.M.8070.MC – z dopuszczeniem 
likwidacji lub przełocenia w teren S.M.8074.KD.D, 

7) istniej>ca w terenie S.M.8070.MC stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> 
kablow> 15 kV – z dopuszczeniem likwidacji, 

8) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 
lini> kablow> 15 kV. 
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§ 26. Teren elementarny S.M.8020.UK 
(Łasztownia) 

powierzchnia 0.86 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi kultury, wystawiennictwa – muzeum morskie - inwestycja celu publicznego, 
2) dopuszcza siC usługi towarzysz>ce funkcji podstawowejŚ gastronomia, handel, 

rozrywka, 
3) nabrzece wielofunkcyjne m.in.Ś pasacerskie, turystyczne, sportowe, z dostCpem 

publicznym, 
4) usługi sezonowe m.in.Ś wystawienniczo – turystyczne, organizacja imprez 

publicznych o charakterze kulturalno – rozrywkowym, sezonowe usługiŚ 
gastronomii, handlu, rozrywki, 

5) zakaz lokalizacji wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów, 
6) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasoweŚ 

a) zwi>zane z budow> ekspozycji muzealnej, 
b) sezonowymi imprezami plenerowymi – letnie kino, letnia scena, obiekty 

wesołego miasteczka, kiermasze, gry sportowe, 
c) obiekty gastronomiczne i handlowe,  
d) sieci i urz>dzenia techniczne, obsługuj>ce zagospodarowanie tymczasowe, 
e) dopuszcza siC obecne zagospodarowanie terenu i sposób ucytkowania, 
f) dopuszcza siC tymczasow> zmianC sposobu ucytkowania istniej>cego budynku 

na funkcje muzeum morskiego; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego, do 14,0 m 

n.p.t., 
4) dachy płaskie – tarasy ucytkowe, lokalizacja urz>dzeM technicznych w 

kondygnacjach zamkniCtych, obowi>zuje wysoki standard wykoMczenia pi>tej 
elewacji,  

5) nowa zabudowa w formie prostej bryły, z otwartym przyziemiem z obudow> o 
powierzchni do 50 % powierzchni zabudowy - zabudowa wraz z 
zagospodarowaniem terenu zrealizowana w drodze konkursu architektonicznego, 

6) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego budynku muzeum morskiego, 
7) obowi>zuje indywidualnie zaprojektowany rysunek kompozycyjny nawierzchni 

terenu, zachowanie odcinka torowiska dawigów portowych i ekspozycja dawigów, 
8) zakaz stosowania nawierzchni trawiastych, obsadzeM drzewami i krzewami, 
9) zakaz zmiany linii brzegowej z dopuszczeniem wyrównania uskoków i budowy 

miejscowych obniceM do poziomu wody dla cumowania jednostek pływaj>cych, 
10) adaptacja zabytkowego Nabrzeca Starówka do funkcji okreWlonej w ust. 1, z 

wykorzystaniem oryginalnych materiałów naturalnych oraz wyposaceniaŚ dawigi 
portowe, torowisko dawigowe, polery, kamienne umocnienia nabrzecy, itp., w tym 
lokalizacja i ekspozycja ruchomych obiektów zabytkowych na terenach 
publicznych, 

11) przy nabrzecu dopuszcza siC budowC urz>dzeM i budowli niezbCdnych do 
cumowania jednostek pływaj>cych, pomostów sezonowych, do 10 m od nabrzecaś 

3. zasady parcelacji zakaz wtórnej parcelacji terenuś 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji,  
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; 

6. komunikacja 1) obsługa terenu z ulicy S.M.8033.KD.L, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6, 
3) lokalizacja wymaganej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych w 

granicach terenu S.M.8021.KS – z zastrzeceniem pkt 4, 
4) w granicach terenu dopuszcza siC lokalizacjC do 10 miejsc postojowych dla 

samochodów osobowychś 
7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 

oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8033.KD.L, S.M.8077.KP, 

2) wyposacenie nabrzeca w przył>cza wody, kanalizacji sanitarnej i energii 
elektrycznej dla cumuj>cych jednostek pływaj>cych, 

3) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna i 
deszczowa oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych – z dopuszczeniem 
likwidacji lub przełocenia w terenyŚ S.M.8033.KD.L, S.M.8077.KP, 

4) istniej>cy kolektor deszczowy  0,9 m – z dopuszczeniem likwidacji, 
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5) istniej>ca wolnostoj>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 

15 kV – z dopuszczeniem likwidacji, 
6) istniej>ca przepompownia Wcieków sanitarnych – z dopuszczeniem likwidacji, 
7) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV, 
8) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej i radiolinii. 

 

§ 27. Teren elementarny S.M.8021.KS 
(Łasztownia) 

powierzchnia 1.51 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) wielokondygnacyjny parking dla samochodów osobowych wraz z obiektem 
sanitarnym, 

2) dopuszcza siCŚ 
a) przeznaczenie do 25 % powierzchni terenu elementarnego na cele parkingu 

naziemnego dla samochodów osobowych oraz autokarów i rowerów, 
b) wbudowanie w obiekt parkingowy usług towarzysz>cych zwi>zanych z obsług> 

samochodów z wył>czeniem usług blacharskich i malarskich, 
3) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siCŚ 

a)  na całym terenie elementarnym budowC parkingu naziemnego dla 
samochodów osobowych, autokarów i rowerów i budowC obiektu 

przeznaczonego do obsługi parkingu z ogólnodostCpnym zespołem sanitarnym, 
b)  obecne zagospodarowanie terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> 

przebudowy, prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy, 
c)  zagospodarowanie tymczasowe zwi>zane z sezonowymi imprezami 

plenerowymi; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 80 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego, do 10,0 m 

n.p.t., 
4) dopuszcza siC budowC kubatury parkingu pod estakad> ulicy S.M.8060.KD.G, 
5) dach tarasowy, ucytkowy, lokalizacja urz>dzeM technicznych w kondygnacjach 

zamkniCtych,  
6) kompozycja elewacji z podziałem wertykalnym, 
7) kondygnacje parkingów z elewacjami wypełnionymi drobnowymiarowym acurem, 
8) zespół sanitarny ogólnodostCpny wbudowany w zabudowC parkingu 

wielokondygnacyjnego, 
9) urz>dzenia techniczne np. stacje transformatorowe, przepompownie, 

wentylatornie, itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie 
wbudowane, 

10) materiały wykoMczeniowe w przewadze tradycyjne, w tym cegła licowa, beton 
architektoniczny, itp., 

11) usługi wbudowane, o których mowa w ust.1 pkt 2 lit. b sytuowane wył>cznie w 
parterze parkingu wielopoziomowego, do 5 % jego powierzchni zabudowy, 

12) tymczasowy obiekt wolnostoj>cy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, o 
powierzchni zabudowy  do 25 m

2, o wysokoWci zabudowy do 4,5 m n.p.t.,  
13) dopuszcza siC likwidacjC istniej>cego poł>czenia dla pieszych z Trasy Zamkowej 

na teren Łasztowni, likwidacja uwarunkowana jest budow> nowej komunikacji 
pionowej w granicach terenu elementarnego, 

14) na północnym skraju terenu, w obszarze pomiCdzy terenem S.M.8033.KD.L do 
nieprzekraczalnej linii zabudowy, wykonać nawierzchniC z materiałów kamiennych 
(np. płyty granitowe, kostka granitowa), jako kontynuacjC nawierzchni terenu 
S.M.8030.KPJ,  

15) zakaz stosowania nawierzchni trawiastych; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnego podziału terenu, 
2) dopuszcza siC odrCbn> własnoWć lokali i czCWci powierzchni parkingowychś 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren w granicach zabytkowego zespołu dawnej rzeani miejskiej przy ul. T. A. 
Wendy 1,3, wpisanego do rejestru zabytków, 

2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś  

6. komunikacja      obsługa z terenu S.M.8031.KD.D i/lub S.M.8033.KD.Lś  
7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 

oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8017.KD.L, S.M.8033.KD.L, 
S.M.8031.KD.D, S.M.8042.KD.L, 
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2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna 

oraz kanalizacja deszczowa i ruroci>g tłoczny Wcieków 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 ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych, 
4) projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV, 

zblokowana z projektowan> przepompowni> Wcieków sanitarnych. 
 

§ 28. Teren elementarny S.M.8022.UK 
(Łasztownia) 

powierzchnia 1.22 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi kultury, w tym wystawiennicze, wyspecjalizowane obiekty kulturalno – 
edukacyjne, upowszechniania kultury, obiekty nauki i szkolnictwa wycszego, 
studia i pracownie artystyczne, usługi wystawienniczo – targowe, rozrywki, 
gastronomii, 

2) usługi towarzysz>ceŚ turystyczne, hotelarstwa, pobytu kwalifikowanego 
(klubowego), oWrodki pielCgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, handlu, 
bussinesu,  

3) wyklucza siCŚ usługi produkcyjne, produkcjC i składowanie, 
4) sezonowe usługiŚ wystawienniczo – turystyczne, gastronomii, handlu, organizacja 

imprez publicznych o charakterze kulturalno – rozrywkowym, 
5) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 

zwi>zan> z sezonowymi imprezami, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie 
terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> prowadzenia prac remontowychś 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) utrzymanie i adaptacja zabudowy zabytkowej, 
2) zakaz nowej zabudowy kubaturowej, 
3) dopuszcza siC zadaszenie przestrzeni pomiCdzy budynkami – konstrukcja stalowa 

szkieletowa z przeszkleniem, nie przesłaniaj>ca widoku na zabytki, 
4) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, wentylatornie itp. oraz 

pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 
5) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego zabudowy, 
6) dopuszcza siC elementy wyposacenia terenu, mebel uliczny, 
7) utrzymanie i kontynuacja nawierzchni z kostki kamiennej pomiCdzy budynkami, 
8) zakaz obsadzania zieleni> wysok> i krzewami, zakaz stosowania nawierzchni 

trawiastych, 
9) zakaz wygradzania terenu, 
10) obowi>zuje likwidacja napowietrznych instalacji technologicznych; 

3. zasady parcelacji dopuszcza siC podział na tereny przynalecne poszczególnym budynkom, bez 
prawa grodzenia (współwłasnoWć terenów komunikacji)ś 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren w granicach zabytkowego zespołu dawnej rzeani miejskiej przy ul. T.A. 
Wendy 1, 3, wpisanego do rejestru zabytkówś w rejestrze zabytków, wystCpuj>Ś 

a) hala uboju bydła (budynek oznaczony symbolem R1 na rysunku planu), 
b) obora dla bydła (symbol R2), 
c) hala uboju bydła (symbol R3), 
d) hala uboju WwiM (symbol R4), 
e) hala uboju nierogacizny (symbol R5), 
f) obora dla nierogacizny (symbol R6), 
g) chlewnia targowa (symbol R7), 
h) nawierzchnie brukowe sieci dróg i placów zespołu zabudowy, 

2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8030.KPJ, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6, 
3) lokalizacja wymaganej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych w 

granicach terenu S.M.8021.KS i/lub S.M.8039.KS;    

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenie S.M.8030.KPJ,  

2) istniej>ce sieć elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji 
lub przełocenia w teren S.M.8030.KPJ, 

3) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 
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§ 29. Teren elementarny S.M.8023.U 
(Łasztownia) 

powierzchnia  0.37 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi kultury, w tym wystawiennicze, wyspecjalizowane obiekty kulturalno – 
edukacyjne, upowszechniania kultury, obiekty nauki i szkolnictwa wycszego, 
studia i pracownie artystyczne, usługi wystawienniczo – targowe, rozrywki, 

2) usługi towarzysz>ceŚ turystyczne, hotelarstwa, pobytu kwalifikowanego 
(klubowego), oWrodki pielCgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, 
gastronomii, handlu, bussinesu, 

3) w nowej zabudowie zblokowaneŚ stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> 
kablow> 15 kV, przepompownia Wcieków sanitarnych, zespół sanitarny 
ogólnodostCpny, osłona Wmietnikowa,   

4) wyklucza siCŚ usługi produkcyjne, produkcjC i składowanie, 
5) sezonowe usługiŚ wystawienniczo – turystyczne, gastronomii, handlu, organizacja 

imprez publicznych o charakterze kulturalno – rozrywkowym, 
6) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 

zwi>zane z sezonowymi imprezami plenerowymi, oraz dopuszcza siC obecne 
zagospodarowanie terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> prowadzenia prac 
remontowych; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) utrzymanie i adaptacja zabudowy zabytkowej, 
2) powierzchnia nowej zabudowy do 5 % powierzchni terenu,    
3) wysokoWć nowej zabudowy do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego, do 6,0 

m n.p.t., 
4) dach nowej zabudowy płaski z szerokim okapem, o wysiCgu min. 80 cm,  
5) zabudowa wolnostoj>ca, 
6) wykoMczenie elewacji nowej zabudowy z cegły licowej, 
7) dla zabytku przy ul. Wendy, oznaczonym na rysunku planu symbolem E, 

obowi>zujeŚ 
a) zachowanie bryły budynku, zakaz nadbudowy,  
b) utrzymanie kompozycji elewacji, 
c) zachowanie liczby, rozmieszczenia i kształtu wykrojów otworów okiennych, 

utrzymanie/odtworzenie oryginalnej stolarki okiennej o podziale symetrycznym 
ze szczeblinkami,  

d) zakaz ocieplenie elewacji od zewn>trz – utrzymanie wykoMczenia elewacji z 
cegły licowej,  

8) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 
itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 

9) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego zabudowy, 
10) zakaz wygradzania własnoWci – teren o dostCpie ogólnym, likwidacja istniej>cego 

muru i ogrodzeM,  
11) utrzymanie i kontynuacja nawierzchni kamiennej, 
12) pomiCdzy zabudow> podwójny szpaler drzew - zieleM Wredniowysoka, wg 

orientacyjnego schematu obsadzeM przedstawionego na rysunku planu, 
obowi>zuje jednorodny gatunek i odmiana, 

13) obowi>zuje likwidacja napowietrznych instalacji technologicznych; 

3. zasady parcelacji 1) dopuszcza siC podział terenu na działki przynalecne zabudowie istniej>cej, o 
powierzchni minimum 1000 m

2
, 

2) granice podziału prostopadłe do osi ulicś 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
2) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 20 % powierzchni terenu;  

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren w granicach zabytkowego zespołu dawnej rzeani miejskiej przy ul. T.A. 
Wendy 1, 3, wpisanego do rejestru zabytkówś w rejestrze zabytków, na terenie 
elementarnym wystCpuj>Ś 

a) budynek mieszkalny (budynek nr 8 na rysunku planu), 
b) stajnia (nr 9), 
c) budynek gospodarczy (nr 10), 
d) nawierzchnie brukowe, 

2) ochrona zabytku przy ul. Wendy, oznaczonego na rysunku planu symbolem E, 
ujCtego w ewidencji konserwatorskiej, 

3) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
4) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
5) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; 
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6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8033.KD.L i/lub S.M.8030.KPJ,  
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6, 
3) wzdłuc terenu elementarnego dopuszcza siC umieszczenie w zatokach 

parkingowych w terenie S.M.8033.KD.L do 25 % wymaganej iloWci miejsc 
postojowych, 

4) lokalizacja wymaganej – z zastrzeceniem pkt 3 - iloWci miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych w granicach terenu S.M.8021.KS i/lub S.M.8039.KS;   

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8033.KD.L, S.M.8030.KPJ, 

2) istniej>ca sieć elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i ruroci>g tłoczny 
Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz budowy sieci i ruroci>gu w nowej lokalizacji, 

3) istniej>ca przepompownia Wcieków sanitarnych – do przebudowy i rozbudowy,  
4) projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV 

zblokowana z przepompowni> Wcieków sanitarnych, 
5) projektowana studnia awaryjna, 
6) dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni Wcieków sanitarnych, 
7) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 

 

§ 30. Teren elementarny S.M.8024.MC 
(Łasztownia) 

powierzchnia 1.04 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) Wródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z wył>czeniemŚ produkcji, usług 
produkcyjnych i składowania, zawieraj>ca m.in. usługiŚ biurowe, finansowe, 
businessu, prawne, ucytecznoWci publicznej, hotelarstwa, gastronomii, rozrywki, 
kultury, w tym wystawiennicze, wyspecjalizowane obiekty kulturalno – 
edukacyjne, upowszechniania kultury, obiekty nauki i szkolnictwa wycszego, 
studia i pracownie artystyczne, usługi pobytu kwalifikowanego (klubowego), 
ochrony zdrowia – gabinety lekarskie, oWrodki pielCgnacyjne, rehabilitacji, odnowy 
biologicznej, małe oWrodki opieki nad dziećmi i osobami starszymi, handel, 
dopuszcza siC mieszkalnictwo w nowej zabudowie - zakaz lokalizacji funkcji 
mieszkaniowej w kondygnacji przyziemia, 

2) wyklucza siCŚ usługi produkcyjne, produkcjC i składowanie, 
3) sezonowe usługiŚ wystawienniczo – turystyczne, gastronomii, handlu, organizacja 

imprez publicznych o charakterze kulturalno – rozrywkowym, 
4) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 

zwi>zane z sezonowymi imprezami plenerowymi – letnie kino, letnia scena, 
obiekty wesołego miasteczka, namiot widowiskowy lub gastronomiczny, itp., 
dopuszcza siC obecne zagospodarowanie terenu i sposób ucytkowania, z 
mocliwoWci> prowadzenia prac remontowych; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia nowej zabudowy do 15 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć nowej zabudowy zmienna, od 14,0 m do najwycszego poziomu dachu 

24,0 m n.p.t., 
4) dachy nowej zabudowy o parametrach dowolnych, zalecane dachy tarasowe, 

lokalizacja urz>dzeM technicznych w kondygnacjach zamkniCtych,  
5) nowa zabudowa wielobryłowa, o najwycszej wysokoWci sytuowanej od strony 

północnej terenu, 
6) obowi>zuje lokalizacja funkcji usługowych i recepcyjnych na poziomie przyziemia 

od strony frontowej, wejWcia główne do funkcji od strony frontowej zabudowy, 
7) wejWcia i wjazdy do budynków na poziomie chodnika,  
8) funkcjC parkingow> lokalizować wewn>trz zabudowy, poza jej czCWci> frontow>, od 

strony elewacji ulicznych kondygnacje parkingowe obudowane funkcjami 
usługowymi, 

9) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 
itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 

10) utrzymanie i adaptacja zabudowy zabytkowej, 
11) dopuszcza siC zadaszenie przestrzeni pomiCdzy zabytkami – konstrukcja stalowa 

szkieletowa z przeszkleniem, nie przesłaniaj>ca widoku na zabytki, 
12) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego zabudowy i wnCtrza zabudowy 

zabytkowej, 
13) utrzymanie i kontynuacja nawierzchni kamiennej, 
14) obowi>zuje likwidacja napowietrznych instalacji technologicznych; 
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3. zasady parcelacji dopuszcza siC podział na działki przynalecne zabudowie istniej>cej oraz dla 
zabudowy nowej, bez prawa grodzenia terenu (współwłasnoWć terenów 
komunikacji); 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren w granicach zabytkowego zespołu dawnej rzeani miejskiej przy ul. T.A. 
Wendy 1,3, wpisanego do rejestru zabytkówś w rejestrze zabytków, na terenie 
elementarnym wystCpuj>Ś 

a) chlewnia i hala sprzedacy WwiM (budynek oznaczony symbolem R11 na 
rysunku planu), 

b) obora dla ciel>t (symbol R12), 
c) obora dla bydła (symbol R13), 
d) nawierzchnie brukowe sieci dróg i placów zespołu, 

2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8017.KD.L i/lub S.M.8030.KPJ i/lub S.M.8033.KD.L,  
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6, 
3) dopuszcza siC lokalizacje wymaganej iloWci miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych w granicach terenu S.M.8021.KS i/lub S.M.8039.KS; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8017.KD.L, S.M.8033.KD.L, 
S.M.8030.KPJ, 

2) istniej>ce sieciŚ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna 
i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 
budowy sieci w nowej lokalizacji lub przełocenia w terenyŚ S.M.8017.KD.L, 
S.M.8033.KD.L, S.M.8030.KPJ,  

3) projektowana kanalizacja sanitarna i ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych, 
4) projektowana przepompownia Wcieków sanitarnych, 
5) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 

kablow> 15 kV, 
6) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 

 

§ 31. Teren elementarny S.M.8025.MC 
(Łasztownia) 

powierzchnia 0.57 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi kultury m.in.Ś wystawiennicze, wyspecjalizowane obiekty kulturalno – 
edukacyjne, upowszechniania kultury, obiekty nauki i szkolnictwa wycszego, 
studia i pracownie artystyczne, usługi wystawienniczo – targowe, rozrywki, 
gastronomii, dopuszcza siC mieszkalnictwo w nowej zabudowie - zakaz lokalizacji 
funkcji mieszkaniowej w kondygnacji przyziemia, 

2) usługi towarzysz>ceŚ turystyczne, hotelarstwa, handlu, pobytu kwalifikowanego 
(klubowego), oWrodki pielCgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, fitness, 
bussines,  

3) wyklucza siCŚ usługi produkcyjne, produkcjC i składowanie, 
4) sezonowe usługiŚ wystawienniczo – turystyczne, gastronomii, handlu, organizacja 

imprez publicznych o charakterze kulturalno – rozrywkowym, 
5) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowania tymczasowe 

zwi>zane z sezonowymi imprezami plenerowymi, oraz obecne zagospodarowanie 
terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> prowadzenia prac remontowychś  

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia nowej zabudowy do 25 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego, do 

14,0 m n.p.t., 
4) dachy nowej zabudowy o parametrach dowolnych, zalecane dachy tarasowe, 

lokalizacja urz>dzeM technicznych w kondygnacjach zamkniCtych, 
5) nowa zabudowa wielobryłowa, 
6)  w przyziemiu obowi>zuje lokalizacja funkcji usługowych i recepcyjnych, 
7) wejWcia i wjazdy do budynków na poziomie chodnika – nie dotyczy zabytków,  
8) wejWcia główne do funkcji okreWlonych w ust. 1 pkt 1 lokalizować od strony 

frontowej zabudowy – terenów S.M.8030.KPJ i S.M.8017.KD.L, 
9) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 

itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 
10)  utrzymanie i adaptacja zabudowy zabytkowej, 
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11) dopuszcza siC ł>czenie zabudowy zabytkowej z now> zabudow> na terenie 

S.M.8027.UK, 
12) dopuszcza siC zadaszenie przestrzeni pomiCdzy zabytkami – konstrukcja stalowa 

szkieletowa z przeszkleniem, nie przesłaniaj>ca widoku na zabytki, 
13) zakaz wygradzania terenu, 
14) utrzymanie i kontynuacja nawierzchni kamiennej, 
15) zakaz obsadzania zieleni> wysok> i krzewami, zakaz stosowania nawierzchni 

trawiastych,  
16) obowi>zuje likwidacja napowietrznych instalacji technologicznych; 

3. zasady parcelacji dopuszcza siC podział na działki przynalecne zabudowie istniej>cej oraz dla 
zabudowy nowej, bez prawa grodzenia terenu (współwłasnoWć terenów 
komunikacji); 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren w granicach zabytkowego zespołu dawnej rzeani miejskiej przy ul. T.A. 
Wendy 1,3, wpisanego do rejestru zabytkówś w rejestrze zabytków, na terenie 
elementarnym wystCpuj>Ś 

a) myjnia flaków (budynek oznaczony na rysunku planu symbolem R14), 
b) lodownia (symbol R15), 
c) pomieszczenie na obornik (symbol R16), 
d) ubikacja (symbol R17), 
e) hala rzeana / sanitarna (symbol R18), 
f) nawierzchnie brukowe sieci dróg i placów zespołu, 

2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8017.KD.L i/lub S.M.8030.KPJ,  
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6, 
3) dopuszcza siC lokalizacjC wymaganej liczby miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych w granicach terenu S.M.8021.KS i/lub S.M.8039.KS;    

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8017.KD.L, S.M.8030.KPJ, 

2) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 
kablow> 15 kV, 

3) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 
 

§ 32. Teren elementarny S.M.8026.MC 
(Łasztownia) 

powierzchnia 0.53  ha 

1. przeznaczenie terenu 1) Wródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z wył>czeniemŚ produkcji, usług 
produkcyjnych i składowania, zawieraj>ca m.in. usługiŚ biurowe, finansowe, 
businessu, prawne, hotelarstwa, gastronomii, rozrywki, kultury, handlu, sportu, 
rekreacji i turystyki, usługi zwi>zane z ceglug> i jej obsług>, działalnoWć 
edukacyjna, usługi pobytu kwalifikowanego (klubowego), usługi ochrony zdrowia – 
gabinety lekarskie, oWrodki pielCgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, małe 
oWrodki opieki nad dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo - dopuszczalny 
udział powierzchni mieszkalnej do 60 % powierzchni całkowitej obiektów 
kubaturowych; zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej w kondygnacji przyziemia, 

2) sezonowe usługiŚ gastronomii, handlu, rozrywki, organizacja imprez plenerowych, 
3) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 

zwi>zane zŚ 
a) sezonowymi imprezami plenerowymi,  
b) kontynuacj> obecnego ucytkowania terenu, w ramach której dopuszcza siCŚ 

remont, zmianC sposobu ucytkowania, przebudowC, rozbudowC, budowC 
nowych kubatur zwi>zanych z tymczasowym ucytkowaniem - o powierzchni 
zabudowy nie przekraczaj>cej 20 % powierzchni zabudowy istniej>cej, liczonej 
ł>cznie na terenie S.M.8026.MC i wysokoWci nowej zabudowy nie wycszej nic 
2,0 m od zabudowy istniej>cejś zakaz nadbudowy istniej>cych budynkówś  

 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy: 

a) na poziomie terenu do rzCdnej 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) wysokoWć zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego, od 
8,0 m do 21,0 m n.p.t., 
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4) dachy o parametrach dowolnych, zalecane dachy tarasowe, lokalizacja urz>dzeM 

technicznych w kondygnacjach zamkniCtych,  
5) zabudowa kaskadowa/tarasowa o najwycszej wysokoWci wzdłuc Basenu 

Zachodniego, 
6) wejWcia i wjazdy do budynków na poziomie chodnika, 
7) obowi>zuje lokalizacja funkcji usługowych i recepcyjnych, od strony ulicy, placu i 

nabrzeca, na poziomie przyziemia,  
8) wejWcia główne do funkcji okreWlonych w ust. 1 pkt 1 lokalizować od strony 

frontowej zabudowy, 
9) zakaz ł>czenia komunikacji pionowej i poziomej funkcji usług i mieszkalnictwa, 

zakaz nie dotyczy przestrzeni garacowej i recepcyjnej, 
10) funkcjC parkingow> lokalizować wewn>trz zabudowy, poza jej czCWci> frontow>, 
11) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 

itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 
12) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego zabudowy od strony nabrzecaś 

3. zasady parcelacji dopuszcza siC podział wtórny po zrealizowaniu inwestycji, dostosowany do 
struktury ucytkowej terenuś   

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
2) obowi>zuje intensywny zasób zieleni min. 25 % powierzchni terenu; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren zabytkowego zespołu dawnego Portu Wolnocłowego na Łasztowni, wpisany 
do rejestru zabytków, 

2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, 
5) rozbiórkC zabytków oznaczonych na rysunku planu, ujCtych w ewidencji 

konserwatorskiej, poprzedzić wykonaniem pełnej inwentaryzacji konserwatorskiejś 
6. komunikacja 1) obsługa terenu z ulicy S.M.8017.KD.L, 

2) poprzez tereny S.M.8078.KPP i S.M.8084.KP dopuszcza siC obsługC przez słucby 
ratownicze, komunalne oraz dojazdy zwi>zane z obsług> jednostek pływaj>cych i 
ruch dostawczy do usług usytuowanych wzdłuc terenu S.M.8078.KPP i 
S.M.8084.KP, 

3) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 
6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenie: S.M.8017.KD.L, S.M.8032.KD.L, 
S.M.8084.KP, 

2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, cieplna, telekomunikacyjna i kanalizacja deszczowa 
– z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 
sieci w nowej lokalizacji, 

3) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – do skablowania, z 
dopuszczeniem likwidacji, 

4) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 
kablow> 15 kV. 

 

§ 33. Teren elementarny S.M.8027.UK 
(Łasztownia) 

powierzchnia  1.26 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) zespół teatrów dramatycznych – inwestycja celu publicznego, 
2) usługi towarzysz>ce funkcji podstawowejŚ gastronomia, rozrywka, handel, biura, 
3) obszar niezabudowany jako przestrzeM organizacji plenerowych wydarzeM o 

charakterze kulturalno – rozrywkowym, sezonowe usługiŚ gastronomii, handlu, 
rozrywki, 

4) zmiana sposobu ucytkowania budynku schronu obrony cywilnej z mocliwoWci> 
rozbudowy na usługi, m.in.: wystawienniczo – magazynowe, z uwzglCdnieniem 
wymogów obrony cywilnej, 

5) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 
zwi>zane z sezonowymi imprezami plenerowymi – letnie kino, letnia scena, 
obiekty wesołego miasteczka, namiot widowiskowy, gastronomiczny, itp., 
dopuszcza siC obecne zagospodarowanie terenu i sposób ucytkowania, z 
mocliwoWci> prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 65 % powierzchni terenu, ł>cznie z istniej>cym 

schronem obrony cywilnej, 
3) wysokoWć nowej zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronuj>cego) 

frontowego, od 12,0 do 30,0 m n.p.t. – nie dotyczy budynku schronu, dla którego 
wysokoWć nowej zabudowy/rozbudowy nie wiCksza nic wysokoWć schronu, 
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4) zabudowa wielobryłowa, forma ekspozycyjna, stanowi>ca zamkniCcie 

kompozycyjne placu S.M.8078.KPP i ulicy S.M.8032.KD.D – zabudowa wraz z 
zagospodarowaniem terenu zrealizowana w drodze konkursu architektonicznego, 

5) dachy o parametrach dowolnych, lokalizacja urz>dzeM technicznych w 
kondygnacjach zamkniCtych, 

6) obowi>zuje budowa przestrzeni dla widowisk plenerowych, stanowi>cej integraln> 
czCWć wielobryłowego załocenia, 

7) rozbudowa/obudowa budynku czynnego schronu obrony cywilnej - zalecana 
obudowa schronuŚ konstrukcja szkieletowa szklona, z czCWciow> ekspozycj> 
oryginalnej bryły schronu, 

8) na obszarze wydzielenia wewnCtrznego, oznaczonego na rysunku planu numerem 
1, dopuszcza siC ł>czenie budynków za pomoc> obudowanych pomostów, 
nadwieszonych od 8,0 m nad poziomem pieszym w Wwietle płaszczyzny 
wykoMczonych,   

9) dopuszcza siC ł>czenie nowej zabudowy z zabudow> zabytkow> na terenie 
S.M.8025.MC,  

10) parkingi dla samochodów osobowych wbudowane w now> zabudowC, 
11) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 

itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 
12) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego zabudowy, 
13) obowi>zuje indywidualnie zaprojektowany rysunek kompozycyjny nawierzchni, 

mała architektura,  
14) zakaz stosowania nawierzchni trawiastych i obsadzeM krzewami,  
15) dopuszcza siC zrócnicowanie poziomów nawierzchni dla przestrzeni wymienionej 

w pkt 6,  
16) dopuszcza siC obiekty tymczasowe wył>cznie na potrzeby usług sezonowych i 

imprez plenerowych, 
17) dopuszcza siC parkowanie samochodów bez wydzielania stałych miejsc 

postojowych, 
18) zakaz wygradzania terenu, 
19) obowi>zuje likwidacja napowietrznych instalacji technologicznych; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu;  

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) zabytkowy zespół dawnej rzeani miejskiej przy ul. T.A. Wendy 1,3, wpisanego do 
rejestru zabytków, 

2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych;  

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8017.KD.L i/lub S.M.8030.KPJ i/lub S.M.8031.KD.D, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6, 
3) dopuszcza siC lokalizacjC wymaganej liczby miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych w granicach terenu S.M.8021.KS i/lub S.M.8039.KS; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8017.KD.L, S.M.8031.KD.D, 
S.M.8030.KPJ, 

2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, cieplna oraz kanalizacja deszczowa – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w 
nowej lokalizacji, 

3) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – do skablowania, z 
dopuszczeniem likwidacji, 

4) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 
kablow> 15 kV. 

 

§ 34. Teren elementarny S.M.8028.KPP,USw 
(Łasztownia) 

powierzchnia 0.91 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) plac z nabrzecem wielofunkcyjnym (m.in. pasacersko – sportowym 
ogólnodostCpnym), usługi zwi>zane z transportem wodnym, turystyk> i sportem, 
m.in. obsługa pasacerów wycieczkowców, promów, białej floty, itp., 

2) usługi towarzysz>ceŚ obsługa i informacja turystyczna, gastronomia, rozrywka, 
handel, usługi finansowe, obowi>zuje budowa zespołówŚ dla obsługi załogantów 
jednostek pływaj>cych (o dostCpie publicznym) i dla obsługi parkingu dla 
autobusów turystycznych, samochodów osobowych i rowerów na terenie 
S.M.8067.KS; dopuszcza siC stacjC paliw płynnych i gazu płynnego dla pojazdów 
i/lub jednostek pływaj>cych, 
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3) wyklucza siCŚ usługi produkcyjne, produkcjC, składowanie, przeładunek, 
4) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 

zwi>zane z sezonowymi imprezami plenerowymi, 
5) do czasu zapotrzebowania terenu na cele zgodne z planem, dopuszcza siC 

obecne zagospodarowanie terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci>Ś 
a) prowadzenia prac remontowych i zmiany sposobu ucytkowania, 
b) przebudowy, rozbudowy, budowy nowych kubatur zwi>zanych z 

tymczasowym ucytkowaniem, o powierzchni zabudowy nie przekraczaj>cej 
90 % powierzchni zabudowy istniej>cej, liczonej ł>cznie na terenach 
S.M.8028.KPP,USw, S.M.8067.KS i S.M.8081.MC,USw i wysokoWci nowej 
zabudowy nie wycszej nic 2,0 m od zabudowy istniej>cejś zakaz nadbudowy 
istniej>cych budynkówś  

 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) powierzchnia zabudowy do 20 % powierzchni terenu, 
2) wysokoWć zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego, do 

12,0 m n.p.t.,  
3) dachy o parametrach dowolnych, lokalizacja urz>dzeM technicznych w 

kondygnacjach zamkniCtych, 
4) wymienione funkcje w ust.1 pkt 1, 2 lokalizowane we wspólnej kubaturze,  
5) dopuszcza siC mał> architekturC i wyposacenie terenu w mebel uliczny, 
6) urz>dzenia techniczne np. stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 

itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 
7) plac manewrowy i parking o jednolitej nawierzchni, 
8) zakaz zmiany linii brzegowej akwatorium portowego: Basenu Zachodniego, 
9) utrzymanie (konserwacja i naprawa) nabrzeca wraz z jego zabytkowym 

wyposaceniem, likwidacja bocznic kolejowych, 
10) zakaz stosowaniaŚ obsadzeM drzewami, krzewami i nawierzchni trawiastej,  
11) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 

rowerówś 
3. zasady parcelacji zakaz wtórnej parcelacji terenuś 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren zabytkowego zespołu dawnego Portu Wolnocłowego na Łasztowni, wpisany 
do rejestru zabytkówś w rejestrze zabytków wystCpuje akwatorium portowe – 
Basen Zachodni, 

2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8017.KD.L, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8017.KD.L, S.M.8067.KS, 

2) budowa przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 
obsługuj>cych stanowiska jednostek pływaj>cych, 

3) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i 
kanalizacja deszczowa – z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub przełocenia w teren 
S.M.8017.KD.L, 

4) istniej>ca  stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV – z 
dopuszczeniem likwidacji, 

5) dopuszcza siC budowC nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 
kablow> 15 kV, 

6) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej z dopuszczeniem innych 
urz>dzeM radiokomunikacyjnych. 

 

§ 35. Teren elementarny S.M.8029.KPP,U 
(Łasztownia) 

powierzchnia 0.42 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) plac z nabrzecem wielofunkcyjnym (m.in. pasacersko – sportowym), plenerowe 
imprezy kulturalno – rozrywkowe, turystyki i sportu – inwestycja celu publicznego, 

2) dopuszcza siC zabudowC z usługamiŚ kultury, rozrywki, gastronomii, handlu, 
3) zakaz przeładunku i składowania, 
4) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 

zwi>zane z sezonowymi imprezami plenerowymi, oraz obecne zagospodarowanie 
terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac 
remontowych, bez prawa rozbudowy; 
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2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 20 % powierzchni terenu,  
3) wysokoWć zabudowy, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego, do 12,0 m 

n.p.t., 
4) zabudowa wolnostoj>ca o cechach indywidualnej formy artystycznej,  
5) dachy o parametrach dowolnych, lokalizacja urz>dzeM technicznych w 

kondygnacjach zamkniCtych, 
6) dopuszcza siC obiekty tymczasowe wył>cznie na potrzeby sezonowych imprez 

plenerowych, 
7) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 

itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 
8) obowi>zuje indywidualnie zaprojektowany rysunek kompozycyjny nawierzchni 

placu z dopuszczeniem ekspozycji dawigów portowych, 
9) zaleca siC mał> architekturCŚ ekspozycja stała lub sezonowa sztuki, rzeaba lub 

pomnik, zieleM w donicach, ławki i inny mebel uliczny, 
10) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego placu,  
11) zakaz obsadzeMŚ zieleni> wysok> i krzewami, zakaz stosowania nawierzchni 

trawiastych, 
12) zakaz wygradzania terenu, 
13) utrzymanie linii brzegowej, adaptacja nabrzeca utwardzonego, na odcinkach 

dopuszcza siC zrócnicowanie poziomów nabrzeca, np. pochylnie, zejWcia 
schodami do poziomu wody, 

14) dopuszcza siC lokalizacjC wyposacenia do cumowania sceny pływaj>cej, 
jednostek pływaj>cych oraz innych urz>dzeM niezbCdnych dla funkcjonowania 
nabrzeca pasacersko – sportowego, do 20 m od linii nabrzecaś 

3. zasady parcelacji zakaz wtórnych podziałów terenuś 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8017.KD.L i/lub S.M.8033.KD.L, 
2) nie obowi>zuj> wymagania dotycz>ce miejsc postojowych, 
3) zakaz sytuowania miejsc postojowych, 
4) Wciecka rowerowaś 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8017.KD.L, S.M.8033.KD.L, 
S.M.8077.KP, 

2) istniej>ca sieć elektroenergetyczna – z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu, likwidacji oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym lub 
przełocenia w terenyŚ S.M.8017.KD.L, S.M.8033.KD.L, S.M.8077.KP, 

3) projektowane przył>czaŚ wodoci>gowe, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 
obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych, 

4) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 
kablow> 15 kV, 

5) dopuszcza siC prowadzenie sieci incynieryjnych, 
6) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 

 

§ 36. Teren elementarny 
S.M.8030.KPJ 

(Łasztownia - ul. Wendy, ulice i  
place zespołu dawnej rzeani) 

powierzchnia 1.68 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) zespół placów i pieszo jezdni – inwestycja celu publicznego, 
2) zmiana sposobu ucytkowania zabytku na usługi, 
3) sezonowe usługiŚ wystawienniczo – turystyczne, gastronomii, handlu, organizacja 

imprez publicznych o charakterze kulturalno – rozrywkowym, 
4) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 

zwi>zane z sezonowymi imprezami plenerowymi, oraz dopuszcza siC obecne 
zagospodarowanie terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> prowadzenia prac 
remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz stałej zabudowy kubaturowej i lokalizacji wolnostoj>cych urz>dzeM 
technicznych, gospodarczych, które nalecy wbudować w kubatury zabudowy na 
terenach s>siednich, 

2) utrzymanie i adaptacja zabytku – przepompowni dawnej rzeani (budynek 
oznaczony na rysunku planu symbolem R19), 

3) dopuszcza siC obiekty tymczasowe wył>cznie na potrzeby usług sezonowych, 
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4) nawierzchniC placów i pieszo jezdni wykonać z materiałów kamiennych (np. płyty 

granitowe, kostka granitowa),  
5) zaleca siC mał> architekturCŚ sezonow> ekspozycjC sztuki, rzeaby, zieleM w 

donicach, ławki i inny mebel uliczny,  
6) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego placów, oWwietlenie ekspozycyjne 

zabudowy, 
7) zakaz obsadzeM zieleni> wysok> i krzewami, zakaz stosowania nawierzchni 

trawiastych, zakaz nie dotyczy obszaru placu w północno - wschodniej czCWci 
terenu, 

8) zakaz wygradzania terenu, 
9) obowi>zuje likwidacja napowietrznych instalacji technologicznych; 

3. zasady parcelacji zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>ś 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren w granicach zabytkowego zespołu dawnej rzeani miejskiej przy ul. T.A. 
Wendy 1, 3, wpisanego do rejestru zabytków; w rejestrze zabytków, na terenie 
elementarnym wystCpuj>Ś 

a) przepompownia (budynek oznaczony na rysunku planu symbolem R19), 
b) nawierzchnie brukowe ulic i placów zespołu, 

2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

6. komunikacja zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa – z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym, 

2) istniej>ce napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – do skablowania, z 
dopuszczeniem likwidacji, 

3) istniej>cy kolektor sanitarny  0,6 –  0,8 m – z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz  budowy nowego kolektora w terenie 
elementarnym, 

4) istniej>cy kolektor deszczowy  0,8 m – z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowego kolektora w terenie 
elementarnym, 

5) projektowane sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa, 

6) dopuszcza siC prowadzenie podziemnej sieci cieplnej, 
7) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 

 

§ 37. Teren elementarny S.M.8031.KD.D 
(Łasztownia) 

powierzchnia 0.24 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna – ulica dojazdowa, 
2) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 

zwi>zane z sezonowymi imprezami plenerowymi, oraz obecne zagospodarowanie 
terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac 
remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuje jednolita nawierzchnia chodników,  
2) nawierzchniC wzdłuc terenu S.M.8030.KPJ realizuje siC na identycznej zasadzie i 

z tego samego materiału, 
3) zakaz obsadzania zieleni> wysok> i krzewami, zakaz stosowania nawierzchni 

trawiastych; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 12 m do 19 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren w granicach zabytkowego zespołu dawnej rzeani miejskiej przy ul. T.A. 
Wendy 1, 3, wpisanego do rejestru zabytków, 

2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

6. komunikacja ustala siC przekrójŚ jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, min. jednostronny 
chodnik; 
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7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: gazowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna – z 

dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych 
sieci w terenie elementarnym, 

2) projektowane sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny 
Wcieków sanitarnych, 

3) dopuszcza siC prowadzenie podziemnej sieci cieplnej. 
 

§ 38. Teren elementarny S.M.8032.KD.L 
(Łasztownia) 

 
powierzchnia 0.88 ha 

 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna – ulica lokalna, 
2) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC obecne zagospodarowanie terenu 

i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac 
remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuje jednolita nawierzchnia chodników,  
2) wzdłuc terenów S.M.8079.MC i S.M.8080.MC obowi>zuje budowa zatok 

parkingowych dla samochodów osobowych, co 5 stanowisk obsadzenie zieleni> 
wysok> lub Wredniowysok> tworz>c> szpaler jednostronny wzdłuc ulicy, 

3) likwidacja bocznic kolejowych; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 17 m do 22,3 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren w granicach zabytkowego zespołu Portu Wolnocłowego, wpisanego do 
rejestru zabytków, 

2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

6. komunikacja 1) ustala siC przekrójŚ jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronny chodnik, 
zatoki parkingowe jednostronne, 

2) wzdłuc terenówŚ S.M.8039.KS, S.M.8072.KPP,U, S.M.8073.KS szerokoWć 
chodnika 2 m;  

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja deszczowa oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych 
sieci i ruroci>gów w terenie elementarnym, 

2) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – do skablowania, z 
dopuszczeniem likwidacji, 

3) projektowane sieci: wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacja oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa, 

4) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV. 

 

§ 39. Teren elementarny 
S.M.8033.KD.L 

(Łasztownia - ul. Zbocowa,  
Nad DuMczyc>) 

powierzchnia 1.91 ha 

1. przeznaczenie terenu droga publiczna – ulica lokalna; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

 
 
 

 

1) nawierzchnia chodników wzdłuc terenów S.M.8034.MC, S.M.8035.MC, z płyt 
kamiennych z ucyciem istniej>cych płyt, dopuszcza siC uzupełnienie płyt kostk> 
kamienn> drobnowymiarow> w układzie pasowym wzdłuc zabudowy lub/i 
krawCcnika, krawCcniki kamienne, 

2) nawierzchniC chodników wzdłuc innych terenów, nie wymienionych w pkt 1, 
realizuje siC w nawi>zaniu do przyjCtego w przylegaj>cych terenach rysunku 
nawierzchni i rodzaju materiału, 

3) likwidacja bocznic kolejowych, 
4) zaleca siC oWwietlenie ekspozycyjne przyległej zabudowy, 
5) zakaz obsadzeM zieleni> wysok> i krzewami, zakaz stosowania nawierzchni 

trawiastych; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 13,4 m do 18,9 mś 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

czCWć terenu w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>ś 
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5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, 
4) ustala siC nazwC ulicy „Nad DuMczyc>”, zgodnie z tradycj> historyczn>, ustalenie 

obwi>zuje na odcinkuŚ od północnego kraMca ulicy Zbocowej do terenu 
S.M.8017.KD.L, 

5) obszar kwalifikowany do wpisu do rejestru zabytków, oznaczony na rysunku planu; 

6. komunikacja 1) ustala siC przekrójŚ jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronne chodniki, 
Wciecka rowerowa, 

2) obowi>zuje lokalizacja zatok postojowych wzdłuc terenu S.M.8023.U, na 
odcinkach drogi o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych min. 19 m, 

3) przebieg Wciecki rowerowej poza jezdni> ulicy, 
4) dopuszcza siC usytuowanie Wciecki rowerowej w jezdni ulicy na dodatkowych 

pasach o szerokoWci minimum 1,5 m dla kacdego kierunku ruchu; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny 
Wcieków sanitarnych – z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz budowy nowych sieci i ruroci>gów w terenie elementarnym, 

2) istniej>ce kolektory deszczowe  0,45 m –  0,8 m – z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych kolektorów w 
terenie elementarnym, 

3) projektowane sieci: wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny 
Wcieków sanitarnych, 

4) istniej>ce ruroci>gi tłoczne kanalizacji ogólnospławnej 2 x  1000 mm – z 
dopuszczeniem przebudowy, remontu, 

5) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV. 

 

§ 40. Teren elementarny S.M.8034.MC 
(Łasztownia) 

powierzchnia  2.79 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) Wródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z wył>czeniemŚ produkcji, usług 
produkcyjnych i składowania, zawieraj>ca m.in. usługiŚ biurowe, finansowe, 
businessu, prawne, hotelarstwa, gastronomii, rozrywki, kultury, handlu, sportu, 
rekreacji i turystyki, usługi zwi>zane z ceglug> i jej obsług>, działalnoWci> 
edukacyjn>, usługi pobytu kwalifikowanego (klubowego), ochrony zdrowia – 
gabinety lekarskie, oWrodki pielCgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, małe 
oWrodki opieki nad dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwoś zakaz lokalizacji 
funkcji mieszkaniowej w kondygnacji przyziemia, 

2) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 
zwi>zane z sezonowymi imprezami plenerowymi, oraz obecne zagospodarowanie 
terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac 
remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ce  i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 70 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego, od 

16,0 m do 21,0 m n.p.t., w tym przyziemie o wysokoWci około 4,0 m, kondygnacja 
1-go piCtra 3,50 m, najwycszy poziom dachu kaskadowego 26,0 m n.p.t., 

4) dachy o parametrach zmiennych na granicach własnoWci historycznych 
(oznaczonych na rysunku planu), lub głCbokoWci budynku – dachy przestrzenne, 
wysokie lub tarasowe, lokalizacja urz>dzeM technicznych w kondygnacjach 
zamkniCtych, 

5) zabudowa obrzecna, wzdłuc ulicy Zbocowej obowi>zuj> podziały kompozycyjne 
elewacji wg historycznego podziału własnoWciowego, przedstawionego na 
rysunku planu, podziały poprzez zmianC/zrócnicowanie kompozycji, materiału lub 
kolorystyki s>siednich elewacji, 

6) obowi>zuje odtworzenie lub wykorzystanie historycznej kompozycji spichlerzy, w 
budowie elewacji frontowej, zabudowy oznaczonej na rysunku planu symbolem F,  

7) od strony ul. Zbocowej i Spichrzowej obowi>zuje jednolita płaszczyzna elewacji 
bez mocliwoWci wycofywania i nadwieszania zabudowy, wykonywania loggii, 
balkonów, wykuszy, 

8) obowi>zuje lokalizacja funkcji usługowych i recepcyjnych w przyziemiu od strony 
nabrzeca i dróg publicznych, wejWcia główne do funkcji wymienionych w ust. 1 pkt 
1 od strony frontowej zabudowy,  

9) wejWcia/wjazdy dostCpne bezpoWrednio z poziomu chodnika/jezdni, 
10) funkcjC parkingow> lokalizować wewn>trz zabudowy, poza pierzejami od strony 

nabrzeca,  
11) wjazd na teren poprzez przerwy w zabudowie, bramy przejazdowe i/lub drogi 
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wewnCtrzne, od strony ulicy Zbocowej (S.M.8033.KD.L) dopuszcza siC wjazdy 
wył>cznie poprzez bramy przejazdowe,   

12) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 
itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 

13) dopuszcza siC kondygnacje podziemne w odległoWci nie mniejszej nic 12,0 m odŚ 
a) linii rozgraniczaj>cych ulic, linii zabudowy - dla zabudowy realizowanej w 

ramach jednego przedsiCwziCcia budowlanego na całym terenie elementarnym, 
lub 

b) linii rozgraniczaj>cych ulic, linii zabudowy i granic działek budowlanych – dla 
zabudowy realizowanej jako odrCbne przedsiCwziCcia rócnych podmiotów, lub 
w rócnym czasie, 

14) dopuszcza siC zwarte zespoły zieleni rekreacyjnej wewn>trz zabudowy kwartału, 
bez styku z układem komunikacyjnym lub na stropodachach zabudowy 
kubaturowej, 

15) obowi>zuje budowa ci>gu pieszego ogólnodostCpnego, na terenie otwartym lub 
w zabudowie, orientacyjny przebieg ci>gu przedstawiono na rysunku planu; 

3. zasady parcelacji 1) od strony ul. Zbocowej (S.M.8033.KD.L) podział na działki wg archiwalnego 
podziału katastralnego, na głCbokoWć minimum 50 m, 

2) od strony ul. Władysława IV (S.M.8042.KD.L) nie reguluje siC szerokoWci frontów i 
k>ta nachylenia granic, 

3) min. powierzchnia działki 4 000 m2
, 

4) dopuszcza siC podział wtórny nieruchomoWci, bez ograniczeM, po zakoMczeniu 
prac budowlanych; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 10 % powierzchni terenu, 
2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, 
4) obszar kwalifikowany do wpisu do rejestru zabytków, oznaczony na rysunku planuś 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8033.KD.L i/lub S.M.8042.KD.L i/lub S.M.8044.KD.D,  
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6, ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8033.KD.L, S.M.8042.KD.L, 
S.M.8044.KD.D, 

2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych – z 
dopuszczeniem likwidacji lub przełocenia w terenyŚ S.M.8033.KD.L, 
S.M.8042.KD.L,  S.M.8044.KD.D, 

3) istniej>ca przepompownia Wcieków sanitarnych – do przeniesienia w teren 
S.M.8039.KS, jako wbudowana, 

4) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych lini> 
kablow> 15 kV. 

 

§ 41. Teren elementarny S.M.8035.MC 
(Łasztownia) 

powierzchnia 0.69 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) Wródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z wył>czeniemŚ produkcji, usług 
produkcyjnych i składowania, zawieraj>ca m.in. usługiŚ biurowe, finansowe, 
businessu, prawne, hotelarstwa, gastronomii, rozrywki, kultury, handlu, usługi 
sportu, rekreacji i turystyki wykorzystuj>ce dostCp do akwenów ceglownych, 
usługi zwi>zane z ceglug> i jej obsług>, działalnoWci> edukacyjn>, usługi pobytu 
kwalifikowanego (klubowego), ochrony zdrowia – gabinety lekarskie, oWrodki 
pielCgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, małe oWrodki opieki nad dziećmi 
i osobami starszymi, mieszkalnictwo – zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej w 
kondygnacji przyziemia, 

2) sezonowe usługiŚ gastronomii, rozrywki, handlu, organizacja imprez plenerowych, 
3) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 

zwi>zane z sezonowymi imprezami plenerowymi, oraz dopuszcza siC obecne 
zagospodarowanie terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, 
prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 65 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego, od 

16,0 m do 21,0 m n.p.t., w tym przyziemie o wysokoWci około 4,0 m, kondygnacja 
1-go piCtra 3,50 m, najwycszy poziom dachu kaskadowego 26,0 m n.p.t., 
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4) dachy o parametrach zmiennych na granicach własnoWci historycznych 

(oznaczonych na rysunku planu), lub głCbokoWci budynku – dachy przestrzenne, 
wysokie lub tarasowe, lokalizacja urz>dzeM technicznych w kondygnacjach 
zamkniCtych, 

5) zabudowa obrzecna, wzdłuc ulicy Zbocowej obowi>zuj> podziały kompozycyjne 
elewacji wg historycznego podziału własnoWciowego, przedstawionego na rysunku 
planu, podziały poprzez zmianC/zrócnicowanie kompozycji, materiału lub 
kolorystyki s>siednich elewacji, 

6) zaleca siC odtworzenie lub nawi>zanie w kompozycji bryły i elewacjach frontowych 
ulicy Zbocowej do form historycznych spichlerzy, 

7) od strony ul. Zbocowej i Spichrzowej obowi>zuje jednolita płaszczyzna elewacji 
bez mocliwoWci wycofywania i nadwieszania zabudowy, wykonywania loggii, 
balkonów, wykuszy, 

8) obowi>zuje lokalizacja funkcji usługowych i recepcyjnych w przyziemiu od strony 
nabrzeca i dróg publicznych, 

9) wejWcia główne do funkcji okreWlonych w ust. 1 pkt 1 lokalizować od strony 
frontowej zabudowy,  

10) wejWcia/wjazdy dostCpne bezpoWrednio z poziomu chodnika/jezdni, 
11) funkcjC parkingow> lokalizować wewn>trz zabudowy, poza pierzej> od strony 

nabrzeca, 
12) wjazd na teren poprzez przerwy w zabudowie, bramy przejazdowe i/lub drogi 

wewnCtrzne, od strony ulicy Zbocowej (S.M.8033.KD.L) dopuszcza siC wjazdy 
wył>cznie poprzez bramy przejazdowe, 

13) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 
itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 

14) dopuszcza siC kondygnacje podziemne w odległoWci nie mniejszej nic 12,0 m odŚ 
a) linii rozgraniczaj>cych ulic, linii zabudowy - dla zabudowy realizowanej w 

ramach jednego przedsiCwziCcia budowlanego na całym terenie elementarnym, 
lub 

b) linii rozgraniczaj>cych ulic, linii zabudowy i granic działek budowlanych – dla 
zabudowy realizowanej jako odrCbne przedsiCwziCcia rócnych podmiotów, lub 
w rócnym czasie, 

15) obowi>zuje budowa ci>gu pieszego ogólnodostCpnego, na terenie otwartym lub 
w zabudowie, wg orientacyjnego schematu przedstawionego na rysunku planu, 

16) dopuszcza siC szpaler drzew wzdłuc wyznaczonego ci>gu pieszego 
wymienionego w pkt 15; 

3. zasady parcelacji 1) od strony ul. Zbocowej (S.M.8033.KD.L) podział na działki wg archiwalnego 
podziału katastralnego, na głCbokoWć minimum 50 m, 

2) od strony ulicy S.M.8043.KD.L i S.M.8044.KD.D nie reguluje siC szerokoWci 
frontów i k>ta nachylenia granic, 

3) min. powierzchnia działki 4 000 m2
, 

4) dopuszcza siC podział wtórny nieruchomoWci, bez ograniczeM, po zakoMczeniu 
prac budowlanych; 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, 
4) obszar kwalifikowany do wpisu do rejestru zabytków, oznaczony na rysunku planuś 

5. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8033.KD.L i/lub S.M.8043.KD.L i/lub S.M.8044.KD.D, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6, ust. 

6; 

6. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8033.KD.L, S.M.8043.KD.L, 
S.M.8044.KD.D, 

2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja 
sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub przełocenia w terenyŚ 
S.M.8033.KD.L, S.M.8043.KD.L, S.M.8044.KD.D, 

3) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych lini> 
kablow> 15 kV. 

 

§ 42. Teren elementarny S.M.8036.UA,U 
(Łasztownia) 

powierzchnia 0.59 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługiŚ administracji publicznej lub komercyjnej np. biurowe, finansowe, businessu, 
zarz>dzania, obsługi prawnej, usługi m.in.Ś hotelarstwa, gastronomii, rozrywki, 
kultury, handlu, usługi zwi>zane z transportem wodnym, sportem, rekreacj> i 
turystyk>, działalnoWci> edukacyjn>, usługi pobytu kwalifikowanego (klubowego), 
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2) zakaz lokalizacjiŚ produkcji, usług produkcyjnych, składowania i mieszkalnictwa, 
3) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 

zwi>zane z sezonowymi imprezami plenerowymiś 
2. kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ce linie zabudowy według linii zabudowy historycznej wyznaczonej 
zewnCtrzn> krawCdzi> muru fundamentowego, 

2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć nowej zabudowyŚ 4 kondygnacje, do wysokoWci gzymsu koronuj>cego 

budynku UrzCdu Celnego, dopuszcza siC poddasze ucytkowe doWwietlone 
lukarnami sytuowanymi na osiach okiennych elewacji, 

4) dach kopertowy niski wg dokumentacji archiwalnej, ryzality na elewacjach 
podłucnych,  

5) zabudowa wolnostoj>ca, 
6) nowa zabudowa z alternacj> kondygnacji, na elewacjach podłucnych ryzality, 

szeroki gzyms wieMcz>cy, wystrój elewacji wg autorskiej interpretacji przekazów 
ikonograficznymi, 

7) w przyziemiu nowej zabudowy usługi dostCpne z poziomu chodnika, wejWcia 
główne do funkcji okreWlonych w ust. 1 pkt 1, 2 lokalizować od strony ulicy, 

8) utrzymanie i adaptacja zabytku przy ulicy Energetyków 55 (Wielka Łasztowa) ze 
wskazaniem odtworzenia form historycznych, 

9) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 
itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 

10) zachowanie wartoWciowego drzewostanu oznaczonego na rysunku planu, 
11) zakaz nowych obsadzeM drzewami i krzewami,  
12) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego zabudowy od strony nabrzeca, 
13) bulwaru od strony rzeki Odry o nawierzchni kamiennej; 

3. zasady parcelacji dopuszcza siC wydzielenie terenu przynalecnego nowej zabudowie po licu 
elewacji szczytowej budynku zabytkowego; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 5 % powierzchni terenu; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) zabytek przy ul. Energetyków (Wielka Łasztowa) 55 (Urz>d Celny), wpisany do 
rejestru zabytków, oznaczony na rysunku planu, 

2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8033.KD.L i/lub S.M.8043.KD.L, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6,  
3) lokalizacja miejsc postojowych w terenie S.M.8043.KD.L w obszarze wydzielenia 

wewnCtrznego KS, oznaczonego na rysunku planu, 
4) dopuszcza siC lokalizacje brakuj>cej liczby miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych w granicach terenu: S.M.8039.KS lub/i S.M.8073.KS; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8033.KD.L, S.M.8043.KD.L, 
S.M.8061.KD.G, S.M.8086.KPJ,  

2) istniej>ce sieć elektroenergetyczna oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji lub przełocenia w 
tereny: S.M.8061.KD.G, S.M.8033.KD.L, S.M.8043.KD.L, S.M.8086.KPJ,  

3) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV  – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

4) istniej>ca przepompownia Wcieków sanitarnych  – z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji, 

5) dopuszcza siC budowC nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 
kablow> 15 kV, 

6) dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni Wcieków sanitarnych, 
7) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej z dopuszczeniem innych 

urz>dzeM radiokomunikacyjnych. 
 

§ 43. Teren elementarny S.M.8037.MC 
(Łasztownia) 

powierzchnia 0.96 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) Wródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z wył>czeniemŚ produkcji, usług 
produkcyjnych, składowania i mieszkalnictwa, zawieraj>ca m.in. usługiŚ 
administracji publicznej, biurowe, finansowe, businessu, prawne, hotelarstwa, 
gastronomii, ochrony zdrowia, rozrywki, kultury, handlu, salony obsługi klientów, 

2) poza lini> zabudowy ruroci>gi tłoczne kanalizacji ogólnospławnej, oznaczone na 
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rysunku planu symbolem KT oraz parking naziemny dla samochodów osobowych 
dla obsługi terenu, 

3) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 
zwi>zane z sezonowymi imprezami plenerowymi oraz parking dla samochodów 
osobowych, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie i sposób ucytkowania 
terenu; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ca i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego, od 

18,0 do 20,0 m n.p.t., skraj południowo – wschodni zabudowy obrzecnej z 
akcentem przestrzennym do wysokoWci 24,0 m n.p.t., dopuszcza siC ci>g 
elewacyjny o tej samej wysokoWci na długoWci do 30,0 m, 

4) dachy o parametrach dowolnych, lokalizacja urz>dzeM technicznych w 
kondygnacjach zamkniCtych, nie dotyczy anten, 

5) na obowi>zuj>cej linii zabudowy zabudowa zwarta, obrzecna, 
6) dla zabudowy wzdłuc terenu S.M.8061.KD.G obowi>zuje kształtowanie pierzei  ze 

zrócnicowaniem na segmenty frontowe o maksymalnej długoWci do 30,0 m, 
poprzez zmianC kompozycji, materiału lub kolorystyki s>siednich elewacji, 

7) od strony ulicy S.M.8061.KD.G obowi>zuje jednolita płaszczyzna elewacji bez 
mocliwoWci wycofywania i nadwieszania zabudowy, wykonywania loggii, 
balkonów, wykuszy, 

8) w przyziemiu obowi>zuje lokalizacja funkcji usługowych i recepcyjnych dostCpnych 
bezpoWrednio z poziomu chodnika, 

9) wejWcia główne do funkcji okreWlonych w ust. 1 pkt 1 lokalizować od strony 
frontowej zabudowy – terenu S.M.8061.KD.G, 

10) funkcjC parkingow> lokalizować wewn>trz zabudowy, poza jej czCWci> frontow>, 
od strony elewacji ulicznych kondygnacje parkingowe obudowane funkcjami 
usługowymi, 

11) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie 
itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 

12) na terenie, poza liniami zabudowy, parking dla samochodów osobowychŚ 
a) nawierzchnia parkingu przepuszczalna, jednolita, 
b) narocnik południowo-wschodni terenu ze szpalerem zieleni Wredniowysokiej, 

wg orientacyjnego schematu przedstawionego na rysunku planu, 
c) zakaz lokalizacji zieleni w pasie 12 m od ruroci>gów tłocznych kanalizacji 

ogólnospławnej, 
d) dopuszcza siC wygrodzenie terenu parkingu, 

13) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego zabudowy od strony ulicy 
S.M.8061.KD.G; 

3. zasady parcelacji 1) minimalna powierzchnia działki budowlanej 2 000 m2
, 

2) granice wydzielanych działek prostopadłe do ulicy S.M.8061.KD.G, 
3) min. szerokoWć frontu działki 30,0 m, 
4) dopuszcza siC podział nieruchomoWci, bez ograniczeM, po zakoMczeniu prac 

budowlanych; 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

5. komunikacja 1) obsługa z ulicy S.M.8043.KD.L, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

6. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8043.KD.L, S.M.8061.KD.G, 
S.M.8062.KD.Z, 

2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i 
kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem likwidacji lub przełocenia w terenyŚ 
S.M.8043.KD.L, S.M.8061.KD.G, S.M.8062.KD.Z, 

3) istniej>ce ruroci>gi tłoczne kanalizacji ogólnospławnej 2 x  1000 mm, z 
dopuszczeniem przebudowy i remontu, 

4) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych lini> 
kablow> 15 kV. 

 

§ 44. Teren elementarny S.M.8038.UC,MC 
(Łasztownia) 

 
powierzchnia 1.55 ha 

 

1. przeznaczenie terenu 1) centrum usługowo – handlowe o powierzchni sprzedacy powycej 2 000 m2
, zakaz 

lokalizacji brancy budowlanej i ogrodniczej, maksymalna powierzchnia sprzedacy 
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pojedynczego lokalu handlowego o brancy spocywczej 400 m2, pozostałe 
dopuszczone brance o powierzchni sprzedacy do 1 800 m2

 dla pojedynczego 
lokalu handlowego,  

2) usługi kultury, rozrywki, sportu i rekreacji wbudowane w centrum usługowo-
handloweŚ obowi>zuje budowa pływalni/basenu krytego, dopuszcza siC usługi 
towarzysz>ce, np. krCgielnie, tory wrotkarskie, oWrodki fitness, odnowy 
biologicznej, rehabilitacji, itp., 

3) Wródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z wył>czeniemŚ mieszkalnictwa, produkcji, 
usług produkcyjnych i składowania, zawieraj>ca m.in. usługiŚ biurowe, finansowe, 
administracji, businessu, prawne, hotelarstwa, gastronomii, ochrony zdrowia, 
salony obsługi klientów, 

4) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie 
terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac 
remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 100 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowegoŚ  

a) na terenie wydzielenia nr 1 wysokoWć do 12,0 m n.p.t., 
b) na terenie wydzielenia nr 2 wysokoWć od 18,0 do 20,0 m n.p.t., 
c) na terenie wydzielenia nr 3 akcent przestrzenny - wysokoWć od 20,0 do 24,0 

m n.p.t., 
4) dopuszcza siC ci>g elewacyjny o tej samej wysokoWci na długoWci do 20 m, 
5) dachy o parametrach dowolnych, lokalizacja urz>dzeM technicznych w 

kondygnacjach zamkniCtych, nie dotyczy anten, 
6) na obowi>zuj>cej linii zabudowy zabudowa obrzecna, zwarta, 
7) elewacje centrum handlowo – usługowego z wertykalnym podziałem, wg zasad 

ustalonych w pkt 8, 
8) ci>gi elewacyjne zabudowy komponowane wg zasadŚ 

a) zrócnicowanie na segmenty frontowe o maksymalnej długoWci do 20 m, 
poprzez zmianC kompozycji i/lub materiału s>siednich segmentów, 

b) alternacja kondygnacji, 
c) na elewacjach frontowych zakaz nadwieszania zabudowy, wykonywania 

loggii, balkonów, wykuszy; 
9) usługi w kondygnacji przyziemia centrum handlowo - usługowego, dostCpne od 

strony drogi na całej długoWci pierzei tak, aby wzdłuc ulic powstał ci>g usługowy, 
10) obowi>zuje budowa ci>gu pieszego ogólnodostCpnego w układzie funkcjonalno – 

przestrzennym obiektu, na terenie otwartym lub w zabudowie, orientacyjny 
przebieg ci>gu przedstawiono na rysunku planu, 

11) wjazd na teren z poziomu jezdni, poprzez bramy przejazdowe i drogi 
wewnCtrzne, 

12) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 
itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 

13) dopuszcza siC kondygnacje podziemne w odległoWci nie mniejszej nic 12,0 m odŚ 
a) linii rozgraniczaj>cych ulic, linii zabudowy - dla zabudowy realizowanej w 

ramach jednego przedsiCwziCcia budowlanego na całym terenie elementarnym, 
lub 

b) linii rozgraniczaj>cych ulic, linii zabudowy, zabudowy zabytkowej (na terenie 
elementarnym S.M.8046.MC) i granic działek budowlanych – dla zabudowy 
realizowanej jako odrCbne przedsiCwziCcia rócnych podmiotów, lub w rócnym 
czasie; 

3. zasady parcelacji 1) minimalna powierzchnia działki budowlanej 3 000 m2
, 

2) granice wydzielanych działek prostopadłe do ulicy S.M.8043.KD.L, 
3) min. szerokoWć frontu działki 30,0 m, 
4) dopuszcza siC podział nieruchomoWci, bez ograniczeM, po zakoMczeniu prac 

budowlanych; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

obowi>zuje intensywny zasób zieleni min. 10 % powierzchni terenu; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

6. komunikacja 1) obsługa z ulicy S.M.8042.KD.L, i/lub S.M.8043.KD.L,  
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8042.KD.L, S.M.8043.KD.L, 
S.M.8062.KD.Z, 
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2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna - z 

dopuszczeniem likwidacji lub przełocenia w terenyŚ S.M.8042.KD.L, 
S.M.8043.KD.L, S.M.8062.KD.Z, 

3) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV  – z 
dopuszczeniem przebudowy na wbudowan> lub likwidacji, 

4) istniej>ca stacja bazowa telefonii komórkowej – z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy i remontu oraz budowy stacji w nowej lokalizacji, 

5) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 
lini> kablow> 15 kV. 

 

§ 45. Teren elementarny S.M.8039.KS 
(Łasztownia) 

powierzchnia 1.34 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) wielokondygnacyjny parking dla samochodów osobowych wraz z obiektem 
sanitarnym,  

2) dopuszcza siCŚ 
a) przeznaczenie do 25 % powierzchni terenu elementarnego na cele parkingu 

naziemnego dla samochodów osobowych oraz autokarów i rowerów, 
b) wbudowane w obiekt parkingowy usługi towarzysz>ce zwi>zane z obsług> 

samochodów z wył>czeniem usług blacharskich i malarskich, 
3) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siCŚ 

a)  na całym terenie elementarnym budowC parkingu naziemnego dla 
samochodów osobowych, autokarów i rowerów oraz budowC obiektu 
przeznaczonego do obsługi parkingu z ogólnodostCpnym zespołem sanitarnym, 

b)  obecne zagospodarowanie terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> 
przebudowy, prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy, 

c) zagospodarowanie tymczasowe zwi>zane z sezonowymi imprezami 
plenerowymi; 

2. kształtowanie zabudowy    
i zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,  
2) powierzchnia zabudowy do 80 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego, do 10,0 m 

n.p.t., 
4) dopuszcza siC budowC kubatury parkingu pod estakadC ulicy S.M.8060.KD.G, 
5) dach tarasowy, ucytkowy, lokalizacja urz>dzeM technicznych w kondygnacjach 

zamkniCtych, 
6) kompozycja elewacji z podziałem wertykalnym, 
7) kondygnacje parkingów z elewacjami wypełnionymi drobnowymiarowym acurem, 
8) zespół sanitarny ogólnodostCpny wbudowany w zabudowC parkingu 

wielokondygnacyjnego, 
9) urz>dzenia techniczne np. stacje transformatorowe, przepompownie, 

wentylatornie, itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie 
wbudowane, 

10) materiały wykoMczeniowe w przewadze tradycyjne, w tym cegła licowa, beton 
architektoniczny, itp., 

11) usługi wbudowane, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b mog> być sytuowane 
wył>cznie w parterze parkingu wielopoziomowego i zajmować do 5 % jego 
powierzchni zabudowy, 

12) tymczasowy obiekt wolnostoj>cy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, o 
powierzchni zabudowy do 25 m

2, wysokoWci zabudowy do 4,5 m n.p.t., 
3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnego podziału terenu, 

2) dopuszcza siC odrCbn> własnoWć lokali i czCWci powierzchni parkingowych; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

6. komunikacja     obsługa z terenu S.M.8032.K.D.L i/lub S.M.8042.KD.Lś 
7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 

oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8017.KD.L, S.M.8032.KD.L, 
S.M.8042.KD.L, S.M.8072.KPP,U, 

2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz 
kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub przełocenia w terenyŚ 
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 ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych, 
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4) projektowana przepompownia Wcieków sanitarnych jako wbudowana, 
5) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV. 

 

§ 46. Tereny elementarne S.M.8040.KP 
(Łasztownia - Bulwar GdyMski) 

powierzchnia 0.46 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) nabrzece wielofunkcyjne Wródmiejskie, ogólnodostCpne, m.in. o funkcji turystyczno 
– sportowej, pasacerskiej i dla jednostek pływaj>cych ceglugi Wródl>dowej, w 
formie ci>gu pieszo rowerowego, z dopuszczeniem ograniczonego ruchu 
kołowego dla obsługi jednostek pływaj>cych - inwestycja celu publicznego, 

2) sezonowe usługiŚ kultury, gastronomii, handlu, organizacja imprez i ekspozycji 
plenerowych, 

3) zakaz przeładunku i składowania, 
4) dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe zwi>zane z sezonowymi 

imprezami plenerowymi, obsług> turystyki i rekreacji wodnejś  
2. kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz stałej zabudowy kubaturowej i lokalizacji wolnostoj>cych urz>dzeM 
technicznych, gospodarczych, obsługowych, które nalecy wbudować w kubatury 
zabudowy terenów s>siaduj>cych, 

2) dopuszcza siC obiekty tymczasowe na potrzeby  usług sezonowych oraz do czasu 
powstania zabudowy trwałej, obiekty obsługi turystyki wodnej, 

3) dopuszcza siC elementy wyposacenia terenu i małej architektury, oWwietlenie z 
ekspozycj> nocn>, dopuszcza siC oWwietlenie ekspozycyjne przyległej zabudowy, 

4) zakaz obsadzeM drzewami i krzewami, 
5) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc postojowych zwi>zanych z obsług> jednostek 

pływaj>cych, 
6) utrzymanie istniej>cej linii brzegowej i nabrzeca utwardzonego, z dopuszczeniem 

budowy lokalnych obniceM nabrzeca, 
7) dopuszcza siC lokalizacjC pomostów sezonowych, wyposacenia do cumowania 

jednostek pływaj>cych oraz innych urz>dzeM niezbCdnych dla funkcjonowania 
nabrzeca turystyczno – sportowego i pasacerskiego, do 10 m od linii nabrzecaś 

3. zasady parcelacji zakaz wtórnej parcelacji terenuś 
 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, 
4) teren kwalifikowany do wpisu do rejestru zabytków, oznaczony na rysunku planuś 

5. komunikacja 1) obsługa terenu z ulicy S.M.8033.KD.L i/lub S.M.8086.KPJ, 
2) dopuszcza siC obsługC przyległych terenów przez słucby ratownicze i komunalne, 

dojazdy zwi>zane z obsług> jednostek pływaj>cychś 
6. infrastruktura techniczna 1) dopuszcza siC budowC sieci kablowych zasilania i obsługi urz>dzeM 

nawigacyjnych, 
2) budowa przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 

obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych, 
3) istniej>ce sieciŚ elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa i ruroci>g tłoczny 

Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz budowy nowych sieci i ruroci>gów w terenie elementarnym, 

4) istniej>ce kolektory deszczowe  0,6/0,9 m i  0,8 m - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych kolektorów w 
terenie elementarnym, 

5) istniej>ce ruroci>gi tłoczne kanalizacji ogólnospławnej 2 x  1000 mm z korytarzem 
infrastruktury technicznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem KT - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu, 

6) projektowany ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych, 
7) dopuszcza siC prowadzenie sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, cieplnej, 

telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej. 

  

§ 47. Teren elementarny S.M.8041.KD.D 
(Wyspa Grodzka) 

powierzchnia 0.17 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna – ulica dojazdowa, 
2) nabrzece turystyczno – sportowe z dostCpem ogólnym, 
3) sezonowe usługiŚ gastronomii, handlu, organizacja imprez i ekspozycji 

plenerowych, 
4) zakaz przeładunku i składowania, 
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5) ustala siC zagospodarowanie tymczasowe, do czasu realizacji ustaleM planuŚ 

a) ochrona przeciwpowodziowa – uzdatnienie gruntu, 
b) lokalizacja usługŚ sportu, rekreacji i rozrywki, z dopuszczeniem ucytkowania 

dotychczasowego bez prawa rozbudowy, 
c) montac mostów pływaj>cych i innych urz>dzeM komunikacyjnych. 
Zagospodarowanie tymczasowe nabrzeca i lokalizowanych na nim obiektów 
incynieryjnych zwi>zanych z obsług> jednostek pływaj>cych, winno być 
wykonywane na warunkach okreWlonych w planieś minimalna szerokoWć nabrzeca 
urz>dzonego uwarunkowana rozwi>zaniami konstrukcyjnymiś 

2. Kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuje jednolita nawierzchnia chodników,  
2) dopuszcza siC obiekty tymczasowe wył>cznie na potrzeby usług sezonowych, 
3) od strony nabrzeca plac, zaleca siC mał> architekturC, ławki , oraz inny mebel 

uliczny, zieleM w donicach, 
4) dopuszcza siC budowC oWwietlenia ekspozycyjnego przyległej zabudowy i 

nabrzeca, 
5) zakazuje siC obsadzania zieleni> wysok> i krzewami oraz stosowania nawierzchni 

trawiastej, 
6) dopuszcza siC budowC, rozbudowC i przebudowC nabrzeca - nabrzece 

utwardzone, dopuszcza siC zrócnicowanie poziomów nabrzeca np. pochylnie, 
schody do poziomu wody, 

7) dopuszcza siC zal>dowienie fragmentów akwenu w pasie do 1,5 m od istniej>cej 
linii brzegowej, uzyskany teren powiCksza teren elementarny przyległy do 
nabrzeca, 

8) dopuszcza siC lokalizacjC wyposacenia do cumowania jednostek pływaj>cych oraz 
innych urz>dzeM niezbCdnych dla funkcjonowania nabrzeca turystyczno - 
sportowego, do 20 m od linii nabrzeca, 

9) najnicsza rzCdna placu 2,2 m n.p.m. – nie dotyczy strefy wielopoziomowego 
nabrzecaś 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 15 m do 31,2 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
2) teren połocony w obszarze naraconym na niebezpieczeMstwo powodzi, 

oznaczonym na rysunku planu; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycjiś 

6. komunikacja ustala siC przekrój ulicyŚ jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, od strony terenu  
S.M.8008.ZP,USw chodniki i zatoki postojowe; od strony terenu WM nabrzece o 
szerokoWci min. 10 mś 

7. infrastruktura techniczna 1) projektowane sieci: wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa, 

2) budowa przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 
obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych. 

 

§ 48. Teren elementarny 
S.M.8042.KD.L 

(Łasztownia - ul. Władysława IV,  
nowy Most Kłodny) 

powierzchnia 2.04 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna – ulica lokalna, przeprawa mostowa, 
2) dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe zwi>zane z sezonowymi 

imprezami plenerowymi, 
3) dopuszcza siC obecne zagospodarowanie terenu i sposób ucytkowania, z 

mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy;  

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) most przez OdrC Zachodni> realizuje siC w dostosowaniu do parametrów 
klasyfikacyjnych Wródl>dowej drogi wodnej, 

2) niweletC mostu ustala siC przy załoceniu, ce skrzycowanie ulicy z Nabrzecem 
Wieleckim bCdzie w jednym poziomie,  

3) obowi>zuje jednolita nawierzchnia chodników, 
4) zakaz obsadzeM drzewami i krzewami, 
5) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego mostu, 
6) do czasu budowy mostu przez OdrC Zachodni> dopuszcza siC poł>czenie ulicy z 

terenem S.M.8033.KD.L; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 
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2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 25 m do 35 m, zgodnie z 

rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

czCWć terenu w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, 
4) ustala siC nazwC mostu „Most Kłodny”, zgodnie z tradycj> historyczn>ś 

6. komunikacja 1) ustala siC przekrójŚ jedna jezdnia o min. dwóch pasach 
ruchu, obustronny chodnik, Wciecka rowerowa, 

2) przebieg Wciecki rowerowej poza jezdni> ulicy, 
3) dopuszcza siC usytuowanie Wciecki rowerowej w jezdni ulicy na dodatkowych 

pasach o szerokoWci minimum 1,5 m dla kacdego kierunku ruchu, 
4) w przypadku prowadzenia Wciecki rowerowej ł>cznie z ci>giem pieszym szerokoWć 

ci>gu pieszo rowerowego na moWcie - 5 m, 
5) przebieg ulicy w drugim poziomie w stosunku do terenu S.M.8033.KD.L; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny 
Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz budowy nowych sieci i ruroci>gów w terenie elementarnym, 

2) istniej>cy kolektor deszczowy  1,0/0,7 m - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych kolektorów w terenie 
elementarnym, 

3) projektowane sieci: wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>gi tłoczne Wcieków sanitarnych, 

4) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV, 
5) dopuszcza siC prowadzenie sieci w konstrukcji mostu. 

 

§ 49. Teren elementarny 
S.M.8043.KD.L 

(Łasztownia - ul. Celna, most  
nad Kanałem Zielonym) 

powierzchnia 1.58 ha 
  

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna – ulica lokalna, przeprawa mostowa, 
2) w granicach wydzielenia wewnCtrznego, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KS – parking naziemny dla samochodów osobowych, obsługuj>cy teren 
S.M.8036.UA,U, 

3) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie 
terenu i sposób ucytkowania, w tym ucytkowanie istniej>cego mostu o 
ograniczonych parametrach technicznych w stosunku do parametrów 
eksploatacyjnych Wródl>dowej drogi wodnej, z mocliwoWci> przebudowy, 
prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nowy most przez Kanał Zielony dostosowany do  parametrów klasyfikacyjnych 
Wródl>dowej drogi wodnej, okreWlonych odrCbnymi przepisami – z zastrzeceniem 
pkt 2, 

2) dopuszcza siC minimalny przeWwit pionowy pod nowym mostem – 3 m ponad 
najwycsz> wodC ceglown>, 

3) przy przebudowie istniej>cego mostu obowi>zuje usytuowanie na nowym obiekcie 
Wciecki rowerowej,  

4) dopuszcza siC budowC odrCbnej kładki rowerowej lub pieszo rowerowej po 
zachodniej stronie istniej>cego mostu, przy czym przeWwit pionowy pod kładk> nie 
moce byćŚ 

a) mniejszy nic 3 m ponad najwycsz> wodC ceglown> w przypadku obiektu 
stałego, 

b) mniejszy nic przeWwit pionowy ponad najwycsz> wodC ceglown> istniej>cego 
mostu w przypadku obiektu tymczasowego, 

5) dopuszcza siC budowC oWwietlenia ekspozycyjnego przyległej zabudowy i mostu,  
6) adaptacja betonowego schronu obserwatora obrony przeciwlotniczej,  
7) obowi>zuje jednolita nawierzchnia chodników, 
8) zakaz obsadzania zieleni> wysok> i krzewami,  
9) dopuszcza siC rozwi>zania tymczasowe w zakresie geometrii jezdni i chodników 

ulicy oraz przebiegu ulicy do czasu przebudowy Mostu Długiegoś 
3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 

drogC publiczn>, 
2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 17,7 m do 35,7 m zgodnie z 

rysunkiem planu; 

 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Zachodnio”omors—iego Nr 83 ｦ 14023 ｦ Poz. 2185 

 

 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, 
4) czCWć terenu kwalifikowana do wpisu do rejestru zabytków, oznaczona na rysunku 

planu, 
5) ochrona schron obserwatora obrony przeciwlotniczej, ujCtego w ewidencji 

konserwatorskiej; 

5. komunikacja 1) ustala siC przekrój ulicyŚ jedna jezdnia o min. dwóch pasach ruchu, zatoki 
parkingowe, obustronne - z zastrzeceniem ust. 2 pkt 4 - chodniki, Wciecka 
rowerowa, 

2) przebieg Wciecki rowerowej poza jezdni> ulicy, 
3) dopuszcza siC usytuowanie Wciecki rowerowej w jezdni ulicy na dodatkowych 

pasach o szerokoWci minimum 1,5 m dla kacdego kierunku ruchu, 
4) szerokoWć ci>gu pieszo rowerowego, o którym mowa 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) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny 
Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz budowy nowych sieci i ruroci>gów w terenie elementarnym, 

2) istniej>ce kolektory deszczowe  0,45 -  0,5 m - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych kolektorów w terenie 
elementarnym, 

3) istniej>ce ruroci>gi tłoczne kanalizacji ogólnospławnej 2 x  1000 mm - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu, 

4) projektowane sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny 
Wcieków sanitarnych, 

5) projektowana studnia awaryjna. 

 

§ 50. Teren elementarny S.M.8044.KD.D 
(Łasztownia - ul. Spichrzowa) 

powierzchnia 0.26 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna – ulica dojazdowa, 
2) dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe zwi>zane z sezonowymi 

imprezami plenerowymi, 
3) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie 

terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac 
remontowych, bez prawa rozbudowy;  

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nawierzchniC chodników, ulicy oraz krawCcniki wykonuje siC z materiałów 
kamiennych (np. płyty granitowe, kostka granitowa), 

2) zakaz obsadzeM drzewami i krzewamiś 
3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 

drogC publiczn>, 
2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 10 m do 18 m, zgodnie z 

rysunkiem planu; 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, 
4) czCWć terenu kwalifikowana do wpisu do rejestru zabytków, oznaczona na rysunku 

planu; 

5. komunikacja 1) ustala siC przekrójŚ jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronny chodnik,  
2) w granicach terenu o poszerzonych do 18 m liniach rozgraniczaj>cych lokalizacja 

zatoki parkingowej; 

6. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna 
i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci i 
ruroci>gów w terenie elementarnym, 

2) projektowane sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna 
oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych. 

 
§ 51. Teren elementarny S.M.8045.UO 

(Łasztownia) 
powierzchnia 0.25 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi opieki nad dziećmi – przedszkole - inwestycja celu publicznego, 
2) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasoweŚ 

a) ogródek jordanowski, 
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b) obecne zagospodarowanie terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> 

przebudowy, prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ca linia zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego, od 9,0 do 12,0 

m n.p.t., 
4) dachy o parametrach dowolnych, lokalizacja urz>dzeM technicznych w 

kondygnacjach zamkniCtych,  
5) zabudowa wolnostoj>ca, 
6) dostCp bezpoWrednio z poziomu chodnika, 
7) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 

itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 
8) dopuszcza siC kondygnacje podziemne w odległoWci nie mniejszej nic 12,0 m od 

linii rozgraniczaj>cych ulic, linii zabudowy dla zabudowy realizowanej w ramach 
jednego przedsiCwziCcia budowlanego na całym terenie elementarnym,  

9) zagospodarowanie terenu zieleni> urz>dzon> Wredniowysok>ś 
3. zasady parcelacji zakaz wtórnej parcelacji terenuś 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 50 % powierzchni terenu; 
 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8044.KD.D, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6, ust. 

6, 
3) dopuszcza siC lokalizacjC wymaganej iloWci miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych w zatoce parkingowej w granicach terenu S.M.8044.KD.D; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn>  
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenie S.M.8044.KD.D, 

2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i 
deszczowa – z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 
budowy sieci w nowej lokalizacji lub przełocenia w teren S.M.8044.KD.D. 

 
§ 52. Teren elementarny S.M.8046.MC 

(Łasztownia) 
powierzchnia 0.62 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) Wródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z wył>czeniemŚ produkcji, usług 
produkcyjnych i składowania, zawieraj>ca m.in. usługiŚ biurowe, finansowe, 
businessu, prawne, hotelarstwa, gastronomii, rozrywki, kultury, handlu, sportu, 
rekreacji i turystyki, usługi zwi>zane z ceglug> i jej obsług>, działalnoWci> 
edukacyjn>, usługi pobytu kwalifikowanego (klubowego), ochrony zdrowia – 
gabinety lekarskie, oWrodki pielCgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, małe 
oWrodki opieki nad dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo - zakaz lokalizacji 
funkcji mieszkaniowej w kondygnacji przyziemia, 

2) sezonowe usługiŚ gastronomii, rozrywki, handlu, organizacja imprez plenerowych, 
3) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 

zwi>zane z sezonowymi imprezami plenerowymi, oraz dopuszcza siC obecne 
zagospodarowanie terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, 
prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy - zakaz rozbudowy nie 
dotyczy zabytku przy ul. Władysława IV nr 9b – budynek produkcyjny dawnej 
cukrowni; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni terenu,  
3) wysokoWć nowej zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronuj>cego) 

frontowego, od 16,0 do 21,0 m n.p.t.,  
4) dachy o parametrach dowolnych, lokalizacja urz>dzeM technicznych w 

kondygnacjach zamkniCtych, 
5) w przyziemiu usługi dostCpne bezpoWrednio z poziomu chodnika,  
6) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 

itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 
7) dla zabytku przy ul. Władysława IV – budynku produkcyjnego dawnej cukrowni 

obowi>zuje utrzymanie bryły budynku, z wystrojem architektonicznym wg 
dokumentacji archiwalnejś dopuszcza siCŚ 
a) przebudowC struktury wewnCtrznej budynku zabytkowego, 
b) rozbudowC zabytku oraz ł>czenie z now> zabudow>, 
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8) dopuszcza siC kondygnacje podziemne w odległoWci nie mniejszej nic 12,0 m odŚ 

a) linii rozgraniczaj>cych ulic, linii zabudowy i granic działek budowlanych - dla 
zabudowy realizowanej w ramach jednego przedsiCwziCcia budowlanego na 
całym terenie elementarnym, lub 

b) linii rozgraniczaj>cych ulic, linii zabudowy, zabudowy zabytkowej i granic 
działek budowlanych – dla zabudowy realizowanej jako odrCbne 
przedsiCwziCcia rócnych podmiotów, lub w rócnym czasieś 

3. zasady parcelacji 1) minimalna powierzchnia działki budowlanej 1 500 m2
, 

2) granice wydzielonych działek prostopadle do osi ulicy, 
3) minimalna szerokoWć frontu działki 30m, 
4) dopuszcza siC podział nieruchomoWci, bez ograniczeM, po zakoMczeniu prac 

budowlanych;  

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 5 % powierzchni terenu; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, 
4) ochrona zabytku przy ul. Władysława IV nr 9b – budynek produkcyjny dawnej 

cukrowni, ujCtego w ewidencji konserwatorskiej, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem E; 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8042.KD.L i/lub S.M.8044.KD.D, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6, ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8042.KD.L, S.M.8044.KD.D, 

2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i 
deszczowa – z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 
budowy sieci w nowej lokalizacji lub przełocenia w terenyŚ S.M.8042.KD.L, 
S.M.8044.KD.D, 

3) istniej>ca wbudowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 
kV – z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 
stacji w nowej lokalizacji. 

 

§ 53. Teren elementarny S.M.8047.MC 
(Łasztownia) 

powierzchnia 1.45 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) Wródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z wył>czeniemŚ produkcji, usług 
produkcyjnych i składowania, zawieraj>ca m.in. usługiŚ biurowe, finansowe, 
businessu, prawne, hotelarstwa, gastronomii, rozrywki, kultury, handlu, usługi 
zwi>zane z transportem wodnym, sportem, rekreacj> i turystyk>, działalnoWci> 
edukacyjn>, usługi pobytu kwalifikowanego (klubowego), poza wydzieleniami 
wewnCtrznymi nr 1 i nr 2 dopuszcza siC mieszkalnictwoś zakaz lokalizacji funkcji 
mieszkaniowej w kondygnacjach przyziemia - zakaz nie dotyczy przestrzeni 
recepcyjnych, 

2) w granicach obszaru oznaczonego na rysunku planu nr 2 – lokalizacja placu z 
dostCpem ogólnym, na placu dopuszcza siC zabudowC, o której mowa w pkt. 1,  

3) w granicach obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem KP – nabrzece 
wielofunkcyjne (m.in. o funkcji turystyczno – sportowej i dla jednostek pływaj>cych 
ceglugi Wródl>dowej) z dostCpem ogólnym, w formie ci>gu pieszo rowerowego z 
dopuszczeniem ograniczonego ruchu kołowego,  

4) sezonowe usługiŚ kultury, gastronomii, rozrywki, handlu, organizacjC imprez i 
ekspozycji plenerowych, 

5) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 
zwi>zane z sezonowymi imprezami plenerowymi, np. letnie kino, letnia scena, 
obiekty wesołego miasteczka, namiot widowiskowy, gastronomiczny, itp.ś 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, linie zabudowy 
od strony nabrzeca obowi>zuj> dla kondygnacji przyziemia, 

2) powierzchnia zabudowy do 80 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy zmiennaŚ 

a) w obszarze wydzielenia wewnCtrznego, oznaczonego na rysunku planu nr 1, 
wysokoWć zabudowy od 12,0 m do najwycszego poziomu dachu 31,0 m n.p.t., 

b) na pozostałym obszarze, wskazanym pod zabudowC, wysokoWć zabudowy od 
12,0 m do najwycszego poziomu dachu 24,0 m n.p.t.,  

4) dachy przestrzenne, lokalizacja urz>dzeM technicznych w kondygnacjach 
zamkniCtych, nie dotyczy anten, 

5) na obowi>zuj>cej linii zabudowy zabudowa zwarta, dopuszcza siC zabudowC 
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wolnostoj>c>, wielobryłow>, w obszarze wydzielenia wewnCtrznego nr 2, w 
obszarze ograniczonym liniami zabudowy,  

6) dopuszcza siC ci>g elewacyjny o tej samej wysokoWci na długoWci do 35,0 m, 
obowi>zuje kształtowanie ci>gów elewacyjnych ze zrócnicowaniem na segmenty 
frontowe o maksymalnej długoWci do 35,0 m, poprzez zmianC kompozycji, 
materiału lub kolorystyki s>siednich elewacji, 

7) dopuszcza siC nadwieszenie zabudowy wzdłuc nabrzeca od wys. co najmniej 4,0 
m n.p.t., w Wwietle płaszczyzn wykoMczonych, 

8) akcent przestrzenny na zamkniCciu ulicy S.M.8066.KD.D, oznaczony na rysunku 
planu orientacyjnie, 

9) wejWcia i wjazdy do budynków na poziomie chodnika, dopuszcza siC wejWcia do 
budynków z poziomu chodnika ulicy Energetyków (Wielka Łasztowa) – po 
przebudowie Mostu Długiego i ulicy S.M.8061.KD.G, 

10) wejWcia główne do funkcji okreWlonych w ust. 1 pkt 1 lokalizować od strony 
frontowej zabudowy – placu, ulic lub nabrzeca, 

11) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie 
itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane,  

12) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego zabudowy, 
13) plac, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, lokalizowany w granicach wydzielenia 

wewnCtrznego nr 2, na którymŚ 
a) obowi>zuje nawierzchnia kamienna, 
b) zakazuje siC obsadzeM krzewami i stosowania nawierzchni trawiastych, 
c) zaleca siC mał> architekturCŚ fontanna, pomnik lub rzeaba, ławki oraz inny 

mebel uliczny, 
d) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego placu, 
e) dopuszcza siC  postój samochodów osobowych, 

14) na obszarze wydzielenia wewnCtrznego KP – nabrzece z ci>giem pieszo 
rowerowym: 
a) zakaz stałej zabudowy kubaturowej, 
b) dopuszcza siC obiekty tymczasowe wył>cznie na potrzeby usług sezonowych, 
c) obowi>zuj> jednolite nawierzchnie, 
d) zakaz obsadzeM drzewami, krzewami i stosowania nawierzchni trawiastych, 
e) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC i przebudowC 

nabrzeca - nabrzece utwardzone, 
f) dopuszcza siC lokalizacjC wyposacenia do cumowania jednostek pływaj>cych 

oraz innych urz>dzeM niezbCdnych dla funkcjonowania nabrzeca turystyczno - 
sportowego, do 10 m od linii nabrzeca, 

g) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc postojowych zwi>zanych z obsług> jednostek 
pływaj>cychś 

3. zasady parcelacji 1) minimalna powierzchnia działki budowlanej  1 500 m2
, 

2) granice wydzielanych działek prostopadłe do osi ulic lub nabrzeca, 
3) min. szerokoWć frontu działki 30,0 m, 
4) dopuszcza siC podział nieruchomoWci, bez ograniczeM, po zakoMczeniu prac 

budowlanych; 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, 
4) likwiduje siC nazwC placu „Baterii Laskowskiego” i zastCpuje siC j>, zgodnie z 

tradycj> historyczn>, nazw> „Plac CieWli”, który lokalizuje siC w granicach 
wydzielenia wewnCtrznego, oznaczonego na rysunku planu nr 2ś 

5. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8065.KD.D i/lub S.M.8043.KD.L, 
2) dopuszcza siC obsługC z terenu S.M.8086.KPJ,  
3) poprzez teren oznaczony na rysunku planu symbolem KP dopuszcza siC obsługC 

przez słucby ratownicze, komunalne, dojazdy zwi>zane z obsług> jednostek 
pływaj>cych oraz ruch dostawczy do usług usytuowanych wzdłuc nabrzeca,  

4) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 
6; 

6. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8043.KD.L, S.M.8061.KD.G, 
S.M.8065.KD.D, S.M.8086.KPJ, 

2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna 
oraz kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub przeniesienia w 
tereny: S.M.8043.KD.L, S.M.8065.KD.D, S.M.8086.KPJ, 

3) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych lini> 
kablow> 15 kV, 
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4) budowa przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 

obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych. 
 

§ 54. Teren elementarny S.M.8048.MC 
(Łasztownia) 

powierzchnia 0.81 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) Wródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z wył>czeniemŚ produkcji, usług 
produkcyjnych, składowania i przeładunku, zawieraj>ca m.in. usługiŚ biurowe, 
finansowe, businessu, prawne, hotelarstwa, gastronomii, rozrywki, kultury, handlu, 
sportu, rekreacji i turystyki wykorzystuj>ce dostCp do akwenów ceglownych, usługi 
zwi>zane z ceglug> i jej obsług>, działalnoWci> edukacyjn>, usługi pobytu 
kwalifikowanego (klubowego), ochrony zdrowia – gabinety lekarskie, oWrodki 
pielCgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, małe oWrodki opieki nad dziećmi i 
osobami starszymi, mieszkalnictwo - dopuszczalny udział powierzchni mieszkalnej 
do 50 % powierzchni całkowitej obiektów kubaturowych, zakaz lokalizacji funkcji 
mieszkaniowej w kondygnacji przyziemia - zakaz nie dotyczy przestrzeni 
recepcyjnych, 

2) w granicach obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem KP – nabrzece 
wielofunkcyjne (m.in. o funkcji turystyczno – sportowej i dla jednostek pływaj>cych 
ceglugi Wródl>dowej) z dostCpem ogólnym, w formie ci>gu pieszo rowerowego z 
dopuszczeniem ograniczonego ruchu kołowego, sezonowe usługiŚ kultury, 
gastronomii, handlu, organizacja imprez i ekspozycji plenerowych, 

3) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie 
terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac 
remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, linie zabudowy 
od strony nabrzeca obowi>zuj> dla kondygnacji przyziemia, 

2) powierzchnia zabudowy do 75 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy zmienna od 12,0 m do najwycszego poziomu dachu 24,0 m 

n.p.t., dopuszcza siC ci>g elewacyjny o tej samej wysokoWci na długoWci do 35,0 
m, 

4) dachy przestrzenne, lokalizacja urz>dzeM technicznych w kondygnacjach 
zamkniCtych, nie dotyczy anten, 

5) na obowi>zuj>cej linii zabudowy zabudowa zwarta, 
6) obowi>zuje kształtowanie ci>gów elewacyjnych ze zrócnicowaniem na segmenty 

frontowe o maksymalnej długoWci do 35,0 m, poprzez zmianC kompozycji, 
materiału lub kolorystyki s>siednich elewacji, 

7) dopuszcza siC nadwieszenie zabudowy wzdłuc nabrzeca od wys. co najmniej 4,0 
m n.p.t., w Wwietle płaszczyzn wykoMczonych, 

8) wejWcia i wjazdy do budynków na poziomie chodnika, 
9) wejWcia główne do funkcji okreWlonych w ust. 1 pkt 1 lokalizować od strony 

frontowej zabudowy – ulic i nabrzecy, chyba ce zabudowa sytuowana jest na linii 
nabrzeca, 

10) funkcjC parkingow> lokalizować wewn>trz zabudowy, poza jej czCWci> frontow> 
od strony ulicy i nabrzeca, 

11) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 
itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane,  

12) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego zabudowy, 
13) na terenie wydzielenia wewnCtrznego KP – nabrzece z ci>giem pieszymŚ 

a) zakaz stałej zabudowy kubaturowej, 
b) dopuszcza siC obiekty tymczasowe wył>cznie na potrzeby usług sezonowych, 
c) obowi>zuj> jednolite nawierzchnie, 
d) zakaz obsadzeM drzewami, krzewami i stosowania nawierzchni trawiastych, 
e) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC i przebudowC 

nabrzeca - nabrzece utwardzone, 
f) dopuszcza siC lokalizacjC wyposacenia do cumowania jednostek pływaj>cych 

oraz innych urz>dzeM niezbCdnych dla funkcjonowania nabrzeca turystyczno - 
sportowego, do 10 m od linii nabrzeca, 

g) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc postojowych zwi>zanych z obsług> jednostek 
pływaj>cychś  

3. zasady parcelacji 1) parcelacja w kierunku prostopadłym do nabrzeca i osi ulic,  
2) minimalna powierzchnia działki – 1 800 m

2
, 

3) dopuszcza siC podział nieruchomoWci, bez ograniczeM, po zakoMczeniu prac 
budowlanych; 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 
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5. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8065.KD.D i/lub S.M.8043.KD.L, 
2) poprzez teren KP dopuszcza siC obsługC przez słucby ratownicze, komunalne, 

dojazdy zwi>zane z obsług> jednostek pływaj>cych oraz ruch dostawczy do usług 
usytuowanych wzdłuc nabrzeca, 

3) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 
6; 

6. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8043.KD.L, S.M.8065.KD.D, 

2) istniej>ce sieciŚ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja 
deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 
budowy sieci w nowej lokalizacji lub przeniesienia w tereny: S.M.8043.KD.L, 
S.M.8065.KD.D, 

3) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

4) dopuszcza siC budowC nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 
kablow> 15 kV, 

5) budowa przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 
obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych. 

 

§ 55. Teren elementarny S.M.8049.MC 
(Łasztownia) 

powierzchnia 0.52 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) Wródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z wył>czeniemŚ produkcji, usług 
produkcyjnych, składowania i przeładunku, zawieraj>ca m.in. usługiŚ biurowe, 
finansowe, businessu, prawne, hotelarstwa, gastronomii, rozrywki, kultury, handlu, 
sportu, rekreacji i turystyki, działalnoWć edukacyjna, usługi pobytu kwalifikowanego 
(klubowego), ochrony zdrowia – gabinety lekarskie, oWrodki pielCgnacyjne, 
rehabilitacji, odnowy biologicznej, małe oWrodki opieki nad dziećmi i osobami 
starszymi, mieszkalnictwo - dopuszczalny udział powierzchni mieszkalnej do 50 % 
powierzchni całkowitej obiektów kubaturowychś zakaz lokalizacji funkcji 
mieszkaniowej w kondygnacji przyziemia – zakaz nie dotyczy przestrzeni 
recepcyjnych, 

2) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie 
terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac 
remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, obowi>zuj>ca 
linia zabudowy od strony nabrzeca obowi>zuje dla kondygnacji przyziemia, 

2) powierzchnia zabudowy do 85 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego, od 

10,0 do 21,0 m n.p.t., dopuszcza siC ci>g elewacyjny o tej samej wysokoWci na 
długoWci do 25 m, 

4) dachy o parametrach dowolnych, lokalizacja urz>dzeM technicznych w 
kondygnacjach zamkniCtych, nie dotyczy anten, 

5) na obowi>zuj>cych liniach zabudowy zabudowa zwarta, obrzecna,  
6) w kompozycji pierzei i rozwi>zaniach architektonicznych zrócnicowanie na 

segmenty kompozycyjne o maksymalnej szerokoWci frontu 25 m, 
7) wzdłuc nabrzeca dopuszcza siC nadwieszenie zabudowy od wys. co najmniej 4,0 

m n.p.t., w Wwietle płaszczyzn wykoMczonych, 
8) wejWcia i wjazdy do budynków na poziomie chodnika, 
9) wejWcia główne do funkcji okreWlonych w ust. 1 pkt 1 lokalizować od strony 

frontowej zabudowy, 
10) zakaz ł>czenia komunikacji pionowej i poziomej funkcji usług i mieszkalnictwa, 

zakaz nie dotyczy przestrzeni garacowej i recepcyjnej, 
11) funkcjC parkingow> lokalizować wewn>trz zabudowy, poza jej czCWci> frontow> 

od strony ulicy i nabrzeca,  
12) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 

itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 
13) wjazd na teren poprzez bramy przejazdowe lub przerwy w zabudowie, 
14) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego zabudowy od strony nabrzecaś 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja w kierunku prostopadłym do osi ulic, 
2) minimalna powierzchnia działki budowlanej 800 m2

, 
3) minimalna szerokoWć frontu działki – 16,0 m, 
4) dopuszcza siC podział nieruchomoWci, bez ograniczeM, po zakoMczeniu prac 

budowlanych; 
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4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; 

5. komunikacja 1) obsługa z terenuŚ S.M.8043.KD.L i/lub S.M.8066.KD.D i/lub S.M.8063.KD.L, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

6. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8043.KD.L, S.M.8063.KD.L, 
S.M.8066.KD.D, 

2)  istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna 
kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub przeniesienia w tereny: 
S.M.8043.KD.L, S.M.8063.KD.L, S.M.8066.KD.D, 

3) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV  – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

4) dopuszcza siC budowC nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 
kablow> 15 kV. 

 

§ 56. Teren elementarny S.M.8050.MC 
(Łasztownia) 

powierzchnia 1.34 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) Wródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z wył>czeniemŚ produkcji, usług 
produkcyjnych i składowania, zawieraj>ca m.in. usługiŚ biurowe, finansowe, 
businessu, prawne, hotelarstwa, gastronomii, rozrywki, kultury, handlu, sportu, 
rekreacji i turystyki, działalnoWci edukacyjnej, pobytu kwalifikowanego 
(klubowego), ochrony zdrowia – gabinety lekarskie, oWrodki pielCgnacyjne, 
rehabilitacji, odnowy biologicznej, małe oWrodki opieki nad dziećmi i osobami 
starszymi, mieszkalnictwo - dopuszczalny udział powierzchni mieszkalnej do 50 % 
powierzchni całkowitej obiektów kubaturowychś zakaz lokalizacji funkcji 
mieszkaniowej w kondygnacji przyziemia – zakaz nie dotyczy przestrzeni 
recepcyjnych, 

2) w granicach obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem KP – ci>g pieszy z 
dostCpem ogólnym,  

3) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie 
terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac 
remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 80 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego, od 

16,0 do 21,0 m n.p.t., dopuszcza siC ci>g elewacyjny o tej samej wysokoWci na 
długoWci do 30 m, 

4) dachy o parametrach dowolnych, lokalizacja urz>dzeM technicznych w 
kondygnacjach zamkniCtych, nie dotyczy anten, 

5) na obowi>zuj>cych liniach zabudowy zabudowa zwarta, obrzecna,  
6) dla zabudowy wzdłuc terenu S.M.8061.KD.G obowi>zuje kształtowanie pierzei  ze 

zrócnicowaniem na segmenty frontowe o maksymalnej długoWci do 30,0 m, 
poprzez zmianC kompozycji lub materiału s>siednich elewacji, 

7) od strony ulicy S.M.8061.KD.G obowi>zuje jednolita płaszczyzna elewacji bez 
mocliwoWci wycofywania i nadwieszania zabudowy, wykonywania loggii, 
balkonów, wykuszy, 

8) dla zabudowy frontowej jednolita wysokoWć kondygnacji przyziemia - około 4,5 m 
brutto, 

9) wejWcia i wjazdy do budynków na poziomie chodnika, 
10) wejWcia główne do funkcji okreWlonych w ust. 1 pkt 1 lokalizować od strony 

frontowej zabudowy, 
11) zakaz ł>czenia komunikacji pionowej i poziomej funkcji usług i mieszkalnictwa, 

zakaz nie dotyczy przestrzeni garacowej i recepcyjnej, 
12) funkcjC parkingow> lokalizować wewn>trz zabudowy, poza jej czCWci> frontow>, 

od strony elewacji ulicznych kondygnacje parkingowe obudowane funkcjami 
usługowymi, 

13) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 
itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 

14) wjazd na teren poprzez bramy przejazdowe lub przerwy w zabudowie, 
15) dopuszcza siC place i drogi wewnCtrzne o dostCpie publicznym, 
16) na terenie wydzielenia wewnCtrznego KP jednolite nawierzchnie ci>gu pieszegoś 
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3. zasady parcelacji 1) parcelacja w kierunku prostopadłym do osi ulic, 
2) minimalna powierzchnia działki budowlanej 800 m2

, 
3) minimalna szerokoWć frontu działki – 16,0 m, 
4) dopuszcza siC podział nieruchomoWci, bez ograniczeM, po zakoMczeniu prac 

budowlanych; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 10 % powierzchni działkiś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8066.KD.D,  
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
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) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna 
oraz kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub przełocenia w terenyŚ 
S.M.8043.KD.L, S.M.8061.KD.G, S.M.8064.KD.L, S.M.8066.KD.D, 

3) istniej>ca przepompownia Wcieków sanitarnych – z dopuszczeniem przebudowy 
lub likwidacji, 

4) istniej>ce stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

5) istniej>ce stacje bazowe telefonii komórkowej – z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy i remontu, 

6) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 
lini> kablow> 15 kV, 

7) dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni Wcieków sanitarnych. 
 

§ 57. Teren elementarny S.M.8051.MC 
(Łasztownia) 

powierzchnia 1.90 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) Wródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z wył>czeniemŚ produkcji, usług 
produkcyjnych i składowania, zawieraj>ca m.in. usługiŚ biurowe, finansowe, 
businessu, prawne, hotelarstwo, gastronomia, rozrywka, kultura, handel, usługi 
sportu, rekreacji i turystyki, usługi zwi>zane z ceglug> i jej obsług>, działalnoWć 
edukacyjna, usługi pobytu kwalifikowanego (klubowego), usługi ochrony zdrowia – 
gabinety lekarskie, oWrodki pielCgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, małe 
oWrodki opieki nad dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo - dopuszczalny 
udział powierzchni mieszkalnej do 50 % powierzchni całkowitej obiektów 
kubaturowych; zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej w kondygnacjach 
przyziemia, nie dotyczy przestrzeni recepcyjnych, 

2) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie 
terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac 
remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, obowi>zuj>ca 
linia zabudowy od strony nabrzeca obowi>zuje dla kondygnacji przyziemia, 

2) powierzchnia zabudowy do 80 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy zmiennaŚ do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego, od 

16,0 do 20,0 m n.p.t., dopuszcza siC ci>g elewacyjny o tej samej wysokoWci na 
długoWci do 25 m, 

4) dachy o parametrach dowolnych, lokalizacja urz>dzeM technicznych w 
kondygnacjach zamkniCtych, nie dotyczy anten, 

5) na obowi>zuj>cych liniach zabudowy zabudowa zwarta, obrzecna,  
6) w kompozycji pierzei i rozwi>zaniach architektonicznych zrócnicowanie na 

segmenty kompozycyjne o maksymalnej szerokoWci frontu 25 m, 
7) wzdłuc nabrzeca dopuszcza siC nadwieszenie zabudowy od wys. co najmniej 4,0 

m n.p.t., w Wwietle płaszczyzn wykoMczonych, 
8) wejWcia i wjazdy do budynków na poziomie chodnika, 
9) wejWcia główne do funkcji okreWlonych w ust. 1 pkt 1 lokalizować od strony 

frontowej zabudowy, 
10) zakaz ł>czenia komunikacji pionowej i poziomej funkcji usług i mieszkalnictwa, 

zakaz nie dotyczy przestrzeni garacowej i recepcyjnej, 
11) funkcjC parkingow> lokalizować wewn>trz zabudowy, poza jej czCWci> frontow>,  
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12) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 

itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 
13) wjazd na teren poprzez bramy przejazdowe lub przerwy w zabudowie, 
14) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego zabudowy od strony nabrzecaś 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja w kierunku prostopadłym do osi ulic, 
2) minimalna powierzchnia działki budowlanej 800 m2

, 
3) minimalna szerokoWć frontu działki – 16,0 m, 
4) dopuszcza siC podział nieruchomoWci, bez ograniczeM, po zakoMczeniu prac 

budowlanych; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

powierzchnia biologicznie czynna min. 10 % powierzchni działkiś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, 
4) przebudowC lub rozbiórkC zabytku przy ul. Bulwar GdaMski 31, ujCtego w ewidencji 

konserwatorskiej, poprzedzić wykonaniem pełnej inwentaryzacji konserwatorskiejś 
inwentaryzacjC konserwatorsk> przekazać organowi ds. ochrony zabytkówś 

6. komunikacja 1) obsługa z terenuŚ S.M.8063.KD.L i/lub S.M.8064.KD.L i/lub S.M.8066.KD.D,  
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8063.KD.L, S.M.8064.KD.L, 
S.M.8066.KD.D, 

2) istniej>ce sieciŚ cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja 
deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 
budowy sieci w nowej lokalizacji lub przełocenia w terenyŚ S.M.8063.KD.L, 
S.M.8064.KD.L, S.M.8066.KD.D, 

3) projektowana kanalizacja sanitarna i ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych, 
4) projektowana przepompownia Wcieków sanitarnych, 
5) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych lini> 

kablow> 15 kV. 
 

§ 58. Teren elementarny S.M.8052.MC 
(Łasztownia) 

powierzchnia 0.85 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) Wródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z wył>czeniemŚ mieszkalnictwa, produkcji, 
usług produkcyjnych i składowania, zawieraj>ca m.in. usługiŚ biurowe, finansowe, 
businessu, prawne, hotelarstwa, gastronomii, rozrywki, kultury, handlu, sportu, 
rekreacji i turystyki wykorzystuj>ce dostCp do akwenów ceglownych, usługi 
zwi>zane z ceglug> i jej obsług>, działalnoWci> edukacyjn>, usługi pobytu 
kwalifikowanego (klubowego), ochrony zdrowia – gabinety lekarskie, oWrodki 
pielCgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, małe oWrodki opieki nad dziećmi i 
osobami starszymi, 

2) dopuszcza siC zmianC sposobu ucytkowania schronu wolnostoj>cego obrony 
cywilnej, z uwzglCdnieniem wymogów obrony cywilnej, 

3) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie 
terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac 
remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, obowi>zuj>ca 
linia zabudowy od strony nabrzeca obowi>zuje dla kondygnacji przyziemia, 

2) powierzchnia zabudowy do 80 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy zmiennaŚ do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego, do 

16,0 m n.p.t., dopuszcza siC ci>g elewacyjny o tej samej wysokoWci na długoWci do 
25 m, 

4) dachy zabudowy o parametrach dowolnych, lokalizacja urz>dzeM technicznych w 
kondygnacjach zamkniCtych, nie dotyczy anten, 

5) na obowi>zuj>cych liniach zabudowy zabudowa zwarta, obrzecna,  
6) w kompozycji pierzei i rozwi>zaniach architektonicznych zrócnicowanie na 

segmenty kompozycyjne o maksymalnej szerokoWci frontu 25 m, 
7) wejWcia i wjazdy do budynków na poziomie chodnika, 
8) wejWcia główne do funkcji okreWlonych w ust. 1 pkt 1 lokalizować od strony 

frontowej zabudowy, 
9) funkcjC parkingow> lokalizować wewn>trz zabudowy, poza jej czCWci> frontow>,  
10) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 

itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 
11) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego zabudowy od strony nabrzecaś 
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3. zasady parcelacji 1) parcelacja w kierunku prostopadłym do osi ulic, 
2) minimalna powierzchnia działki budowlanej 800 m2

, 
3) minimalna szerokoWć frontu działki – 16,0 m, 
4) dopuszcza siC podział nieruchomoWci, bez ograniczeM, po zakoMczeniu prac 

budowlanych; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 10 % powierzchni działkiś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, obowi>zuje kształtowanie zabudowy nie 

przesłaniaj>cej widoku na panoramC miasta z Estakady Pomorskiej (teren 
S.M.8060.KD.G), 

3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, 
4) przebudowC lub rozbiórkC zabytku przy ul. Vw. Floriana 17/18, ujCtego w ewidencji 

konserwatorskiej, poprzedzić wykonaniem pełnej inwentaryzacji konserwatorskiejś 
inwentaryzacjC konserwatorsk> przekazać organowi ds. ochrony zabytkówś  

6. komunikacja 1) obsługa z terenuŚ S.M.8063.KD.L i/lub S.M.8064.KD.L,  
2) dopuszcza siC jeden zjazd z terenu S.M.8061.KD.G dla obsługi działki oznaczonej 

na rysunku planu nr. 4/4 obrCb 1086, 
3) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6, 
4) dopuszcza siC lokalizacjC do 50% wymaganej liczby miejsc postojowych w 

granicach terenu S.M.8055.KS; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8061.KD.G, S.M.8063.KD.L, 
S.M.8064.KD.L, 

2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w 
nowej lokalizacji lub przełocenia w terenyŚ S.M.8061.KD.G, S.M.8063.KD.L, 
S.M.8064.KD.L, 

3) istniej>ca magistrala wodoci>gowa  400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy magistrali w nowej lokalizacji, 

4) istniej>ca pompownia wody „Bulwar GdaMski” - do likwidacji, 
5) istniej>ce stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane lini> kablow> 15 kV – z 

dopuszczeniem przebudowy lub likwidacji, 
6) projektowana kanalizacja sanitarna i ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych, 
7) projektowana przepompownia Wcieków sanitarnych, 
8) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 

lini> kablow> 15 kV. 

 

§ 59. Teren elementarny S.M.8053.MC 
(Łasztownia - Bulwar GdaMski) 

powierzchnia 1.15 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) Wródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z wył>czeniemŚ mieszkalnictwa, produkcji, 
usług produkcyjnych, składowania i przeładunku, zawieraj>ca m.in. usługiŚ sportu, 
rekreacji i turystyki wykorzystuj>ce dostCp do akwenów ceglownych, usługi 
zwi>zane z ceglug> i jej obsług>, usługi biurowe, hotelarstwa, gastronomii, 
rozrywki, handlu, działalnoWci edukacyjnej, usługi pobytu kwalifikowanego 
(klubowego), ochrony zdrowia – oWrodki pielCgnacyjne, rehabilitacji, odnowy 
biologicznej,  

2) obowi>zuje budowa zespołu obsługi załogantów jednostek pływaj>cych, o 
dostCpie publicznym – zespół wbudowany w zabudowC,  

3) dopuszcza siC punkt dystrybucji paliwa dla jednostek pływaj>cych z 
dopuszczeniem obsługi pojazdów – pomieszczenia dla obsługi wbudowane w 
zabudowC, 

4) sezonowe usługiŚ gastronomii, handlu, rozrywki, organizacja imprez plenerowych,  
5) nabrzece wielofunkcyjne ogólnodostCpneŚ turystyczne, sportowe, w formie ci>gu 

pieszo jezdnego, rowerowego, 
6) w granicach wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego na rysunku planu symbolem 

KT – korytarz infrastruktury technicznej - ruroci>gi tłoczne kanalizacji 
ogólnospławnej, 

7) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siCŚ 
a) zagospodarowanie tymczasowe zwi>zane z sezonowymi imprezami 

plenerowymi, 
b) obecne zagospodarowanie terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> 

przebudowy, prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy; 
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2. kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,  
2) dopuszcza siC nadwieszenie/poł>czenie terenów zabudowy od drugiej kondygnacji 

wł>cznie, w obszarze wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego na rysunku planu 
nr 1, 

3) powierzchnia zabudowy do 20 % powierzchni terenu, 
4) wysokoWć zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowegoŚ 

a) na terenach od strony ulicy S.M.8063.KD.L – od 9,0 do 16,0 m n.p.t., 
b) na terenie od strony nabrzeca – do 9,0 m n.p.t., 

5) dachy o parametrach dowolnych, lokalizacja urz>dzeM technicznych w 
kondygnacjach zamkniCtych,  

6) funkcje wymienione w ust. 1 pkt 1, 2, 3 wbudowane w zabudowC spójn> 
kompozycyjnie, wielobryłow>,  

7) dopuszcza siC przechowywanie jednostek pływaj>cych w hali stanowi>cej czCWć 
zabudowy wielobryłowej, 

8) dopuszcza siC nadwieszenie zabudowy od strony rzeki – w pasie do 5,0 m od 
istniej>cej linii brzegowej, 

9) wejWcia i wjazdy do budynków na poziomie chodnika, 
10) wejWcia główne do funkcji okreWlonych w ust. 1 pkt 1 lokalizować od strony 

frontowej zabudowy, 
11) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 

itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 
12) dopuszcza siC obiekty tymczasowe wył>cznie na potrzeby sezonowych imprez 

plenerowych, 
13) obowi>zuje jednolita nawierzchnia piesza i nawierzchnia ci>gu rowerowego,  
14) kontynuacja ci>gu rowerowego, prowadzonego w terenie S.M.8063.KD.L, 
15) zaleca siC adaptacjC schronu obserwatora obrony przeciwlotniczej,  
16) zaleca siC mał> architekturCŚ ławki, stoliki, zieleM w donicach i inny mebel uliczny, 
17) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego zabudowy od strony nabrzeca, 
18) zakaz stosowania nawierzchni trawiastych, zakaz obsadzeM drzewami i 

krzewami,  
19) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc postojowych umocliwiaj>cych obsługC 

zabudowy i jednostek pływaj>cych, 
20) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC i przebudowC 

nabrzeca - nabrzece utwardzone, 
21) dopuszcza siC budowC pomostów sezonowych, urz>dzeM i wyposacenia do 

cumowania jednostek pływaj>cych oraz innych urz>dzeM technicznych 
niezbCdnych dla funkcjonowania nabrzeca turystyczno - sportowego, do 10 m od 
linii nabrzecaś 

3. zasady parcelacji zakaz wtórnej parcelacji terenuś  
4. ochrona dziedzictwa  

kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, 
4) w przypadku likwidacji schronu obserwatora obrony przeciwlotniczej, obowi>zuje 

wykonanie inwentaryzacji i przekazanie organowi ds. ochrony zabytków; 

5. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8063.KD.L, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6, 
3) dopuszcza siC lokalizacjC wymaganej liczby miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych 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 wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8061.KD.G, S.M.8063.KD.L, 

2) istniej>ce sieciŚ elektroenergetyczna i telekomunikacyjna - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji 
lub przełocenia w terenyŚ S.M.8061.KD.G, S.M.8063.KD.L, 

3) istniej>ca magistrala wodoci>gowa  400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy magistrali w nowej lokalizacji, 

4) istniej>cy kolektor deszczowy  0,7/1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy kolektora w nowej lokalizacji, 

5) istniej>ce ruroci>gi tłoczne kanalizacji ogólnospławnej 2 x  1000 mm z korytarzem 
infrastruktury technicznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem KT - z 
dopuszczeniem przebudowy i remontu, 

6) dopuszcza siC budowC sieci kablowych zasilania i obsługi urz>dzeM 
nawigacyjnych,  
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7) budowa przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 

obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych w oparciu o sieci 
uzbrojenia ulic obsługuj>cych, 

8) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 
kablow> 15 kV. 

 

§ 60. Teren elementarny S.M.8054.UK 
(Łasztownia) 

powierzchnia 0.38 ha 

1. przeznaczenie terenu usługi sakralne – koWciół wraz z obiektami towarzysz>cymiś 
2. kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania 
terenu 

1) trwała adaptacja zabudowy, 
2) utrzymanie zabytku wraz z oryginalnymi elementami zagospodarowania terenu, w 

tym obsadzeniem parceli z ogrodzeniem, wg wymogów konserwatorskichś 
3. zasady parcelacji zakaz wtórnej parcelacji terenuś 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 60 % powierzchni terenu, 
2) zakaz wycinki wartoWciowego drzewostanuś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, 
4) ochrona zabytku przy ul. Energetyków 8 – parceli koWcielnej wraz z zabudow>Ś 

koWciołem ewangelickim, domem parafialnym i ogrodem, kwalifikowanego do 
wpisu do rejestrów zabytków, oznaczonego na rysunku planuś 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8064.KD.L, 
2) nie obowi>zuj> wymagania dotycz>ce lokalizacji miejsc postojowych; 

7. infrastruktura techniczna zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8061.KD.G, S.M.8064.KD.L. 

 

§ 61. Teren elementarny S.M.8055.KS 
(Łasztownia) 

powierzchnia  1.17 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) parking dla samochodów osobowych, autokarów i rowerów, 
2) dla samochodów osobowych dopuszcza siC budowC parkingu jako obiektu 

wielopoziomowego, 
3) dopuszcza siC, wbudowane w parking wielopoziomowy, usługi towarzysz>ce 

zwi>zane z gastronomi>, obsług> samochodów, z wył>czeniem usług 
blacharskich i malarskich, 

4) obowi>zuje budowa obiektu sanitarnego o dostCpie publicznym, 
5) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie 

terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac 
remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) w przypadku budowy parkingu wielopoziomowego: 

a)  dopuszcza siC budowC kubatury parkingu wielopoziomowego pod estakad> 
(teren S.M.8060.KD.G),  

b) powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni terenu,  
c) wysokoWć zabudowy, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego, do 12,0 m 

n.p.t., 
d) dachy płaskie – taras ucytkowy, lokalizacja urz>dzeM technicznych w 

kondygnacjach zamkniCtych, nie dotyczy anten, 
e) kompozycja elewacji parkingu wielopoziomowego z podziałem wertykalnym, 
f) kondygnacje parkingów z elewacjami wypełnionymi drobnowymiarowym 

acurem, 
g) urz>dzenia techniczne np. stacje transformatorowe, przepompownie, 

wentylatornie, itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów oraz zespół 
sanitarny wbudowane w zabudowC, 

h) usługi wbudowane, o których mowa w ust. 1 pkt 3 sytuowane wył>cznie w 
parterze obiektu, mog> zajmować do 5 % powierzchni zabudowy parkingu 
wielopoziomowego, 

3) w przypadku budowy parkingu naziemnego: 
a) dopuszcza siC zagospodarowanie terenu pod ww funkcjC pod estakadC ulicy 

S.M.8060.KD.G, 
b) obowi>zuje budowa obiektu przeznaczonego na funkcje wymienion> w ust. 1 

pkt 4 o powierzchni zabudowy do 25 m
2, o wysokoWci 4,5 m, 

c) dopuszcza siC przeznaczenie czCWci obiektu, o którym mowa w lit. a na funkcjC 
obsługi parkingu strzeconego, 
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4) dopuszcza siC zmianC sposobu ucytkowania budynku przy ul. Energetyków 10 na 

funkcje usługowe wymienione w ust. 1 pkt 3, 4ś 
3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnej parcelacji terenu, 

2) dopuszcza siC wyodrCbnienie własnoWci lokali usługowych i czCWci powierzchni 
parkingowych dla ucytkowników zabudowy na terenach elementarnychŚ 
S.M.8053.MC, S.M.8052.MC; 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

5. komunikacja obsługa terenu z ulicy S.M.8063.KD.Lś 
6. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 

oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8061.KD.G, S.M.8063.KD.L,  

2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci i 
ruroci>gu w nowej lokalizacji lub przełocenia w terenyŚ S.M.8061.KD.G, 
S.M.8063.KD.L, 

3) istniej>ca przepompownia Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji, 

4) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 
kablow> 15 kV. 

 

§ 62. Teren elementarny S.M.8056.PUw,U 
(Łasztownia) 

 
powierzchnia 1.56 ha 

  

1. przeznaczenie terenu 1) obszar obsługi zespołu portowo - Wródmiejskiego, usług administracyjno – 
biurowych, administracji publicznej, zarz>dzania i słucb ratowniczych zwi>zanych 
z obsług> terenów portowych i miejskich, usługiŚ finansów, bussinesu, prawne, 

2) usługi towarzysz>ceŚ usługi zwi>zane z ceglug> i jej obsług>, garacowaniem 
pojazdów wodnych i samochodowych, usługi gastronomii, rozrywki, handlu, 
działalnoWci edukacyjnej, dopuszcza siC stacjC paliw płynnych i gazu płynnego dla 
pojazdów i/lub jednostek pływaj>cych, 

3) zakaz lokalizacji funkcjiŚ mieszkalnictwa, produkcji, usług produkcyjnych, 
przeładunku i składowania, 

4) funkcja tymczasowa: imprezy rozrywkowo - sportowe, wystawiennictwo handlowe 
(targi),  

5) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie 
terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac 
remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ca i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego, do 18,0 m 

n.p.t., 
4) zabudowa wolnostoj>ca,  
5) dopuszcza siC przebudowC istniej>cej zabudowy, 
6) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 

itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 
7) utrzymanie i adaptacja zabytkówŚ budynków administracyjnych przy ul. Bytomskiej 

nr 14, 15 - zakaz zmiany kompozycji i formy budynków, 
8) utrzymanie co najmniej 60 % zabytkowego ogrodzenia terenu w oryginalnej 

lokalizacji; 

3. zasady parcelacji podział terenu wg zapotrzebowania funkcjonalnegoś 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
2) powierzchnia biologicznie czynna min. 25 % powierzchni działki, 
3) utrzymanie wartoWciowego drzewostanuś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) na terenie zabytkowy zespół dawnego Portu Wolnocłowego na Łasztowni, wpisany 
do rejestru zabytkówś w rejestrze zabytków wystCpuj> budynki administracyjneŚ 
przy ul. Bytomskiej nr 14, 15, oraz oryginalne, z pocz>tku wieku, elementy 
metalowe ogrodzenia terenu portu, 

2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8082.KD.D lub/i S.M.8085.KDW lub/i poprzez jedno 
poł>czenie z terenem S.M.8062.KD.Z,  

2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 
6; 
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7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8062.KD.Z, S.M.8032.KD.L, 
S.M.8082.KD.D, S.M.8085.KDW, 

2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub przełocenia w terenyŚ 
S.M.8062.KD.Z, S.M.8032.KD.L, S.M.8082.KD.D, S.M.8085.KDW, 

3) projektowana kanalizacja sanitarna i ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych, 
4) projektowana przepompownia Wcieków sanitarnych, 
5) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 

kablow> 15 kV. 
 

§ 63. Teren elementarny S.M.8057.U 
(Łasztownia) 

powierzchnia 0.37 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) usługi administracyjno - biurowe, słucby ratownicze, 
2) na terenie schron obrony cywilnej i syrena miejskiego systemu alarmowego, 
3) dopuszcza siC wyodrCbnienie z zespołu usług techniczno - organizacyjnych o 

charakterze ogólno miejskim; 

2. kształtowanie zabudowy    
i zagospodarowania 
terenu 

1) trwała adaptacja zabudowy zabytkowej, 
2) zakaz zmiany kompozycji i formy istniej>cego zespołu zabudowy, nie dotyczy 

schronu, 
3) dopuszcza siC nadbudowC schronuŚ do dwóch nowych kondygnacji, dach płaski, z 

utrzymaniem syreny miejskiego systemu alarmowego; 

3. zasady parcelacji zakaz parcelacji terenu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 20 % powierzchni terenu, 
2) zachowanie wartoWciowego drzewostanu, 
3) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) zabytkowy zespół wpisany do rejestru zabytków – zespół budynków Portowej 
Stracy Pocarnej przy ul. Bytomskiej 1, wraz z przyległym terenem, 

2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8062.KD.Z lub/i S.M.8063.KD.L, 
2) nie obowi>zuj> wymagania dotycz>ce miejsc postojowych pod warunkiem 

utrzymania funkcji ratowniczej i boksów garacowychś 
7. infrastruktura techniczna zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 

oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8061.KD.G, S.M.8062.KD.Z, 
S.M.8063.KD.L. 

 

§ 64. Teren elementarny S.M.8058.PU,U 
(Łasztownia) 

powierzchnia  2.06 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) obszar obsługi zespołu portowo - Wródmiejskiego, usługi administracyjno – 
biurowe, administracji publicznej i zarz>dzania zwi>zanego z obsług> obrotu 
towarowego oraz  terenów wód morskich i Wródl>dowych, 

2) usługi towarzysz>ceŚ finansowe, prawne, hotelarstwo, gastronomia, handel, w tym 
specjalistyczny handel sprzCtem pływaj>cym, obsługa ruchu turystycznego i 
sportowego, 

3) nabrzece wielofunkcyjne, 
4) zakaz lokalizacji funkcjiŚ mieszkalnictwa, produkcji, usług produkcyjnych, 

przeładunku i składowania, 
5) funkcja tymczasowa: imprezy rozrywkowe, wystawiennictwo handlowe (targi), 
6) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie 

terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac 
remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. kształtowanie zabudowy    
i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni terenu, 
3) wysokoWć zabudowy, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego, do 16,0 m 

n.p.t., 
4) dachy o parametrach dowolnych, 
5) układ nowej zabudowy prostopadle do nabrzeca, z przeWwitami 20 m pomiCdzy 

zabudow>, umocliwiaj>cymi widok na portow> zabudowC zabytkow>,  
6) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC i przebudowC nabrzeca 

- nabrzece utwardzone, 
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7) dopuszcza siC budowC pomostów sezonowych, urz>dzeM i wyposacenia do 

cumowania jednostek pływaj>cych oraz innych urz>dzeM technicznych 
niezbCdnych dla funkcjonowania nabrzeca, do 10 m od linii nabrzecaś 

3. zasady parcelacji 1) parcelacja z zachowaniem dostCpu nowo wydzielonej działki do ulicy 
S.M.8062.KD.Z, 

2) granice prostopadle do osi drogi S.M.8062.KD.Z,  
3) minimalna powierzchnia działki – 3 000 m

2
, 

4) minimalna szerokoWć frontu działki - 60 m; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 20 % powierzchni terenu, 
2) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycjiś 

6. komunikacja 1) obsługa  z terenu  S.M.8062.KD.Z, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8062.KD.Z, S.M.8063.KD.L,  

2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub przełocenia w teren 
S.M.8062.KD.Z,  

3) istniej>ca napowietrzna sieć cieplna – z dopuszczeniem  przebudowy, rozbudowy, 
remontu i budowy jako sieć podziemna lub budowy sieci w nowej lokalizacji, 

4) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji lub budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

5) dopuszcza siC budowC nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 
kablow> 15 kV, 

6) dopuszcza siC budowC sieci kablowych zasilania i obsługi urz>dzeM 
nawigacyjnych, 

7) budowa przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 
obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych w oparciu o sieci 
uzbrojenia ulic obsługuj>cych. 

 

§ 65. Teren elementarny S.M.8059.PUw,MC 
(Łasztownia) 

powierzchnia 11.36 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) Wródmiejska zabudowa wielofunkcyjna, w tym obsługa zespołu portowo - 
Wródmiejskiego, sukcesywne wprowadzanie usług administracyjno – biurowych, 
bussinesu, przedstawicielstw armatorskich, handlowych, podmiotów  
zarz>dzaj>cych terenami portowo - miejskimi, wystawiennictwo handlowe (targi), 

2) usługi towarzysz>ceŚ hotelarstwo, zespoły apartamentowe, rozrywka, gastronomia, 
edukacja, ochrona zdrowia, odnowa biologiczna, sport, turystyka, usługi pobytu 
kwalifikowanego, obiekty handlowe o pow. sprzedacy do 1 600 m2

 pojedynczego 
sklepu w strukturze wielofunkcyjnej,  

3) sukcesywna relokacja funkcjiŚ produkcji, usług produkcyjnych, przeładunku i 
składowania, 

4) funkcja tymczasowa: imprezy rozrywkowo - sportowe,  
5) do czasu realizacji restrukturyzacji terenu, dopuszcza siC obecne 

zagospodarowanie terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> prowadzenia prac 
remontowych i rozbudowy, w tym wprowadzanie nowych elementów układu 
komunikacyjnego, obsługi Incynieryjnej i zagospodarowania zieleni>ś 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni działki, 
3) dachy o parametrach dowolnych, 
4) dopuszcza siC budowC nowych obiektów funkcji podstawowej i pomocniczej na 

wskazanych wydzieleniach wewnCtrznych, oznaczonych na rysunku planu kolejno 
numerami: 

1. zmiana sposobu ucytkowania zabytkowego magazynu na funkcjC hotelow> lub/i 
apartamenty, z dopuszczeniem utworzenia w czCWci Wrodkowej magazynu studni 
komunikacyjnych i doWwietlaj>cych nowe funkcje, oszklenie elewacji bez 
dodatkowych podziałów, balustrady acurowe, zakaz lokalizowania urz>dzeM 
technicznych na dachu obiektu, rozbudowa od strony wsch. do wysokoWci 23,0 m 
n.p.t., utrzymanie schronu zgodnie z warunkami obrony cywilnej oznaczonego na 
rysunku planu, utrzymanie co najmniej jednego zabytkowego dawigu i jego 
ekspozycja, 
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2. budynek (budynki) niepodpiwniczone, o wysokoWci od 6,0 do 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 
płaskim, o spadku do 10 %, bez prawa lokalizacji na dachu urz>dzeM 
technicznych, z elewacjami o podziale horyzontalnym, z lokalizacj> wszystkich 
funkcji pomocniczych w zwartej bryle budynku, 

3. zmiana sposobu ucytkowania budynku zabytkowego, z mocliwoWci> wprowadzenia 
stropów poWrednich, nowy budynek (budynki) niepodpiwniczony, powi>zany 
kondygnacj> lub ł>cznikiem z budynkiem zabytkowym, wysokoWć nowych 
budynkówŚ od strony zach. zabytku do 6,0 m m.p.t., od strony wsch. od 6,0 do 
12,0 m n.p.t., zabudowa z dachem płaskim, o spadku do 10 %, bez prawa 
lokalizacji na dachu urz>dzeM technicznych, z elewacjami o podziale 
horyzontalnym, z lokalizacj> wszystkich funkcji pomocniczych w zwartej bryle 
budynku, 

4. budynek (budynki) niepodpiwniczony, z dopuszczeniem usytuowania elewacji na 
linii nabrzeca basenu wschodniego, o wysokoWci zmiennejŚ od 12,0 m do 18,5 m 
n.p.t, z dachem płaskim (tarasowym), o spadku do 5 %, z kondygnacj> penthouse 
do 25 % powierzchni zabudowy, z niskim dachem przestrzennym, bez prawa 
lokalizacji na dachu urz>dzeM technicznych, lokalizacja wszystkich funkcji 
pomocniczych w zwartej bryle budynku, 

5. plac publiczny z zieleni> nisk> i elementami wystroju architektonicznegoŚ rzeaba, 
forma przestrzenna, fontanna, mebel uliczny, 

6. budynki niepodpiwniczone, o wysokoWci  zmiennej od 12,0 m n.p.t. do 18,5 m 
n.p.t., z dachami płaskimi, o spadku do 10 %, bez prawa lokalizacji na dachu 
urz>dzeM technicznych, z lokalizacj> wszystkich funkcji pomocniczych w zwartej 
bryle budynku, długoWć, wzdłuc nabrzeca pojedynczego budynku do 100 m, 
przerwy pomiCdzy budynkami około 40 m, zalecane ucycie detalu z ceramicznej 
cegły licowej, betonu architektonicznego, 

7. teren przestrzeni publicznej  z dopuszczeniem organizacji imprez masowych i 
zagospodarowania tymczasowego, dopuszcza siC nawierzchnie kamienne, 
trawiaste i drewniane, lokalizacjC portowych obiektów zabytkowych, inscenizacje i 
wystawy z elementami kubaturowymi form przestrzennych, 

5) obowi>zuje lokalizacja funkcji usługowych i recepcyjnych w przyziemiu zabudowy, 
6) urz>dzenia techniczne obsługuj>ce now> zabudowC np. stacje transformatorowe, 

przepompownie, wentylatornie, itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów 
wył>cznie wbudowane, 

7) utrzymanie i adaptacja zabytku – hali na nabrzecu AlbaMskim, oznaczonym na 
rysunku planu symbolem E, obowi>zujeŚ 

a) zachowanie formy dachu i gabarytów hali z ryzalitami na osiach Wcian 
szczytowych, 

b) rozmieszczenia i wykroju otworów okiennych, 
c) zastosowanie stolarki okiennej z drobnym podziałem charakterystycznym 

dla architektury przemysłowej, 
d) utrzymanie kompozycji elewacji z cegły licowej, z podziałem wertykalnym 2-

kondygnacyjnych płycin okiennych i celbetowymi elementami konstrukcji 
hali widocznymi w Wcianach szczytowych,  

e) utrzymanie wystroju elewacji z płycinami okiennymi zamkniCtymi łukami 
odcinkowymi, okulusami w Wcianach podłucnych hali, gzymsem 
koronuj>cym,  

f) zakaz ocieplania elewacji od zewn>trz, 
8) utrzymanie geometrii akwatorium portowego: Basenu Zachodniego i Wschodniego, 
9) utrzymanie (konserwacja i naprawa) nabrzeca wraz z jego technologicznym 

wyposaceniem, m.in. urz>dzeniami do przeładunku, cumowania, oczyszczania 
basenów, itp., ochronie podlegaŚ geometria struktury basenów, lokalizacja 
obiektów budowlanych, utrzymanie nawierzchni brukowych, oraz urz>dzeM nie 
utrudniaj>cych nowego zagospodarowania obszaru, dopuszcza siC lokalizacjC 
wyposacenia do cumowania jednostek pływaj>cych, pomostów sezonowych oraz 
innych urz>dzeM niezbCdnych dla nowych funkcji, 

10) na terenie centralnym pirsu portowego, oznaczonego jako wydzielenie 
wewnCtrzne KDW, ZP, lokalizuje siC drogC wewnCtrzn> z zieleni> urz>dzon>, o 
dostCpie ogólnym i nastCpuj>cych parametrachŚ 

a) jezdnia o dwóch pasach ruchu, z pasami rowerowymi i zatokami 
postojowymi, pasami zieleni i chodnikami po obu stronach ulicy, 

b)   zieleni> nisk> Wredniowysok> styczn> do zabudowy,  
c)  ci>gi pieszo jezdne, doprowadzaj>ce do nabrzecy i wjazdów do garacy 

wzdłuc elewacji bocznych zabudowy, 
d)  wzdłuc ulicy, w pasach zieleni pomiCdzy jezdn> i chodnikiem nasadzenia 

drzew ozdobnych; 
11) ekspozycji dawigów i elementów jednostek pływaj>cych bez ograniczeMś 
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3. zasady parcelacji 1) minimalna powierzchnia działki budowlanej 6 000 m2
, 

2) nachylenia granic podziału poprzecznego do nabrzeca 90°, 
3) minimalna szerokoWć frontu działki wzdłuc nabrzeca 70 mś 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
2) na terenie wydzielenia oznaczonego symbolem KDW, wymiana gruntu 

zanieczyszczonego pod planowane tereny zieleni; 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) na terenie zabytkowy zespół dawnego Portu Wolnocłowego na Łasztowni, wpisany 
do rejestru zabytkówś w rejestrze zabytków wystCpuj>Ś 
a)   akwatorium portowe: Basen Wschodni i Basen Zachodni, 
b)   magazyn nr 7 przy Nabrzecu Rosyjskim, 
c) urz>dzenia portowe, jak nabrzeca wraz z urz>dzeniami zamontowanymi, 

2) ochrona zabytku ujCtego w ewidencji konserwatorskiej - magazynu na nabrzecu 
AlbaMskim, oznaczonego na rysunku planu, 

3) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
4) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
5) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; 

6. komunikacja 1) obsługa terenu z ulicy S.M.8085.KDW, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6, 
3) likwidacja bocznic kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenie S.M.8085.KDW, 

2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci i 
ruroci>gu w nowej lokalizacji lub przełocenia w teren S.M.8085.KDW, 

3) istniej>ce stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane lini> kablow> 15 kV - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

4) istniej>ca przepompownia Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy przepompowni w nowej lokalizacji, 

5) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 
lini> kablow> 15 kV, 

6) dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni Wcieków sanitarnych, 
7) budowa przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 

obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych. 
 

§ 66. Teren elementarny S.M.8060.KD.G 
(Łasztownia - Trasa Zamkowa) 

powierzchnia 6.20 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna – ulica główna, 
2) pod estakad> dopuszcza siC lokalizacjC parkingów naziemnych i/lub 

wielokondygnacyjnych, wg ustaleM szczegółowych dla terenówŚ S.M.8021.KS, 
S.M.8039.KS, S.M.8073.KS, S.M.8055.KS, 

3) pod estakad> dopuszcza siC lokalizacjC usług, m.in.Ś wystawienniczo – 
turystycznych, wg ustaleM szczegółowych dla terenu S.M.8020.UK, 

4) pod estakad> dopuszcza siC lokalizacjC placu targowego, pieszo jezdnego wg 
ustaleM szczegółowych dla terenu S.M.8072.KPP,U; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe zgodne z ustaleniami szczegółowymi 
dla terenów elementarnychŚ 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) dopuszcza siC likwidacjC istniej>cego poł>czenia (schodów) dla pieszych na 
warunkach okreWlonych w ustaleniach dla terenu S.M.8021.KS,  

3) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego mostuś 
3. zasady parcelacji 1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 43,1 m do 100,2 m, zgodnie z 

rysunkiem planu, 
2) dopuszcza siC podział wg linii rozgraniczaj>cych tereny elementarne o rócnym 

przeznaczeniu pod estakad>ś  
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

czCWć terenu w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji - zakaz lokalizacji ekranów 

akustycznych, 
3) teren pod estakad> objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk 

archeologicznych; 
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6. komunikacja 1) ustala siC minimalny przekrój ulicyŚ dwie jezdnie po 3 pasy ruchu, obustronne 

chodniki, Wciecka rowerowa, 
2) przebieg Wciecki rowerowej poza jezdni> ulicyś 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieciŚ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja deszczowa - 
z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 
nowych sieci w terenie elementarnym, 

2) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV. 

 

§ 67. Teren elementarny 

S.M.8061.KD.G 
(Łasztownia - ul. Energetyków, 

Most Długi, czCWć Mostu 
Portowego ) 

powierzchnia  5.96 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna – ulica główna wraz z tras> tramwajow>, przeprawy mostowe, 
2) w granicach wydzielenia wewnCtrznego nr 1 i nr 2, oznaczonego na rysunku 

planu, lokalizacja parkingu naziemnego pod estakad> ulicy,  
3) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC parkingu naziemnego w granicach wydzielenia wewnCtrznego nr 1 o 
pojemnoWci do 50 miejsc postojowych, 

b) obecne zagospodarowanie terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> 
prowadzenia prac remontowych i przebudowy; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nowe mosty przez OdrC Zachodni> i ParnicC realizuje siC w dostosowaniu do  
parametrów klasyfikacyjnych Wródl>dowej drogi wodnej, 

2) dopuszcza siC ograniczenie parametrów klasyfikacyjnych rzeki Parnicy pod 
mostem Portowym do parametrów wynikaj>cych z wartoWci istniej>cego mostu, 

3) przy przebudowie istniej>cego mostu Portowego obowi>zuje usytuowanie, po obu 
jego stronach, ci>gu pieszo rowerowego, 

4) dopuszcza siC budowC nowego mostu pieszo rowerowego po zachodniej stronie 
istniej>cego mostu Portowego, przy czym przeWwit pionowy pod nowym obiektem 
nie moce być mniejszy nic przeWwit istniej>cego mostu drogowego, 

5) przeWwit pionowy pod nowym mostem Długim na Odrze Zachodniej nie powinien 
być wiCkszy nic 5,25 m ponad najwycsz> wodC ceglown>, 

6) przy przebudowie mostu Długiego uwzglCdnia siC przebieg pod nim ci>gu pieszo 
jezdnego ze Wcieck> rowerow> (kontynuacja terenu S.M.8086.KPJ),  

7) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego mostów, dopuszcza siC budowC  
oWwietlenia ekspozycyjnego zabudowy przyległej do ulicyś 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, ustalenie nie dotyczy terenów parkingów pod estakad>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 26 m do 112,8 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji - zakaz lokalizacji ekranów 

akustycznych, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, 
4) likwiduje siC nazwC ulicy „Energetyków” i zastCpuje siC j>, zgodnie z tradycj> 

historyczn>, nazw> „Wielka Łasztowa”ś 
5. komunikacja 1) ustala siC przekrójŚ dwie jezdnie po min. dwa pasy ruchu, obustronne chodniki i co 

najmniej jednostronna Wciecka rowerowa, 
2) torowisko tramwajowe wydzielone, usytuowane w pasie miCdzy jezdniami, 
3) skrzycowanie z terenem S.M.8043.KD.L w drugim poziomie (pod estakad> ulicy), 
4) przebieg Wciecki rowerowej poza jezdniami ulicy, 
5) szerokoWć ci>gu pieszo rowerowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 -  5,0 m, 
6) dojazd do parkingu sytuowanego w granicach wydzieleM wewnCtrznych nr 1, 2 z 

terenu S.M.8086.KPJ i/lub S.M.8043.KD.L; 

6. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie 
elementarnym, 

2) istniej>ca magistrala wodoci>gowa  400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy nowej magistrali w terenie elementarnym, 

3) istniej>cy kolektor deszczowy  0,7/1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy nowego kolektora w terenie elementarnym, 

4) istniej>ce ruroci>gi tłoczne kanalizacji ogólnospławnej 2 x  1000 mm - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu, oraz budowy nowych 
ruroci>gów w terenie elementarnym, 

5) projektowana sieć elektroenergetyczna, 
6) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV. 
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§ 68. Teren elementarny 
S.M.8062.KD.Z 

(Łasztownia - odcinek ul. Władysława IV, 
ul. Bytomska) 

powierzchnia  2.74 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna – ulica zbiorcza, 
2) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie 

terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> prowadzenia prac remontowych i 
przebudowy; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj> jednolite nawierzchnie chodników, 
2) wykorzystanie kamiennych krawCcników, 
3) likwidacja bocznic kolejowych; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 14,6 m do 37,7 m zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

czCWć terenu w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

6. komunikacja 1) ustala siC przekrójŚ min. jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronny chodnik, 
Wciecka rowerowa, 

2) przebieg Wciecki rowerowej poza jezdni> ulicyś 
7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 

telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny 
Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem  przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz  budowy nowych sieci i ruroci>gów w terenie elementarnym, 

2) istniej>cy kolektor deszczowy  0,7/1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowego kolektora w terenie 
elementarnym, 

3) istniej>cy ruroci>g tłoczny kanalizacji ogólnospławnej  1000 mm - z 
dopuszczeniem przebudowy, remontu,  

4) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – do skablowania, z 
dopuszczeniem budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji lub likwidacji, 

5) projektowane sieci: wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, kanalizacja 
sanitarna i ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych, 

6) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV. 

 

§ 69. Teren elementarny 
SM.8063.KD.L 

(Łasztownia - Bulwar GdaMski, 
Bulwar Vl>ski) 

powierzchnia  1.86 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna – ulica lokalna,  
2) nabrzece wielofunkcyjne Wródmiejskie (m.in. o funkcji turystyczno – sportowej) w 

formie ci>gu pieszo rowerowego, sezonowe usługiŚ gastronomii, handlu, 
organizacja imprez plenerowych, obsługa słucb ratunkowych na styku z 
wewnCtrznymi wodami morskimi,  

3) w granicach obszaru, oznaczonego na rysunku planu symbolem SL, dopuszcza 
siC lokalizacjC urz>dzeM do wodowania lub wyci>gania na brzeg niewielkich 
jednostek pływaj>cych (np. slip), 

4) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie 
terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac 
remontowych i rozbudowy;  

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) dopuszcza siC obiekty tymczasowe wył>cznie na potrzeby sezonowych imprez 
plenerowych, 

2) kontynuacja ci>gu pieszo rowerowego wzdłuc nabrzeca, prowadzonego w terenie 
S.M.8053.MC, 

3) obowi>zuj> jednolite nawierzchnie chodników, 
4) dopuszcza siC budowC oWwietlenia ekspozycyjnego przyległej zabudowy, 
5) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC i przebudowC nabrzeca 

- nabrzece utwardzone, 
6) dopuszcza siC lokalizacjC wyposacenia do cumowania jednostek pływaj>cych oraz 

innych urz>dzeM niezbCdnych dla funkcjonowania nabrzeca turystyczno - 
sportowego, do 10 m od linii nabrzeca, 

7) przebudowa napowietrznej sieci ciepłowniczejś 
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3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 

drogC publiczn>, 
2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 12,5 m do 26,5 m, zgodnie z 

rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

czCWć terenu w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, 
4) likwiduje siC nazwC ulicy „Bulwar GdaMski” i zastCpuje siC j>, zgodnie z tradycj> 

historyczn>, nazw>Ś ulica „Wałowa”ś 
6. komunikacja 1) ustala siC przekrójŚ jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, min. jednostronny 

chodnik, Wciecka rowerowa, 
2) dopuszcza siC ograniczenie skrajni pod Mostem Portowym, 
3) wzdłuc terenu S.M.8053.MC, na odcinku o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 

min. 22 m, obowi>zuje lokalizacji zatok/zatoki parkingowejś 
7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 

telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny 
Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem  przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz budowy nowych sieci i ruroci>gów w terenie elementarnym, 

2) istniej>ca magistrala wodoci>gowa  400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy nowej magistrali w terenie elementarnym, 

3) istniej>ca napowietrzna sieć cieplna – do przebudowy jako sieć podziemna, z 
dopuszczeniem rozbudowy, remontu i budowy oraz prowadzenia nowej sieci w 
terenie elementarnym, 

4) istniej>ce kolektory deszczowe  0,5 m,  0,8 m i  0,7/1,0 m - z dopuszczeniem  
przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych kolektorów w terenie 
elementarnym, 

5) istniej>ce przepompownie Wcieków sanitarnych – do przełocenia w teren 
S.M.8051.MC i S.M.8052.MC, jako wbudowane, 

6) istniej>ce ruroci>gi tłoczne kanalizacji ogólnospławnej 2 x  1000 mm - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, oraz budowy nowych 
ruroci>gów w terenie elementarnym, 

7) projektowane sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna i kanalizacja 
deszczowa oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych, 

8) planowana elektroenergetyczna linia kablowa 110 kV, 
9) budowa przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 

obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych w oparciu o sieci 
uzbrojenia ulic obsługuj>cych. 

 

§ 70. Teren elementarny S.M.8064.KD.L 
(Łasztownia - ul. Vw. Floriana) 

powierzchnia 0.33 ha 

1. przeznaczenie terenu droga publiczna – ulica lokalna; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj> jednolite nawierzchnie chodników,  
2) dopuszcza siC budowC oWwietlenia ekspozycyjnego przyległej zabudowyś 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 19,4 m do 29,1 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

5. komunikacja 1) ustala siC przekrójŚ jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronny chodnik, 
Wciecka rowerowa, 

2) przebieg Wciecki rowerowej poza jezdni> ulicy, 
3) dopuszcza siC usytuowanie Wciecki rowerowej w jezdni ulicy na dodatkowych 

pasach o szerokoWci minimum 1,5 m dla kacdego kierunku ruchuś 
6. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieci: wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 

telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny 
Wcieków sanitarnych - z dopuszczeniem  przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz budowy nowych sieci i ruroci>gów w terenie elementarnym, 

2) istniej>cy kolektor deszczowy  0,7/1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz budowy nowego kolektora w terenie elementarnym, 
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3) istniej>ce ruroci>gi tłoczne kanalizacji ogólnospławnej 2 x  1000 mm z korytarzem 
infrastruktury technicznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem KT - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, oraz budowy nowych 
ruroci>gów w terenie elementarnym, 

4) projektowane sieci: gazowa, elektroenergetyczna i kanalizacja deszczowa. 
 

§ 71. Teren elementarny S.M.8065.KD.D 
(Łasztownia) 

powierzchnia 0.13 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna – ulica dojazdowa z nabrzecem, 
2) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie 

terenu i sposób ucytkowaniaś 
2. kształtowanie zabudowy i 

zagospodarowania 
terenu 

1) dopuszcza siC budowC oWwietlenia ekspozycyjnego przyległej zabudowy, 
2) zakaz obsadzania zieleni> wysok> i krzewami, 
3) zakaz stosowania nawierzchni trawiastych, 
4) od strony Odry Zachodniej sytuuje siC nabrzece powi>zane kompozycyjnie z 

obszarami KP w terenach S.M.8047.MC i S.M.8048.MC, 
5) dopuszcza siC korekty linii brzegowej, budowC, rozbudowC i przebudowC nabrzeca 

- nabrzece utwardzoneś 
3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 

drogC publiczn>, 
2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 8 m do 20 m, zgodnie z 

rysunkiem planu; 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

5. komunikacja 1) ulica w formie ci>gu pieszo jezdnego ze Wcieck> rowerow>,  
2) WcieckC rowerow> sytuuje siC poza ci>giem pieszo jezdnym od strony terenu 

S.M.8047.MC, 
3) szerokoWć Wciecki rowerowej min. 2 mś 

6. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna 
oraz kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem  przebudowy, rozbudowy, 
remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym, 

2) projektowane sieci: elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa, 
3) budowa przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 

obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych. 
 

§ 72. Teren elementarny S.M.8066.KD.D 
(Łasztownia) 

powierzchnia 0.59 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna – ulica dojazdowa, 
2) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie 

terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac 
remontowych, bez prawa rozbudowy;  

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj> jednolite nawierzchnie chodników,  
2) dopuszcza siC budowC oWwietlenia ekspozycyjnego przyległej zabudowyś 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 14,8 m do 22,8 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

5. komunikacja ustala siC przekrójŚ jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronny chodnik; 

6. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych 
sieci i ruroci>gów w terenie elementarnym, 

2) projektowane sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja 
sanitarna i deszczowa. 

 

§ 73. Teren elementarny S.M.8067.KS 
(Łasztownia) 

powierzchnia 0.91 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) naziemny parking dla autobusów turystycznych, samochodów osobowych i 
rowerów, dla autobusów ustala siC min.  20 miejsc postojowych, 

2) nabrzece wielofunkcyjne Wródmiejskie (m.in. o funkcji turystyczno – sportowej) w 
formie ci>gu pieszego, ogólnodostCpne, 
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3) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 

zwi>zane z sezonowymi imprezami plenerowymi, 
4) do czasu zapotrzebowania terenu na cele zgodne z planem, dopuszcza siC 

obecne zagospodarowanie i sposób ucytkowania terenu, z mocliwoWci>Ś 
a) prowadzenia prac remontowych i zmiany sposobu ucytkowania, 
b) przebudowy, rozbudowy, budowy nowych kubatur zwi>zanych z 

tymczasowym ucytkowaniem, o powierzchni zabudowy nie przekraczaj>cej 
90 % powierzchni zabudowy istniej>cej, liczonej ł>cznie na terenach 
S.M.8028.KPP,USw, S.M.8067.KS i S.M.8081.MC,USw i wysokoWci nowej 
zabudowy nie wycszej nic 2,0 m od zabudowy istniej>cejś zakaz nadbudowy 
istniej>cych budynkówś  

 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zabudowy kubaturowej, 
2) obsługa parkingu i zespół sanitarny ogólnodostCpny - wbudowane w zabudowC 

terenu S.M.8028.KPP,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 naprawa) nabrzeca wraz z jego zabytkowym 

wyposaceniem, likwidacja bocznic kolejowych,  
7) zakaz stosowaniaŚ obsadzeM drzewami, krzewami i nawierzchni trawiastej; 

3. zasady parcelacji zakaz wtórnego podziału terenuś 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) zabytkowy zespół dawnego Portu Wolnocłowego na Łasztowni, wpisany do 
rejestru zabytkówś w rejestrze zabytków wystCpuje akwatorium portowe - Basen 
Zachodni, 

2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych;  

6. komunikacja      obsługa z terenu S.M.8017.KD.Lś  
7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 

oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8017.KD.L, 

2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz 
kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji, 

3) projektowana kanalizacja deszczowa. 

 

§ 74. Teren elementarny SM.8068.KDW 
(Łasztownia) 

powierzchnia 0.15 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga wewnCtrzna o dostCpie ogólnym, 
2) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie 

terenu i sposób ucytkowania, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac 
remontowych, bez prawa zabudowy; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj> jednolite nawierzchnie chodników, zakaz stosowania nawierzchni 
trawiastych, 

2) zakaz obsadzeM drzewami i krzewamiś 
3. zasady parcelacji szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 15 mś 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycjiś 

6. komunikacja 1) ustala siC przekrójŚ jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronne chodniki, 
Wciecka rowerowa, 

2) przebieg Wciecki rowerowej poza jezdni> ulicy, 
3) dopuszcza siC usytuowanie Wciecki rowerowej w jezdni ulicy na dodatkowych 

pasach o szerokoWci minimum 1,5 m dla kacdego kierunku ruchu; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja deszczowa i sanitarna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym, 

2) istniej>ce kolektory deszczowe  0,6 m i  1,0/0,7 m – z dopuszczeniem  
przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych kolektorów w terenie 
elementarnym. 
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§ 75. Teren elementarny S.M.8072.KPP,U 
(Łasztownia) 

powierzchnia 0.48 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) plac pieszo jezdny – inwestycja celu publicznego,  
2) dopuszcza siC plac targowy z usługami m.in.Ś wystawiennictwa, turystyki, 

gastronomii, handlu, rozrywki, 
3) dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe zwi>zane z sezonowymi 

imprezami plenerowymi i/lub zagospodarowanie na cele tymczasowego parkingu 
naziemnego, 

4) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie i 
sposób ucytkowania terenu, z mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac 
remontowych, bez prawa zabudowy; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) dopuszcza siC zagospodarowanie terenu pod funkcje wymienione w ust. 1 pod 
estakadC ulicy S.M.8060.KD.G, 

2) ustawianie obiektów handlowo – usługowych wył>cznie niezwi>zanych z gruntem, 
z podł>czeniem do sieci poprzez szafki przył>czeniowe stanowisk, 

3) obiekt techniczno - gospodarczy i publiczny zespół sanitarny placu targowego 
wbudowany w zabudowC s>siedni> – teren S.M.8039.KS, 

4) jednolita nawierzchnia placu z elementów drobnowymiarowych, 
5) zakaz stosowania nawierzchni trawiastych, obsadzeM drzewami i krzewami; 

3. zasady parcelacji zakaz wtórnej parcelacji terenuś 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji,  
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8032.KD.L i/lub S.M.8042.KD.L, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6, 
3) wymagan> liczbC miejsc postojowych dla samochodów osobowych sytuuje siC w 

granicach terenu S.M.8039.KS lub/i S.M.8073.KS; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8032.KD.L, S.M.8042.KD.L, 
S.M.8039.KS, 

2) istniej>ce sieciŚ cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja 
sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji, 

3) projektowana kanalizacja sanitarna, 
4) na placu dopuszcza siC budowC szafek przył>czeniowych z instalacjami dla 

ruchomych obiektów handlowo - usługowych. 
 

§ 76. Teren elementarny S.M.8073.KS 
(Łasztownia) 

powierzchnia 1.36 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) parking dla samochodów osobowych i rowerówś dopuszcza siC przeznaczenie do 
10 % pojemnoWci parkingu na lokalizacje miejsc postojowych dla autokarów, 

2) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 
zwi>zane z sezonowymi imprezami plenerowymi, 

3) dopuszcza siC obecne zagospodarowanie i sposób ucytkowania terenu, z 
mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac remontowych, bez prawa zabudowy; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz zabudowy,  
2) dopuszcza siC zagospodarowanie terenu pod funkcje wymienione w ust. 1 pod 

estakadC ulicy S.M.8060.KD.G, 
3) obowi>zuj> jednolite nawierzchnie, 
4) w przypadku parkingu naziemnego strzeconego dopuszcza siC jeden obiekt 

tymczasowy o powierzchni zabudowy do 20 m
2, o wysokoWci zabudowy do 4,5 m; 

3. zasady parcelacji zakaz wtórnej parcelacji terenuś 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

6. komunikacja obsługa z terenu S.M.8032.K.D.L i/lub S.M.8042.KD.Lś 
7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 

oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
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i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8032.KD.L, S.M.8042.KD.L, 
S.M.8062.KD.Z, 

2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja deszczowa oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych - z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci i 
ruroci>gu w nowej lokalizacji. 

 

§ 77. Tereny elementarne 

(Łasztownia) 
S.M.8074.KD.D powierzchnia 0.07 ha 

S.M.8075.KD.D powierzchnia 0.07  ha 

S.M.8076.KD.D powierzchnia 0.08  ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna – ulica dojazdowa, 
2) sezonowe usługiŚ wystawienniczo – turystyczne, gastronomii, handlu i organizacja 

imprez publicznych o charakterze kulturalno – rozrywkowym, 
3) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 

zwi>zane z sezonowymi imprezami plenerowymi, 
4) dopuszcza siC obecne zagospodarowanie i sposób ucytkowania terenu, z 

mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz stałej zabudowy kubaturowej, 
2) dopuszcza siC obiekty tymczasowe wył>cznie na potrzeby imprez plenerowych, 
3) zakaz obsadzeM drzewami, krzewami; 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnego podziału terenu, 
2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych terenów S.M.8074.KD.D i S.M.8075.KD.D - 

16 mś szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych terenu S.M.8076.KD.D - 18 m; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji,  
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; 

6. komunikacja 1) dla terenu S.M.8074.KD.D i S.M.8075.KD.D ustala siC przekrójŚ jezdnia o dwóch 
pasach ruchu, obustronne chodniki,  

2) dla terenu S.M.8076.KD.D ustala siC przekrójŚ jezdnia o dwóch pasach ruchu, 
obustronne chodniki, Wciecka rowerowa; przebieg Wciecki rowerowej poza jezdni> 
ulicy – z zastrzeceniem pkt 3, 

3) dopuszcza siC usytuowanie Wciecki rowerowej w jezdni ulicy na dodatkowych 
pasach o szerokoWci minimum 1,5 m dla kacdego kierunku ruchu, 

4) obowi>zuje lokalizacja min. jednostronnej zatoki parkingowej; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ca sieć elektroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa - do przełocenia w 
teren S.M.8077.KP lub likwidacji, 

2) projektowane sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, kanalizacja 
sanitarna i deszczowa,  

3) dopuszcza siC prowadzenie sieci telekomunikacyjnej. 
 

§ 78. Tereny elementarne S.M.8077.KP 
(Łasztownia - Nabrzece Starówka) 

powierzchnia 0.52 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) nabrzece wielofunkcyjne Wródmiejskie o dostCpie ogólnym (m.in. funkcja 
turystyczno – sportowa, pasacerska) w formie ci>gu pieszo rowerowego z 
dopuszczeniem ograniczonego ruchu kołowego – inwestycja celu publicznego,  

2) dopuszcza siC cumowanie pływaj>cych obiektów mieszkalnych i usługowych oraz 
jednostek pływaj>cych, 

3) sezonowe usługiŚ wystawienniczo – turystyczne, gastronomii, handlu i organizacja 
imprez publicznych o charakterze kulturalno – rozrywkowym, 

4) zakaz składowania i przeładunku, 
5) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 

zwi>zane z sezonowymi imprezami plenerowymi, 
6) dopuszcza siC obecne zagospodarowanie i sposób ucytkowania terenu, z 

mocliwoWci> prowadzenia prac remontowych, bez prawa zabudowyś 
2. kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz stałej zabudowy kubaturowej i lokalizacji wolnostoj>cych urz>dzeM 
technicznych, gospodarczych, obsługowych, które nalecy wbudować w kubatury 
zabudowy terenów s>siaduj>cych – nie dotyczy zabytkowego zagospodarowania 
terenu, 

2) dopuszcza siC obiekty tymczasowe wył>cznie na potrzeby sezonowych imprez 
plenerowych, 

3) dopuszcza siC elementy małej architektury i wyposacenia nabrzeca, oWwietlenie z 
ekspozycj> nocn>, dopuszcza siC oWwietlenie ekspozycyjne przyległej zabudowy, 
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4) dopuszcza siC ekspozycjC dawigów portowych i innego wyposacenia portowego o 

wartoWciach zabytkowych, 
5) zakaz obsadzeM drzewami i krzewami, zakaz stosowania nawierzchni trawiastej, 
6) zakaz wygradzania terenu, 
7) zakaz zmiany linii brzegowej, adaptacja zabytkowego Nabrzeca Starówka z 

kamiennym umocnieniem nabrzecy, itp., likwidacja bocznic kolejowych, 
8) przy nabrzecu dopuszcza siC budowC urz>dzeM i budowli niezbCdnych dla funkcji 

ceglownych, m.in. urz>dzeM do cumowania jednostek pływaj>cych, pomostów 
sezonowych, itp., maksymalnie 20 m od nabrzeca, 

9) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc parkingowych zwi>zanych z obsług> jednostek 
pływaj>cychś 

3. zasady parcelacji zakaz wtórnej parcelacji terenuś 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji,  
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

6. komunikacja 1) obsługa z terenu S.M.8074.KD.D i/lub S.M.8075.KD.D i/lub S.M.8076.KD.D,  
2) dopuszcza siC obsługC przyległych terenów przez słucby ratownicze i komunalne, 

itp. oraz dojazdy zwi>zane z obsług> jednostek pływaj>cych i usług usytuowanych 
wzdłuc terenu S.M.8077.KP; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa i elektroenergetyczna - z dopuszczeniem  
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie 
elementarnym, 

2) istniej>cy kolektor deszczowy  0,5 m – z dopuszczeniem zmiany lokalizacji lub 
likwidacji, 

3) projektowana sieć elektroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa, 
4) projektowane przył>czaŚ wodoci>gowe, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 

obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych, pływaj>cych 
obiektów mieszkalnych i usługowych, 

5) dopuszcza siC prowadzenie sieciŚ gazowej, cieplnej, telekomunikacyjnej oraz 
kanalizacji sanitarnej. 

 
 

§ 79. Teren elementarny 
S.M.8078.KPP 

(Łasztownia - Nabrzece Bułgarskie  
Basenu Zachodniego) 

powierzchnia 0.39 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) plac pieszy, z przeznaczeniem na plenerowe imprezy kulturalno – rozrywkowe – 
inwestycja celu publicznego, 

2) nabrzece wielofunkcyjne m.in.Ś pasacerskie, turystyczne, sportowe, z dostCpem 
ogólnym, 

3) sezonowe usługiŚ wystawienniczo – turystyczne, gastronomii, handlu, rozrywki, 
4) dopuszcza siC lokalizacje miejsc postojowych na obrzecu placu wzdłuc terenu 

S.M.8017.KD.L, 
5) zakaz składowania i przeładunku, 
6) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 

zwi>zane z sezonowymi imprezami plenerowymi, 
7) dopuszcza siC obecne zagospodarowanie i sposób ucytkowania terenu, z 

mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac remontowych, bez prawa zabudowyś 
2. kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz stałej zabudowy kubaturowej i lokalizacji wolnostoj>cych urz>dzeM 
technicznych, gospodarczych, obsługowych, które nalecy wbudować w zabudowC 
terenów obrzecnych, 

2) dopuszcza siCŚ obiekty tymczasowe wył>cznie na potrzeby sezonowych imprez 
plenerowych, ustawianie obiektów handlowo – usługowych wył>cznie 
niezwi>zanych z gruntem, z podł>czeniem do sieci poprzez szafki przył>czeniowe 
stanowisk, 

3) dopuszcza siC mał> architekturCŚ fontanna, pomnik lub rzeaba, zieleM w donicach, 
ławki i inny mebel uliczny,  

4) obowi>zuje budowa oWwietlenia ekspozycyjnego obudowy placu, 
5) zakaz stosowania nawierzchni trawiastych, obsadzeM krzewami, 
6) zakaz zmiany linii brzegowej, adaptacja nabrzeca wraz z wyposaceniem, 

likwidacja bocznic kolejowych, 
7) przy nabrzecu dopuszcza siC budowC urz>dzeM i budowli niezbCdnych do 

cumowania jednostek pływaj>cych, pomostów sezonowych, do 10 m od nabrzecaś 
3. zasady parcelacji zakaz wtórnej parcelacji terenuś 
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4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) zabytkowy zespół dawnego Portu Wolnocłowego na Łasztowni, wpisany do 
rejestru zabytkówś w rejestrze zabytków wystCpuje akwatorium portowe - Basen 
Zachodni, 

2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

6. komunikacja obsługa z terenu S.M.8017.KD.Lś 
7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, cieplna, telekomunikacyjna - z dopuszczeniem  

przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie 
elementarnym lub przeniesienia w teren S.M.8017.KD.L, 

2) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – do skablowania, z 
dopuszczeniem likwidacji, 

3) projektowana sieć elektroenergetyczna i kanalizacja deszczowa, 
4) dopuszcza siC budowC przył>czy wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 

dla cumuj>cych jednostek pływaj>cych, 
5) na placu dopuszcza siC budowC szafek przył>czeniowych z instalacjami dla 

ruchomych obiektów handlowo - usługowych. 
 

§ 80. 
Tereny elementarne 

(Łasztownia) 
S.M.8079.MC powierzchnia 1.83 ha 

S.M.8080.MC powierzchnia 1.73 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) Wródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z wył>czeniemŚ produkcji, usług 
produkcyjnych i składowania, zawieraj>ca m.in. usługiŚ biurowe, finansowe, 
businessu, prawne, hotelarstwa, gastronomii, rozrywki, kultury, handlu, 
działalnoWci edukacyjnej, pobytu kwalifikowanego (klubowego), ochrony zdrowia – 
gabinety lekarskie, oWrodki pielCgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, małe 
oWrodki opieki nad dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo - dopuszczalny 
udział powierzchni mieszkalnej do 60 % powierzchni całkowitej obiektów 
kubaturowych; zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej w kondygnacji przyziemia – 
zakaz nie dotyczy przestrzeni recepcyjnych, 

2) usługi sportu, rekreacji i turystyki wykorzystuj>ce dostCp do akwenów ceglownych, 
usługi zwi>zane z ceglug> i jej obsług>, 

3) na obszarach wydzieleM wewnCtrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 
ZZ, obowi>zuje budowa zespołu obsługi załogantów jednostek pływaj>cych, o 
dostCpie publicznym, 

4) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 
zwi>zane zŚ  
a) sezonowymi imprezami plenerowymi,  
b) kontynuacj> obecnego ucytkowania terenu, w ramach której dopuszcza siCŚ 

remont, zmianC sposobu ucytkowania, przebudowC, rozbudowC, budowC 
nowych kubatur zwi>zanych z tymczasowym ucytkowaniem - o powierzchni 
zabudowy nie przekraczaj>cej 10 % powierzchni zabudowy istniej>cej, liczonej 
ł>cznie na terenie elementarnym: odpowiednio S.M.8079.MC lub S.M.8080.MC 
i wysokoWci nowej zabudowy nie wycszej nic 2,0 m od zabudowy istniej>cejś 
zakaz nadbudowy istniej>cych budynkówś  

 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy działki o wysokoWci zabudowyŚ 

a) do 8,0 m n.p.t. do 40 % powierzchni działki, 
b) od 8,0 do 18,0 m n.p.t. do 30 % powierzchni działki, 
c) od 18,0 do 24,0 m n.p.t. do 25 % powierzchni działki,    

3) wysokoWć zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego, do 
24,0 m n.p.t., przy czym zabudowa najwycsza, wymieniona w pkt 2 lit c, 
obowi>zuje od strony nabrzeca,  

4) dachy o parametrach dowolnych, zalecane dachy tarasowe, lokalizacja urz>dzeM 
technicznych w kondygnacjach zamkniCtych,  

5) na poszczególnych działkach zabudowa wolnostoj>ca, kacdy budynek o 
odmiennej kompozycji, bryła kaskadowa/tarasowa,  

6) wkomponowanie w now> zabudowC zabytków – dawnych kantorów, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem E, 

7) powycej 8,0 m n.p.t. maksymalna długoWć elewacji o tej samej wysokoWci, od 
strony nabrzeca i ulicy S.M.8032.KD.L – do 35,0 m, 

8) wejWcia i wjazdy do budynków na poziomie chodnika/nabrzeca, 
9) wejWcia główne do funkcji okreWlonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 lokalizować od strony 

frontowej zabudowy – ulicy S.M.8032.KD.L i nabrzeca, 
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10) zakaz ł>czenia komunikacji pionowej i poziomej funkcji usług i mieszkalnictwa, 

zakaz nie dotyczy przestrzeni garacowej i recepcyjnej, 
11) funkcjC parkingow> lokalizować wewn>trz zabudowy, poza jej czCWci> frontow>,  
12) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 

itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 
13) ochrona i adaptacja zabytków – dawnych kantorów, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem E, dla kacdego obowi>zujeŚ 
a) zachowanie bryły budynku i czCWci dachu mansardowego ze szczytami,  
b) obowi>zuje dobudowa do zabytku nowej substancji budowlanej, 
c) utrzymanie oryginalnych wystawek – rozstawu i gabarytów, zakaz 

rozbudowy i budowy nowych wystawek,  
d) utrzymanie pokrycia dachówk>,  
e) utrzymanie/przywrócenie kompozycji elewacjiŚ rozmieszczenia i liczby 

osi okiennych, wykroju otworów okiennych, oryginalnej drewnianej stolarki 
okiennej, ducych okien parteru z drobnym podzialem charakterystycznym dla 
architektury przemysłowej, okien 6-polowych ze słupkiem i Wlemieniem w 2/3 
wysokoWci, okulusów w Wcianach szczytowych, 

f) przywrócenie stolarki drzwiowej zewnCtrznej budynku, wg dokumentacji 
archiwalnej, 

g) dopuszcza siC przebudowC lub likwidacjC rampy i podestu, 
h) utrzymanie ceglanych elewacji budynku, zakaz ocieplania i malowania 

elewacji od zewn>trzś 
3. zasady parcelacji obowi>zuj> podziały wg rysunku planuś 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
2) obowi>zuje intensywny zasób zieleni min. 25 % powierzchni działkiś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) zabytkowy zespół dawnego Portu Wolnocłowego na Łasztowni, wpisany do 
rejestru zabytkówś w rejestrze zabytków wystCpuje akwatorium portowe - Basen 
Zachodni, 

2) ochrona zabytków ujCtych w ewidencji konserwatorskiej, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem E,  

3) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
4) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
5) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, 
6) rozbiórkC zabytku zlokalizowanego na granicy terenu elementarnego 

S.M.8080.MC, oznaczonego na rysunku planu, ujCtego w ewidencji 
konserwatorskiej, poprzedzić wykonaniem pełnej inwentaryzacji konserwatorskiejś 

6. komunikacja 1) obsługa terenów z ulicy S.M.8032.KD.L i/lub S.M.8082.KD.D i/lub S.M.8083.KD.D, 
2) poprzez teren S.M.8084.KP dopuszcza siC obsługC przez słucby ratownicze, 

komunalne oraz dojazdy zwi>zane z obsług> jednostek pływaj>cych i ruch 
dostawczy do usług usytuowanych wzdłuc terenu S.M.8084.KP, 

3) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 
6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8032.KD.L, S.M.8082.KD.D, 
S.M.8083.KD.D, S.M.8084.KP, 

2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna 
oraz kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub przeniesienia w 
tereny: S.M.8032.KD.L, S.M.8082.KD.D, S.M.8083.KD.D, S.M.8084.KP, 

3) w terenie S.M.8080.MC istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – 
do skablowania, z dopuszczeniem  likwidacji, 

4) w terenie S.M.8080.MC istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> 
kablow> 15 kV  – z dopuszczeniem likwidacji, 

5) dopuszcza siC budowC nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 
lini> kablow> 15 kV. 
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§ 81. Tereny elementarne S.M.8081.USw,MC 
(Łasztownia) 

powierzchnia 0.65 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) Wródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z wył>czeniemŚ produkcji, usług 
produkcyjnych i składowania, zawieraj>ca m.in. usługiŚ biurowe, finansowe, 
businessu, prawne, hotelarstwa, gastronomii, rozrywki, kultury, handlu, 
działalnoWci edukacyjnej, usługi pobytu kwalifikowanego (klubowego), ochrony 
zdrowia – gabinety lekarskie, oWrodki pielCgnacyjne, rehabilitacji, odnowy 
biologicznej, małe oWrodki opieki nad dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo 
- dopuszczalny udział powierzchni mieszkalnej do 60 % powierzchni całkowitej 
obiektów kubaturowych, zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej w kondygnacji 
przyziemia - zakaz nie dotyczy przestrzeni recepcyjnych, 

2) usługi sportu, rekreacji i turystyki wykorzystuj>ce dostCp do akwenów ceglownych, 
usługi zwi>zane z ceglug> i jej obsług>, 

3) na obszarze wydzielenia wewnCtrznego, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ZZ, obowi>zuje budowa zespołu obsługi załogantów jednostek 
pływaj>cych, o dostCpie publicznym – zespół wbudowany w zabudowC, 

4) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe 
zwi>zane z sezonowymi imprezami plenerowymi, 

5) do czasu zapotrzebowania terenu na cele zgodne z planem, dopuszcza siC 
obecne zagospodarowanie i sposób ucytkowania terenu, z mocliwoWci>Ś 

a) prowadzenia prac remontowych i zmiany sposobu ucytkowania, 
  b) przebudowy, rozbudowy, budowy nowych kubatur zwi>zanych z 

tymczasowym ucytkowaniem, o powierzchni zabudowy nie przekraczaj>cej 
90 % powierzchni zabudowy istniej>cej, liczonej ł>cznie na terenach 
S.M.8028.KPP,USw, S.M.8067.KS i S.M.8081.MC,USw i wysokoWci nowej 
zabudowy nie wycszej nic 2,0 m od zabudowy istniej>cejś zakaz 
nadbudowy istniej>cych budynkówś  

 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy 50 % powierzchni terenu,  
3) wysokoWć zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronuj>cego) frontowego, od 

12,0 m do 21,0 m n.p.t., 
4) dachy o parametrach dowolnych, zalecane dachy tarasowe, lokalizacja urz>dzeM 

technicznych w kondygnacjach zamkniCtych,  
5) zabudowa wielobryłowa, na kacdej działce budynek o odmiennej kompozycji,  
6) wejWcia i wjazdy do budynków na poziomie chodnika / nabrzeca, 
7) wejWcia główne do funkcji okreWlonych w ust. 1 pkt 1, 2 lokalizować od strony 

frontowej zabudowy – ulicy / nabrzeca, 
8) zakaz ł>czenia komunikacji pionowej i poziomej funkcji usług i mieszkalnictwa, 

zakaz nie dotyczy przestrzeni garacowej i recepcyjnej, 
9) funkcjC parkingow> lokalizować wewn>trz zabudowy, poza jej czCWci> frontow> od 

strony ulicy i nabrzeca,  
10) urz>dzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, 

itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wył>cznie wbudowane, 
11) zakaz zmiany linii brzegowej, adaptacja nabrzeca wraz z wyposaceniem, 

likwidacja bocznic kolejowych,  
12) przy nabrzecu budowa urz>dzeM i budowli niezbCdnych do cumowania jednostek 

pływaj>cych, pomostów, 10 m od nabrzecaś 
3. zasady parcelacji obowi>zuje podział wg rysunku planuś 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
2) obowi>zuje intensywny zasób zieleni min. 25 % powierzchni działkiś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) zabytkowy zespół dawnego Portu Wolnocłowego na Łasztowni, wpisany do 
rejestru zabytkówś w rejestrze zabytków wystCpuje akwatorium portowe - Basen 
Zachodni, 

2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; 

6. komunikacja 1) obsługa z ulicy S.M.8017.KD.L, 
2) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenie S.M.8017.KD.L, 

2) istniej>ce sieciŚ cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja 
sanitarna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 
budowy sieci w nowej lokalizacji lub przeniesienia w teren S.M.8017.KD.L, 
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3) istniej>ca napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV – do skablowania, z 

dopuszczeniem  likwidacji, 
4) budowa przył>czyŚ wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 

obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych, 
5) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych lini> 

kablow> 15 kV. 
 

§ 82. Teren elementarny 
S.M.8082.KD.D 

(Łasztownia - Nabrzece Tureckie  
Basenu Zachodniego) 

powierzchnia 0.42 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna – ulica dojazdowa, 
2) nabrzece turystyczno – sportowe z dostCpem ogólnym, 
3) dopuszcza siC obecne zagospodarowanie i sposób ucytkowania terenu, z 

mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowyś 
2. kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj> jednolite nawierzchnie chodników,  
2) zakaz zmiany linii brzegowej, adaptacja nabrzeca, likwidacja bocznic kolejowych, 
3) przy nabrzecu dopuszcza siC budowC urz>dzeM i budowli niezbCdnych do 

cumowania jednostek pływaj>cych, pomostów sezonowych, itp.ś 
3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 

drogC publiczn>, 
2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 22 m, zgodnie z rysunkiem planuś 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) zabytkowy zespół dawnego Portu Wolnocłowego na Łasztowni, wpisany do 
rejestru zabytkówś w rejestrze zabytków wystCpuje akwatorium portowe - Basen 
Zachodni, 

2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

6. komunikacja ustala siC przekrój ulicyŚ jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, od strony 
zabudowy chodniki, Wciecka rowerowa i zatoki parkingoweś od strony Basenu 
Zachodniego nabrzece o szerokoWci min. 5 mś 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna oraz kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie 
elementarnym, 

2) projektowane sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja 
sanitarna i deszczowa, 

3) budowa przył>czyŚ wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 
obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych. 

 

§ 83. Teren elementarny S.M.8083.KD.D 
(Łasztownia) 

powierzchnia 0.19 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga publiczna – ulica dojazdowa, 
2) dopuszcza siC obecne zagospodarowanie i sposób ucytkowania terenu, z 

mocliwoWci> przebudowy, prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowyś 
2. kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuje jednolita nawierzchnia chodników, 
2) likwidacja bocznic kolejowych;  
 

3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 
drogC publiczn>, 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 22 m, zgodnie z rysunkiem planuś 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) zabytkowy zespół dawnego Portu Wolnocłowego na Łasztowni, wpisany do 
rejestru zabytkówś w rejestrze zabytków wystCpuje akwatorium portowe - Basen 
Zachodni, 

2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

6. komunikacja ustala siC przekrój ulicyŚ jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, chodniki i zatoki 
parkingowe obustronne; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna 
oraz kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym, 
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2) projektowane sieciŚ wodoci>gowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja 

sanitarna i deszczowa. 

 

§ 84. Teren elementarny 
S.M.8084.KP 

(Łasztownia - Basen Zachodni –  
Nabrzece Bułgarskie) 

powierzchnia 0.61 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) nabrzece wielofunkcyjne Wródmiejskie o dostCpie ogólnym (m.in. funkcja 
turystyczno – sportowa, pasacerska) w formie ci>gu pieszego z dopuszczeniem 
ograniczonego ruchu kołowego – inwestycja celu publicznego, 

2) sezonowe usługiŚ wystawienniczo – turystyczne, gastronomii, handlu i organizacja 
imprez publicznych o charakterze kulturalno – rozrywkowym, 

3) zakaz składowania i przeładunku, 
4) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siCŚ  

a) obecne zagospodarowanie i sposób ucytkowania terenu, z mocliwoWci> 
prowadzenia prac remontowych, przebudowy, bez prawa zabudowy,  

b) zagospodarowanie tymczasowe zwi>zane z sezonowymi imprezami 
plenerowymi; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz stałej zabudowy kubaturowej i lokalizacji wolnostoj>cych urz>dzeM 
technicznych, gospodarczych, obsługowych,  

2) dopuszcza siC obiekty tymczasowe wył>cznie na potrzeby sezonowych imprez i 
ekspozycji plenerowych, gastronomii, handlu, 

3) obowi>zuje jednolita nawierzchnia piesza, z materiałów kamiennych, 
4) dopuszcza siC budowC oWwietlenia ekspozycyjnego przyległej zabudowy,  
5)  zakaz zmiany linii brzegowej, utrzymanie i adaptacja zabytkowego nabrzeca, 
6) przy nabrzecu dopuszcza siC budowC urz>dzeM i budowli niezbCdnych do 

cumowania jednostek pływaj>cych, pomostów sezonowych, 10 m od nabrzeca, 
7) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc postojowych zwi>zanych z obsług> jednostek 

pływaj>cychś 
3. zasady parcelacji 1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie zwi>zanych z wydzieleniem działek pod 

drogC publiczn>, 
2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 12 m, zgodnie z rysunkiem planuś 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) zabytkowy zespół dawnego Portu Wolnocłowego na Łasztowni, wpisany do 
rejestru zabytkówś w rejestrze zabytków wystCpuje akwatorium portowe - Basen 
Zachodni, 

2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; 

6. komunikacja 1) obsługa terenu z ulicyŚ S.M.8082.KD.D i/lub S.M.8083.KD.D oraz terenu 
S.M.8078.KPP, 

2) dopuszcza siC obsługC przyległych terenów przez słucby ratownicze i komunalne 
itp. oraz dojazdy zwi>zane z obsług> jednostek pływaj>cych i usług usytuowanych 
wzdłuc terenu S.M.8078.KPPś 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna 
oraz kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 
remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym, 

2) projektowana kanalizacja deszczowa, 
3) budowa przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 

obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych. 
 

§ 85. Teren elementarny S.M.8085.KDW 
(Łasztownia) 

powierzchnia  1.14 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) droga wewnCtrzna o dostCpie ogólnym, 
2) nabrzece turystyczno – sportowe, 
3) dopuszcza siC obecne zagospodarowanie i sposób ucytkowania terenu, z 

mocliwoWci> prowadzenia prac remontowych, przebudowy, bez prawa zabudowy; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj> jednolite nawierzchnie chodników z płyt granitowych, ujednolicone z 
materiałem budowy nabrzeca, nawierzchnie jezdni bitumiczne,  

2) oWwietlenie latarniami wolnostoj>cymi, 
3) utrzymanie (konserwacja i naprawa) nabrzeca wraz z jego technologicznym 

wyposaceniem nie koliduj>cym z funkcj> komunikacyjn>, utrzymanie m.in. 
urz>dzeM do cumowania, oczyszczania basenów, itp., ochronie podlega 
lokalizacja urz>dzeM, technologia i materiał zastosowany w konstrukcji nabrzecy,  
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4) przy nabrzecu dopuszcza siC budowC urz>dzeM i budowli niezbCdnych do 

cumowania jednostek pływaj>cych, pomostów sezonowych, itp.ś 
3. zasady parcelacji szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zmienna od 12 m do 24,5 m zgodnie z 

rysunkiem planu; 

4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren stanowi czCWć zabytkowego zespołu dawnego Portu Wolnocłowego na 
Łasztowni, wpisany do rejestru zabytkówś w rejestrze zabytków wystCpuj>Ś 
zespół obiektów bramy głównej u zbiegu ulic Bytomskiej i Władysława IV i 
akwatorium portowe - Basen Wschodni, 

2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; 

6. komunikacja 1) ustala siC przekrójŚ jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronne chodniki, 
Wciecka rowerowa, od strony Basenu Wschodniego nabrzece o szerokoWci min. 
5m, 

2) likwidacja torowisk kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 1) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych 
sieci i ruroci>gów w terenie elementarnym, 

2) istniej>ce kolektory deszczowe  0,5 m – z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych kolektorów w terenie 
elementarnym, 

3) dopuszcza siC prowadzenie sieci gazowej, 
4) budowa przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 

obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych. 
 

§ 86. Teren elementarny S.M.8086.KPJ 
(Łasztownia - Bulwar GdyMski) 

powierzchnia 0.42 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) nabrzece wielofunkcyjne Wródmiejskie, ogólnodostCpne, (m.in. o funkcji 
turystyczno – sportowej, pasacerskiej i dla jednostek pływaj>cych ceglugi 
Wródl>dowej), w formie ci>gu pieszo jezdnego ze Wcieck> rowerow> - inwestycja 
celu publicznego, 

2) zakaz składowania i przeładunku, 
3) sezonowe usługiŚ kultury, rozrywki, gastronomii, handlu, organizacja imprez i 

ekspozycji plenerowych,  
4) dopuszcza siC funkcjC tymczasow>Ś obsługa turystyki, rekreacji i załóg jednostek 

pływaj>cychś 
2. kształtowanie zabudowy           

i zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz stałej zabudowy kubaturowej i lokalizacji wolnostoj>cych urz>dzeM 
technicznych, gospodarczych, obsługowych, które nalecy wbudować w kubatury 
zabudowy terenów s>siaduj>cych, 

2) dopuszcza siC obiekty tymczasowe na potrzeby sezonowych imprez plenerowych, 
obsługi turystyki i załóg jednostek pływaj>cych, 

3) dopuszcza siC elementy małej architektury oraz wyposacenia nabrzeca, 
oWwietlenie z ekspozycj> nocn>, dopuszcza siC oWwietlenie ekspozycyjne 
przyległej zabudowy, 

4) zakaz obsadzeM drzewami i krzewami,  
5) zakaz wygradzania terenu, 
6) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc parkingowych umocliwiaj>cych krótkotrwały 

postój zwi>zany z obsług> jednostek pływaj>cych, 
7) utrzymanie istniej>cej linii brzegowej i nabrzeca utwardzonego, z dopuszczeniem 

budowy lokalnego obnicenia nabrzeca z dostCpem pieszym, na odcinku do 60 
mb,  

8) dopuszcza siC lokalizacjC pomostów sezonowych, wyposacenia do cumowania 
jednostek pływaj>cych oraz innych urz>dzeM niezbCdnych dla funkcjonowania 
nabrzeca turystyczno – sportowego i pasacerskiego, do 10 m od linii nabrzeca, 

9) poł>czenie terenów pod Mostem Długim (teren S.M.8061.KD.G) przy przebudowie 
mostu,  

10) zakaz lokalizacji urz>dzeM przeładunkowychś  
3. zasady parcelacji zakaz wtórnej parcelacji terenuś 

 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
2) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
3) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 
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5. komunikacja obsługa z terenu S.M.8033.KD.Lś 
6. infrastruktura techniczna 1) dopuszcza siC budowC sieci kablowych zasilania i obsługi urz>dzeM 

nawigacyjnych, 
2) istniej>ce sieciŚ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i ruroci>g tłoczny Wcieków 

sanitarnych – z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 
budowy nowych sieci i ruroci>gów w terenie elementarnym, 

3) budowa przył>czyŚ wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 
obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych, 

4) dopuszcza siC prowadzenie sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, cieplnej, oraz 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

5) do czasu pełnego uzbrojenia terenu dopuszcza siC lokalizacjC kontenerowych 
stacji transformatorowych. 

 

§ 87. Teren elementarny S.M.8087.PUw 
(Łasztownia) 

powierzchnia 5.75 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) funkcja przeładunkowa, produkcyjno – składowa z dostCpem do akwenów 
ceglownych, usługi logistyczne, 

2) dopuszcza siC usługi produkcyjne,  
3) nabrzeca przeładunkowo – składowe, 
4) dopuszcza siC zagospodarowanie tymczasowe zwi>zane z sezonowymi 

imprezami plenerowymi i wystawiennictwem (targi); 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, 
3) wysokoWć zabudowy i budowli do 50,0 m n.p.t., wysokoWci urz>dzeM i obiektów wg 

potrzeb technologicznych, 
4) dachy o parametrach dowolnych,   
5) utrzymanie geometrii akwatorium portowego: Basenu Zachodniego i Wschodniego, 
6) utrzymanie (konserwacja i naprawa) nabrzeca wraz z jego technologicznym 

wyposaceniem, m.in. urz>dzeniami do przeładunku, cumowania, oczyszczania 
basenów, itp., ochronie podlega lokalizacja urz>dzeM, technologia i materiał 
zastosowany w konstrukcji nabrzecy, utrzymanie istniej>cych nawierzchni 
brukowych oraz urz>dzeM,  

7) dopuszcza siC budowC obiektów i urz>dzeM w strefie przybrzecnej niezbCdnych 
dla funkcji przeładunkowo – składowejś 

3. zasady parcelacji zakaz wtórnej parcelacji terenuś 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
2) zachowanie wartoWciowego drzewostanuś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) na terenie zabytkowy zespół dawnego Portu Wolnocłowego na Łasztowni, wpisany 
do rejestru zabytkówś w rejestrze zabytków wystCpuj>Ś 
a)   akwatorium portowe: Basen Wschodni i Basen Zachodni, 
b) urz>dzenia portowe, jak nabrzeca wraz z urz>dzeniami zamontowanymi, 

zachowane odcinki płotu otaczaj>cego teren portu, 
2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; 

6. komunikacja 1) obsługa drogowa i kolejowa obszaru z ul. Hryniewieckiego (poza obszarem 
planu), 

2) do czasu realizacji relokacji funkcji portowych z terenu S.M.8088.PUw,U dostCp 
drogowy i kolejowy równiec od ulicy S.M.8062.KD.Z i/lub S.M.8085.KDWś 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8085.KDW, S.M.8087.PUw, 
S.M.8088.PUw,U, 

2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych 
sieci i ruroci>gów w terenie elementarnym, 

3) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy rozbudowy, remontu oraz likwidacji i budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

4) istniej>ca przepompownia Wcieków sanitarnych – z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz likwidacji i budowy przepompowni w nowej lokalizacji, 

5) dopuszcza siC budowC nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 
kablow> 15 kV. 
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§ 88. Teren elementarny S.M.8088.PUw,U 
(Łasztownia) 

powierzchnia 6.10 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) obszar obsługi zespołu portowo - Wródmiejskiego, usług administracyjno – 
biurowych, wystawienniczych i muzealnych, widowiskowych, 

2) usługi towarzysz>ceŚ rozrywka, sport, turystyka, gastronomia, edukacja, kultura, 
obiekty handlowe o pow. sprzedacy do 1 600 m2

,  
3) relokacja funkcjiŚ produkcji, usług produkcyjnych, przeładunku i składowania, 
4) do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC obecne zagospodarowanie i 

sposób ucytkowania terenu, z mocliwoWci> prowadzenia prac remontowych i 
rozbudowy, w tym wprowadzanie nowych elementów układu komunikacyjnego, 
obsługi Incynieryjnej i zagospodarowania zieleni>ś 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ca i nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, 
3) nowe obiekty funkcji podstawowej i pomocniczej na wskazanych wydzieleniach 

wewnCtrznych, oznaczonych na rysunku planu kolejno numeramiŚ 
1. budynek (budynki) niepodpiwniczone, z dachem przestrzennym, o spadku do 

100 %, bez prawa lokalizacji na dachu urz>dzeM technicznych, lokalizacja 
wszystkich funkcji pomocniczych w zwartej bryle budynku, wskazane ucycie 
elewacyjnych materiałów ceramicznych, wysokoWć zabudowy, od 18,5 m do 
okapu (gzymsy koronuj>cego) frontowego 30,0 m n.p.t, 

2. teren ekspozycji plenerowej i/lub zieleni urz>dzonej, 
4) dachy przestrzenne, kryte ceramicznie, nie dotyczy obiektów zabytkowych,  
5) obowi>zuje lokalizacja funkcji usługowych i/lub recepcyjnych w przyziemiu 

zabudowy, 
6) urz>dzenia techniczne obsługuj>ce now> zabudowC np. stacje transformatorowe, 

przepompownie, wentylatornie, itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów 
wył>cznie wbudowane, 

7) utrzymanie geometrii akwatorium portowego: Basenu Zachodniego i Wschodniego, 
8) utrzymanie (konserwacja i naprawa) nabrzeca wraz z jego technologicznym 

wyposaceniem, m.in. urz>dzeniami do przeładunku, cumowania, oczyszczania 
basenów, itp., ochronie podlega lokalizacja urz>dzeM, technologia i materiał 
zastosowany w konstrukcji nabrzecy, utrzymanie istniej>cych nawierzchni 
brukowych, dopuszcza siC lokalizacjC wyposacenia do cumowania jednostek 
pływaj>cych, pomostów sezonowych oraz innych urz>dzeM niezbCdnych dla 
nowych funkcji, 

9) utrzymanieŚ zabytkowych obiektów budowlanych, zmiana sposobu ucytkowania 
dla nowych funkcji wg zaleceM konserwatorskich, 

10) ekspozycja dawigów i elementów jednostek pływaj>cych bez ograniczeM, 
11) pozostały teren zagospodarowany nawierzchniami utwardzonymi dla ekspozycji, 

z mocliwoWci> lokalizacji parkingów naziemnych, podjazdów do budynków 
zabytkowych, lokalizacji ogródków gastronomicznych stałych i czasowych, 
zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi; 

3. zasady parcelacji 1) minimalna wielkoWć wydzielanej działki budowlanej 5 000 m2
, 

2) granice działek prostopadłe do nabrzeca basenu, 
3) dopuszcza siC realizacjC nowej zabudowy, zgodnie z ustaleniami planu, bez 

wydzielania terenów przynalecnychś 
4. ochrona Wrodowiska i 

przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
2) zachowanie i uzupełnienie wartoWciowego drzewostanuś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) na terenie zabytkowy zespół dawnego Portu Wolnocłowego na Łasztowni, wpisany 
do rejestru zabytkówś w rejestrze zabytków wystCpuj>Ś 
a) akwatorium portowe: Basen Wschodni i Basen Zachodni, 
b) magazyny nr 9, 10, 44 przy Nabrzecu RumuMskim,  
c) urz>dzenia portowe, jak nabrzeca wraz z urz>dzeniami zamontowanymi, 

zachowane odcinki płotu otaczaj>cego teren portu, 
2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznychś 

6. komunikacja 1) teren dostCpny z ulicy wewnCtrznej S.M.8085.KDW i/lub S.M.8068.KDW, 
2) likwidacja bocznic kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8085.KDW, S.M.8087.PUw, 

2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>g tłoczny Wcieków sanitarnych – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych 
sieci i ruroci>gów w terenie elementarnym, 
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3) istniej>cy kolektor deszczowy  0,5 m – z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowego kolektora w terenie 
elementarnym, 

4) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy rozbudowy, remontu oraz likwidacji i budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

5) istniej>ca przepompownia Wcieków sanitarnych – z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz likwidacji i budowy przepompowni w nowej lokalizacji, 

6) dopuszcza siC budowC nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 
kablow> 15 kV, 

7) budowa przył>czy wodoci>gowych, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej 
obsługuj>cych stanowiska postojowe jednostek pływaj>cych. 

 

§ 89. Teren elementarny S.M.8089.PUw,MC 
(Łasztownia) 

powierzchnia 4.00 ha 

1. przeznaczenie terenu 1) Wródmiejska zabudowa wielofunkcyjna, w tym obsługa zespołu portowo - 
Wródmiejskiego, usług administracyjno – biurowych, bussinesu, przedstawicielstw 
armatorskich, handlowych, siedziby podmiotów  zarz>dzaj>cych ceglug>, budow> 
statków, obsług> terenów portowych i miejskich, 

2) usługi towarzysz>ceŚ hotelarstwo, zespoły apartamentowe, rozrywka, gastronomia, 
turystyka, sport, edukacja, ochrona zdrowia, odnowa biologiczna, usługi pobytu 
kwalifikowanego, obiekty handlowe o pow. sprzedacy do 1 600 m2

 pojedynczego 
sklepu w strukturze wielofunkcyjnej, 

3) relokacja funkcjiŚ produkcji, usług produkcyjnych, przeładunku i składowania, 
4) funkcja tymczasowa: imprezy rozrywkowe, wystawiennictwo handlowe (targi), 
5) do czasu realizacji restrukturyzacji terenu, dopuszcza siC obecne 

zagospodarowanie i sposób ucytkowania terenu, z mocliwoWci> przebudowy na 
cele zgodne z docelow> funkcj>, prowadzenia prac remontowych i rozbudowC, w 
tym wprowadzanie nowych struktur drogowych, obsługi Incynieryjnej i 
zagospodarowania zieleni>, 

6) schron obrony cywilnej, zlokalizowany pod budynkami, do utrzymania, dopuszcza 
siC zmianC sposobu ucytkowania z uwzglCdnieniem wymogów obrony cywilnej; 

2. kształtowanie zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu 

1) obowi>zuj>ca i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 
2) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, 
3) nowe obiekty funkcji podstawowej i pomocniczej na wskazanych wydzieleniach 

wewnCtrznych, oznaczonych na rysunku planu kolejno numerami: 
1. budynek (budynki) o wysokoWci od 18,5 m do najwycszego poziomu dachu 28,0 

m n.p.t., dach o spadku do 100 %, bez prawa lokalizacji na dachu urz>dzeM 
technicznych, lokalizacja wszystkich funkcji pomocniczych w zwartej bryle 
budynku; elewacja symetryczna z alternacj> kondygnacji, bez płaszczyzn 
oszklonych, z udziałem powierzchni ceramicznych co najmniej 25 %, 

2. teren ekspozycji plenerowej lub/i zieleni urz>dzonej zwi>zanej ze zmian> 
sposobu ucytkowania d. zabytkowej kotłowni i maszynowni, 

3. budynki niepodpiwniczone, o wysokoWci zmiennejŚ od 6,0 m do okapu (gzymsu 
koronuj>cego) frontowego 12,0 m n.p.t., zabudowa z dachami przestrzennymi, 
o spadku do 100 %, bez prawa lokalizacji na dachu urz>dzeM technicznych, z 
lokalizacj> wszystkich funkcji pomocniczych w zwartej bryle budynku, 

4) dachy przestrzenne, o nachyleniu połaci od 50 do 100 %,  
5) urz>dzenia techniczne obsługuj>ce now> zabudowC, np. stacje transformatorowe, 

przepompownie, wentylatornie, itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów 
wył>cznie wbudowane, 

6) obowi>zuje lokalizacja funkcji usługowych i recepcyjnych w przyziemiu, od strony 
frontowej kwartału zabudowy,  

7) utrzymanie geometrii akwatorium portowego: Basenu Zachodniego i Wschodniego, 
utrzymanieŚ zabytkowych obiektów budowlanychŚ biurowo - administracyjnych, 
maszynowni, kotłowni i lokomotywowni, zabytkowego ogrodzenia, zmiana 
sposobu ucytkowania dla nowych funkcji wg zaleceM konserwatorskich, 

8) ekspozycja dawigów i elementów z jednostek pływaj>cych bez ograniczeM, 
9) niezabudowany teren zagospodarowany zieleni> z lokalizacj> parkingów 

naziemnych, podjazdów do budynków zabytkowych, lokalizacji ogródków 
gastronomicznych stałych i czasowych, obiektów architektury parkowej, zgodnie z 
zaleceniami konserwatorskimi; 

3. zasady parcelacji 1) minimalna wielkoWć wydzielanej działki budowlanej 5 000 m2
, 

2) granice działek prostopadłe do linii rozgraniczaj>cej drogi S.M.8062.KD.Z dla 
strony południowej i S.M.8085.KDW dla strony północnej, 

3) dopuszcza siC realizacjC nowej zabudowy, zgodnie z ustaleniami planu, bez 
wydzielania terenów przynalecnychś 
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4. ochrona Wrodowiska i 
przyrody 

1) teren w granicach portu morskiego, obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 
2) zachowanie i uzupełnienie wartoWciowego drzewostanuś 

5. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) na terenie zabytkowy zespół dawnego Portu Wolnocłowego na Łasztowni, wpisany 
do rejestru zabytkówś w rejestrze zabytków wystCpuj>Ś 
a) budynki administracyjneŚ przy ul. Bytomskiej nr 7 (zarz>d portu), nr 9 i 10 

(dawne warsztaty), 
b) budynek dawnej maszynowni i kotłowni a obecnie kotłownia centralna wraz z 

budynkiem dawnej lokomotywowni na zapleczu ww. kotłowni, 
c) budynek przy ul. Bytomskiej 7a, dawnych odpraw celnych, obecnie centrala 

telefoniczna, 
d) zachowane odcinki ogrodzenia terenu portu, 

2) teren objCty stref> „A” ochrony konserwatorskiej, 
3) teren objCty stref> „E” ochrony ekspozycji, 
4) teren objCty stref> „W III” ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; 

6. komunikacja 1) obsługa terenu z ulicy S.M.8085.KDW lub/i S.M.8068.KDW, 
2) dopuszcza siC jedno poł>czenie terenu z ulic> S.M.8062.KD.Z, 
3) iloWć miejsc postojowych okreWla siC na podstawie wymagaM ustalonych w § 6 ust. 

6, 
4) likwidacja bocznic kolejowych; 

7. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodC, gaz, ciepło, energiC elektryczn>, obsługC telekomunikacyjn> 
oraz odprowadzanie Wcieków i wód opadowych realizuje siC w oparciu o istniej>ce 
i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: S.M.8062.KD.Z, S.M.8068.KDW, 
S.M.8085.KDW, 

2) istniej>ce sieciŚ wodoci>gowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz ruroci>gi tłoczne Wcieków sanitarnych – z 
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych 
sieci i ruroci>gów w terenie elementarnym, 

3) istniej>cy kolektor deszczowy  0,5 – 0,6 m – z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowego kolektora w terenie 
elementarnym, 

4) istniej>ca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana lini> kablow> 15 kV – z 
dopuszczeniem przebudowy rozbudowy, remontu oraz likwidacji i budowy stacji w 
nowej lokalizacji, 

5) istniej>ce przepompownie Wcieków sanitarnych – z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu oraz likwidacji i budowy przepompowni w nowej lokalizacji, 

6) dopuszcza siC budowC nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 
kablow> 15 kV. 

 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 90. Ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 

1) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: S.M.8018.UW, S.M.8026.MC, 

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; 

2) 0% dla ”ozostaJych terenów elementarnych. 

§ 91. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi MiastaŁ 

§ 92. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 

Wo–ewództwa Zachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

Bazyli Baran 
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Rady Miasta Szczecin 
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ZaJącznik nr 3 

Inwestycje z zakresu komunikacji nalewące do zadaL wJasnych gminy 

(dane do ”rognozy skutków finansowych) 

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 ruroci>gu tłocznego Wcieków 

sanitarnych. 
Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 

4 S.M.8009.ZP,USw Budowa kanalizacji sanitarnej i ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych. 
Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 
Budowa studni awaryjnej. 

5 S.M.8014.KPP, 
 

Plac publiczny pieszo jezdny  
 Budowa placu o powierzchni ok. 1,16 ha ł>cznie z nabrzecem 
umocnionym o długoWci ok. 90 m 
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej 
oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

6 S.M.8016.KD.D Ulica dojazdowa budowa jezdni, chodników i bulwaru wzdłuc 
nabrzeca  
- budowa jezdni 250 m x 5 m = 1250 m2 
- budowa zatoki parkingowej  190 m x 5 m = 950 m2 
- budowa chodników 250 m x 4 m + 250 m x 6 m = 2500 m2 
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych. 

7 S.M.8015.KD.D Ulica lokalna – budowa bulwaru spacerowego i Wciecki rowerowej, 
jezdni z obustronnymi zatokami parkingowymi mostu przez OdrC 
Zachodni> oraz odcinka ulicy.  

- budowa jezdni – 300 m x 6 m = 1800 m2 
- budowa obustronnych przy kacdej z jezdni zatok 

parkingowych – 2x2x5 m x 300 m = 6000 m2 
- budowa bulwaru spacerowego ł>cznie ze Wcieck> rowerow> –  

8 m x 300 m = 2400 m2 

Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych. 
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8 S.M.8017.KD.L Ulica lokalna – budowa nowego mostu na WyspC Grodzk>, budowa 
jezdni ulicy z obustronnymi chodnikami. Budowa Wciecki rowerowej 
przynajmniej na odcinku wskazanym na rysunku planu. 

- budowa jezdni – 1000 m x 7 m = 7000 m2 
- budowa chodników – 2x3 m x 1000 = 6000 m2 
- budowa Wciecki rowerowej – 100 m x 3 m = 300 m2 
- budowa mostu na WyspC Grodzk> – 130 m x 15 m = 1950 m2 

Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych. 

9 S.M.8020.UK Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 
10 S.M.8021.KS Budowa kanalizacji sanitarnej i ruroci>gu tłocznego Wcieków 

sanitarnych. 
Budowa stacji transformatorowej. 
Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 

11 S.M.8023.U Budowa stacji transformatorowej. 
Przebudowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 
Budowa studni awaryjnej. 

12 S.M.8024.MC Budowa kanalizacji sanitarnej i ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych. 
Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 

13 S.M.8029.KPP,U Plac publiczny pieszy ze Wcieck> rowerow>. 
Budowa placu o powierzchni ok. 4 200 m2 

14 S.M.8030.KPJ Ci>g pieszo jezdny  
Budowa ci>gu pieszo jezdnego o powierzchni ok. 1,72 ha 
Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej oraz 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

15 S.M.8031.KD.D Ulica dojazdowa budowa jezdni i obustronnych chodników. 
- budowa jezdni 190 m x 7 m = 1330 m 
- budowa jednostronnego chodnika – 4 m x 190 m = 760 m 

Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych. 

16 S.M.8032.KD.L Ulica lokalna – budowa nowej jezdni i obustronnych chodników. 
- budowa jezdni – 480 m x 7 m = 3360 m2 
- budowa chodników – 2x3 m x 480 m = 2880 m2 

Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej 
oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

17 S.M.8033.KD.L Ulica lokalna – budowa nowej ulicy wraz z obustronnymi chodnikami 
oraz Wcieck> rowerow>. 

- budowa jezdni – 1050 m x 7 m = 7350 m2 
- budowa chodników – 2x3 m x 1050 m = 6 300 m2 
- budowa Wciecki rowerowej – 250 m x 3 m = 750 m2 

Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej 
oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  
Budowa ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 

18 S.M.8034.MC Likwidacja przepompowni Wcieków sanitarnych. 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Zachodnio”omors—iego Nr 83 ｦ 14064 ｦ Poz. 2185 

 

19 S.M.8039.KS Budowa kanalizacji sanitarnej i ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych. 
Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 

20 S.M.8040.KP 
 

Wielofunkcyjne nabrzece Wródmiejskie. 
- budowa nabrzeca wielofunkcyjnego w formie ci>gu pieszo 
rowerowego o powierzchni ok. 4 800 m2  
Budowa ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 

21 S.M.8041.KD.D Ulica dojazdowa – budowa nowej ulicy wraz z chodnikiem i zatok> 
parkingow> i placem od strony nabrzeca. 

- budowa jezdni – 100 m x 5 m = 500 m2 
- budowa zatok parkingowych - 2 x 40 m x 5 m = 400 m2 
- budowa chodników i placu – 100 m x 3 m + 60 m x 12 m =  
ok. 1 000 m2 

Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych. 

22 S.M.8042.KD.L Ulica lokalna – budowa nowej ulicy wraz z obustronnymi chodnikami 
oraz mostu przez OdrC Zachodni>. 

- budowa jezdni – 500 m x 7 m = 3500 m2 
- budowa chodników – 2x3 m x 500 m = 3 000 m2 
- budowa Wciecki rowerowej -  3 m x 500 m = 1500 m2 
- budowa mostu – 150 m x 15 m =  2250 m2 

Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ruroci>gów tłocznych Wcieków 
sanitarnych. 
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 

23 S.M.8043.KD.L Ulica lokalna - budowa i przebudowa ulicy na odcinku ok. 200 m wraz 
z obustronnymi chodnikami Na fragmencie ulicy Wciecka rowerowa. 
Budowa nowego mostu pieszo rowerowego przez Kanał Zielony. 

- budowa jezdni – 200 m x 7 m = 1400 m2 
- budowa chodników – 2x3 m x 200 m = 1200 m2 
- budowa Wciecki rowerowej – 40 m x 3 m = 120 m2 

Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych. 
Budowa studni awaryjnej. 

24 S.M.8044.KD.D Ulica dojazdowa – budowa jezdni i obustronnych chodników. 
- budowa jezdni – 160 m x 5 m = 800 m2 
- budowa zatoki parkingowej 80 m x 5 m = 400 m2 
- budowa chodników – 2x2 m x 150 m = 600 m2 

Budowa sieci: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej oraz 
ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 

25 S.M.8051.MC Budowa kanalizacji sanitarnej i ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych. 
Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 

26 S.M.8052.MC Budowa kanalizacji sanitarnej i ruroci>gu tłocznego Wcieków 
sanitarnych. 
Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 
Likwidacja pompowni wody „Bulwar GdaMski”. 
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27 S.M.8055.KS Parking strategiczny – rozbudowa istniej>cego parkingu - pow. 
ok.7700 m2 

28 S.M.8056.PUw,U Budowa kanalizacji sanitarnej. 
Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 

29 S.M.8060.KD.G Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 
30 S.M.8061.KD.G Ulica główna – budowa nowego mostu na Odrze Zachodniej oraz 

wiaduktu nad ulic> S.M.8043.KD.L 
- budowa mostu – 120 m x 30 m = 3 600 m2 
- budowa wiaduktu nad ulic> lokaln> – 20 m x 30 m = 600 m2 

Budowa sieci elektroenergetycznej. 
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 

31 S.M.8062.KD.Z Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej oraz 
kanalizacji sanitarnej. 
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 

32 S.M.8063.KD.L  Ulica lokalna – budowa zatoki parkingowej i ci>gu pieszo 
rowerowego wzdłuc nabrzeca na fragmencie ulicy. 

- budowa zatoki parkingowej – 140 m x 5 m = 700 m2 
- budowa ci>gu pieszo rowerowego o powierzchni ok. 1500 m2 

Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej oraz 
kanalizacji deszczowej i ruroci>gu tłocznego Wcieków sanitarnych. 
Likwidacja przepompowni Wcieków sanitarnych. 
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV. 

33 S.M.8064.KD.L budowa Wciecki rowerowej – 150 m x 3 m = 450 m2 

Budowa sieci elektroenergetycznej i kanalizacji deszczowej. 
34 S.M.8065.KD.D Ulica dojazdowa – budowa jezdni z obustronnymi chodnikami Wcieck> 

rowerow> i zatokami parkingowymi. 
- budowa jezdni z zatokami parkingowymi – 100 m x 12,5 m = 

1250 m2 
- budowa chodników – 2x2 m x 120 m = 480 m2 
- budowa Wciecki rowerowej – 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 
- budowa chodników – 2x3 m x 150 m = 900 m2 

Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej oraz 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

36 S.M.8067.KS,  Budowa kanalizacji deszczowej. 
37 S.M.8068.KP Wielofunkcyjne nabrzece Wródmiejskie. 

- budowa nabrzeca wielofunkcyjnego w formie ci>gu pieszo 
rowerowego o powierzchni ok. 4 400 m2 

38 S.M.8072.KPP,U Plac targowy o powierzchni 4780 m2 

Budowa kanalizacji sanitarnej. 
39 S.M.8074.KD.D, 

S.M.8075.KD.D, 
S.M.8076.KD.D 

Ulice dojazdowe – budowa ulic w formie ci>gów pieszo jezdnych z 
parkingami o powierzchni ok. 2200 m2 

Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej oraz 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
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40 S.M.8077.KP Wielofunkcyjne nabrzece Wródmiejskie. 
- budowa nabrzeca wielofunkcyjnego w formie ci>gu pieszo 
rowerowego o powierzchni ok. 5 200 m2  
Budowa kanalizacji deszczowej. 

41 S.M.8078.KPP Plac publiczny o powierzchni ok. 3 800 m2 

Budowa sieci elektroenergetycznej i kanalizacji deszczowej. 
42 S.M.8082.KD.D Ulica dojazdowa – budowa jezdni z chodnikami i zatokami 

parkingowymi od strony zabudowy  i nabrzecem od strony Basenu 
Zachodniego. 

- budowa jezdni z parkingami – 190 m x 15 m = 2850 m2 
- budowa chodników  + nabrzece – 7 m x 190 m = 1330 m2 

Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej oraz 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

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 chodników – 2x3,5 m x 90 m = 630 m2 

Budowa sieciŚ wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej oraz 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

44 S.M.8084.KP Wielofunkcyjne nabrzece Wródmiejskie. 
- budowa nabrzeca wielofunkcyjnego w formie ci>gu pieszo 
rowerowego o powierzchni ok. 6 150 m2 

Budowa kanalizacji deszczowej. 
45 S.M.8086.KPJ Ci>g pieszo jezdny 

- budowa ci>gu pieszo jezdnego o powierzchni ok.4 000 m2 
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ZaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu Miejscowego ”lanu zagos”odarowania 

przestrzennego ｭMiędzyodrze - Wyspa Grodzka - Iasztownia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. zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co nastę”u–e: 

§ 1. Do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭMiędzyodrze - Wyspa 

Grodzka - Iasztowniaｬ w Szczecinie, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania 
na `rodowis—o, w dniach od 22 li”ca 2009 r. do dnia 13 sierpnia 2009 r., wniesiono w ustalonym termi-

nie do dnia 27 sierpnia 2009 r. 4 uwagi stanowiące integralną czę`ć do—umentacji formalno-prawnej prac 

planistycznych. 

§ 3. Prezydent Miasta Szczecin roz”atrzyJ ”owywsze uwagi w dniu 31 sier”nia 2009 r. 

§ 4. Przyjmu–e się nastę”u–ący s”osób roz”atrzenia zgJoszone– uwagi: 

1. Wniesiono o w”rowadzenie za”isów dotyczących ”rzeznaczenia terenów, —sztaJtowania zabudo-

wy i zagospodarowania terenów, zasad ”arcelac–i, ochrony `rodowis—a i ”rzyrody, ochrony dziedzictwa 
—ulturowego i zabyt—ów, —omuni—ac–i oraz infrastru—tury techniczne– dla terenów elementarnych: 

S.M.8067.KS; S.M.8028. KPP,Usw; S.M.8018.UW;S.M.8081.MC,Usw; S.M.8078.KPP; S.M.8026.MC; 

S.M.8080.MC; S.M.8083.KD.D; S.M.8079.MC. 

Uwaga uwzględniona czę`ciowoŁ Zgodnie z intenc–ą zgJasza–ącego uwagę, w ”lanie do”uszczono tymcza-

sowo —ontynuac–ę obecnego zagos”odarowania i s”osobu uwyt—owania terenu, Jącznie z mowliwo`cią roz-

budowy istnie–ących —ubatur i budowy nowych związanych z istnie–ącym uwyt—owaniem do czasu zapo-

trzebowania terenu zgodnie z planem. 

2Ł1Ł Wniesiono o caJ—owite wy—re`lenie ”ro–e—towanych za”isów w § 53 pkt 1.2. i pkt 2.14 oraz § 53 

pkt 1.3. i pkt 2.15. 

Uwaga uwzględniona czę`ciowoŁ Obszar terenu elementarnego zJowony –est z —il—u dziaJe— równych wJa-

`cicieli wydzielonych bez res”e—towania wielowie—owe– tradyc–i miejskiej i zniszczone– zabudowyŁ PoJowe-

nie terenu w obudowie nadwodnej przestrzeni publicznej i ”owiązane z obsJugą nabrzewy wymaga ustale-

nia dostę”no`ci dla miesz—aLców miasta, turystów i sJuwb ratowniczych, niezalewnie od stru—tury zago-

s”odarowania za”lanowane– ”rzez wJa`cicielaŁ Zabudowa winna res”e—tować cechy równorodno`ci 
i atrakcyjnej formy architektoniczne– uwzględnia–ąc tradyc–ę i sąsiedztwoŁ Kompozycja zabudowy powinna 

—ontynuować zabyt—owe formy zniszczone– w czasie wo–ny zabudowy, ”ozwolić bez—onfli—towo w”isać 
się w —ra–obraz nowe– formie mostu ŚJugiego, z zachowaniem ”rzebiegu nadbrzewnego ciągów ”ieszych 

i rowerowych, w —ierun—u ”oJudniowymŁ Za”ewnić izolac–ę a—ustyczną dla budyn—ów, w —tórych do”usz-

czona jest funkcja mieszkaniowa. W celu wytworzenia zrównicowane– obudowy wnętrz ulicznych w”ro-

wadza się otwarcie archite—toniczne, do ”oziomu terenu, w miejscu dawnego placu miejskiego, o cechach 

”rzestrzeni ”rywatne–, otwarte– na ”rzestrzeL ”ubliczną, ze zmianą nazwy Plac Baterii Las—ows—iego na 
historyczną nazwę Plac Cie`liŁ Za”isy ”owywsze wyni—a–ą z u”owawnienia zawartego w art. 1 ust. 2 

pkt 1, 2, 4, 9 i obowiąz—ów wyni—a–ących z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

W interesie publicznym –est udostę”nienie wido—u na ”anoramę Nowego i Starego Miasta, i –a— na–—o-

rzystnie–sze usytuowanie ciągu ”ieszo-rowerowego, bez kolizji z ul. śnergety—ów, co uzu”eJnia się z udo-

stę”nieniem nabrzewy re—reacy–no - s”ortowych, na –a— na–dJuwszych odcin—ach nabrzewa Wys”y Iasztow-

ni, a co jest jednym z zasadniczych celów ”lanowanych ”rze—sztaJceLŁ 
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2.2. Wniesiono o wpisanie powierzchni zabudowy zgodnie z ustaleniami z dnia 5 listopada 2008 r.: 

ｭpowierzchnia zabudowy do 90% powierzchni terenuｬ § 53 pkt 2.2. 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Ma—symalna powierzchnia zabudowy ustalona w planie (80%) to w rzeczywi-

sto`ci 100% powierzchni zabudowy pomniejszonej o ”owierzchnię ”lacu i nabrzewa wielofun—cy–negoŁ 
Propozycja zabudowy 100% terenu, jest trudna do pogodzenia z —onieczno`cią zachowania ”asa tech-

nicznego dla utrzymania istnie–ącego nabrzewa 12 ÷ 15 m, w —tórym zna–du–ą się elementy konstrukcji 

istnie–ącego ”alowania i odciągówŁ Zmiana zmusza inwestora do poniesienia ogromnych —osztów 
w związ—u z budową nowego nabrzewa oraz uniemowliwia dostę”no`ć ”ubliczną do wnętrza —ra–obrazo-

wego Odry Zachodniej. 

Rozwiązaniem kompromisowym, —tóre zastosowano w ”lanie –est dopuszczenie nadwieszenia zabudowy 

nad nabrzewem, ”owywe– ”arteruŁ 

2Ł3Ł Wniesiono o ustalenie wyso—o`ci, –a— w ”o”rzednich ”ro–e—tach i ustaleniach z dnia 5 listo”ada 
2008 r., bez dzielenia na równą wyso—o`ć dla obszaru 1 i ”ozostaJego, co ewidentnie ”referuje tylko dziaJ-
—ę będącą wJasno`cią MiastaŁ Pro”onu–emy ”rzywrócenie za”isu ustalonego na s”ot—aniu w dniu 5 listo-

pada 2008 r.; ｭwyso—o`ć zabudowy zmienna; do okapu (gzymsu —oronu–ącego) frontowego od 21,0 do 
31,0 m.nŁ”ŁtŁ do”uszcza się ciąg elewacy–ny o tej samej wyso—o`ci na dJugo`ci do 35 mｬ § 53 pkt 2.3. 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Ustalenie wywsze– wyso—o`ci dla zabudowy usJugowe–, w obszarze wydzielenia 
wewnętrznego, na sty—u z ulicą śnergety—ów, realizu–e cele —ompozycyjne i uwyt—oweŁ Śo”uszczona 
w te– czę`ci na–wywsza zabudowa, tworząca waterfront ma stanowić flan—i Mostu ŚJugiego razem z bryJą 
Urzędu Celnego, a tym samym Jagodzić uciąwliwo`ci od—omunikacyjne planowanej docelowo przeprawy 

mostowe– o wywszych ”arametrachŁ Na ”ozostaJych obszarach ustalono niwszą zabudowę, ze względu na 
”owiązania wido—owe nadwodnego —ra–obrazu mie–s—iego i ochronę (”rzez bra— —on—urenc–i) –ego domi-

nant zabytkowych, postrzeganych z Trasy Zamkowej. Teren w strefach ochrony konserwatorskiej: ｭAｬ 

i ｭEｬ ekspozycji. 

2.4. Wniesiono o wy—re`lenie za”isu o ｭza—azie Jączenia —omunikacji pionowej i poziome– fun—c–i usJug 
mieszkalnictwaŁｬ § 53 pkt 2.11. 

Uwaga uwzględnionaŁ 

2.5. Wniesiono o zmianę za”isu na ｭdo”uszcza się ”odziaJ wtórny nieruchomo`ci, gdzie minimalna po-

wierzchnia wydzielone– dziaJ—i to 1500 m2 § 53 pkt 3.4. 

Uwaga uwzględnionaŁ 

2Ł6Ł Wniesiono o wy—re`lenie za”isu ｭlo—alizac–a urządzeL technicznych w —ondygnac–ach zam—niętych, 
nie dotyczy antenｬ § 53 pkt 2.4. 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Ustalone strefy ochrony —onserwators—iej: ｭAｬ i ｭEｬ e—s”ozyc–i oznacza–ą rewim 

w —sztaJtowaniu zabudowy, w tym ”iąte– elewac–i, —tóra będzie ”ostrzegana z ”ublicznych ”rzestrzeni 
mie–s—ich, n”Ł z WaJów Chrobrego, —tórych ”oziom ”rze—racza rzędną 20 m n.p.m. - co wymaga ochrony 

wido—u i dbaJo`ci o ”iątą elewac–ęŁ Podobnie realizac–e ”un—tów wido—owych z wiew: —o`cioJa `wŁ Ja—uba 
lub Muzeum Narodowego, obligu–ą do estetycznego —sztaJtowania ｭ—ra–obrazu dachówｬ. 

2.7. Wniesiono o: 

a) wy—re`lenie za”isu dotyczącego ”rzeznaczenia terenu ”od drogę ”ublicznąŁ Nie ma uzasadnienia 

dla wydzielenia nowego terenu elementarnego, teren elementarny S.M.8065.KD.D (§ 70), 

b) ewentualnie o zmnie–szenie szero—o`ci drogi do 8 metrów, ale ”od warun—iem ”rzesunięcia rów-

noczesnego linii zabudowy do nowej granicy drogi, teren elementarny S.M.8065.KD.D (§ 70). 

Uwaga uwzględniona czę`ciowoŁ Uwzględniono w —westii zmniejszenia parametrów drogi, —tóra –est 
równocze`nie —orytarzem infrastru—tury techniczne– i ciągiem pieszo jezdnym udostę”nia–ącym wnętrze 
krajobrazowe Odry Zachodniej i widoku panoramy miasta. 

Pozostawiono status drogi ”ubliczne– realizu–ąc zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym art. 1 ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5, 9 oraz obowiąz—i wyni—a–ące z art. 15 ust. 2. 

2.8. Wniesiono o wprowadzenie zapisu w ustaleniach ogólnych ”lanu o bilansowaniu —awdych 100 m2 

powierzchni podstawowej zamiast uwyt—owe–Ł 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Zachodnio”omors—iego Nr 83 ｦ 14069 ｦ Poz. 2185 - 2186 

 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Śefinic–a ”owierzchni ”odstawowe– zostaJa stworzona na inne ”otrzeby i ignoru-

–e rodza–e ”owierzchniłfun—c–i, —tóre ma–ą zasadnicze znaczenie w obliczaniu liczby miejsc postojowych, 

np. w budynkach produkcyjnych - powierzchnie pomocnicze to biura i administrac–a, —tóre wJa`nie gene-

ru–ą uwyt—owni—ów samochodów, ”odobnie w sz—ole ”omieszczenia dla nauczycieli i administracji. 

2.9. Wniesiono o wy—re`lenie w § 86 pkt 1 liczbę ｭ30ｬ i wpisanie w to miejsce ｭ10ｬ. 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Lo—alizac–a terenu w centrum miasta, w waterfroncieŁ Ustalenia ”lanu generu–ą 
wysoki walor ekonomiczny ”rzestrzeni, co u”owawnia gminę do naliczenia od”owiednie– o”Jaty, —tóra –est 
nalewna ”rzy zbyciu gruntów w ciągu 5 lat od uchwalenia ”lanuŁ 

3Ł1Ł Wniesiono o wy—re`lenie fragmentu w punkcie 1.1 dla terenu elementarnego S.M.8038.UC.MC 

fragmentu ｭmaksymalna ”owierzchnia s”rzedawy ”o–edynczego s—le”u 400 m2ｬ lub ewentualnie, alterna-

tywnie dodać ｭw branwy odziewy, ele—troni—i uwyt—owe–łAGŚ, s”owywczy maksymalnie 3000 m2ｬŁ 

Uwaga uwzględniona czę`ciowoŁ Ograniczenie dla branwy s”owywcze– ma na celu podniesienie standardu 

centrum i jego funkcji ponad lokalnej. Znana obligatory–na wiel—o`ć ”rzestrzeni usJugowo - handlowej 

w przyziemiach zabudowy oraz targowis—o ”owinny ”osiadać ”riorytet w obsJudze lo—alizac–iŁ 

3Ł2Ł Wniesiono o dodanie w ”un—cie 1 ”un—tu 1Ł5Ł dla terenów elementarnych S.M.8038.UC.MC, 

S.M.8045.UO dopisując fun—c–ę ｭusJugi nad dziećmi - ”rzedsz—ole, z ”owierzchnią na–mniej ｱ m2 p.u.ｬ na 

bazie ”oJączeL (w te—`cie i na rysun—u) terenów elementarnych S.M.8038.UC.MC i S.M.8045.UO. 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Niezalewnie od do”uszczania w stru—turach wielofun—cy–nych usJug opiekuL-
czych, Miasto musi zarezerwować teren dla wJasnego zadania ustanowionego niezalewnie od intenc–i in-

westorów —omercyjnych. 

4Ł1Ł Wniesiono o wy—re`lenie obowiąz—u budowy zes”oJu obsJugi zaJogantów dla –ednoste— ”Jywa–ących, 
co umowliwi ewentualną budowę Centrum Zharmonizowanego Systemu Informacji Rzecznej (RIS), teren 

elementarny SW.M.8053.MC. 

Uwaga nieuwzględnionaŁ Z uwagi na ustanowioną fun—c–ę turystyczno - rekreacyjną na Kanale Zielonym 

i Parnicy ”ozostawia się obowiąze— budowy zes”oJu obsJugi zaJogantów, co nie musi —olidować z fun—c–ą 
zarządu i administracji terenami wód mors—ich i `ródlądowychŁ 

4Ł2Ł Wniesiono o do—onanie —ore—ty ciągu ”ieszo rowerowego ta—, aby nie ograniczaJ dostę”u terenów 
elementarnych do rzeki Parnicy, co umowliwi ewentualną budowę Centrum Zharmonizowanego Systemu 

Informac–i Rzeczne– (RIS) w sąsiedztwie. 

Uwaga uwzględnionaŁ 

Poz. 2186 

 

UCHWAIA NR XXXIIł218ł2009 

Rady Powiatu w Policach 

z dnia 25 wrze`nia 2009 r. 

 

zmieniająca uchwaJę w s”rawie ustalenia ｭRegulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkoJach i ”lacówkach ”rowadzonych ”rzez Powiat PolickiｬŁ 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie ”owiatowym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 

i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) i art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. 

Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, 

poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, 

poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800) uchwala się, co nastę”u–e: 


