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PozŁ ń73ń 

 
UCHWAIA NR XXXł37Ńł2ŃŃ9 
Rady Miejskiej w Choszcznie 
z dnia 23 czerwca 2ŃŃ9 rŁ 

 
w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Choszczna 

w rejonie ulŁ Wolno`ci, ulŁ 22 li”ca i ulŁ Kwiatowej oraz Muru PóJnocnegoŁ 

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

RozdziaJ I 
Ustalenia wstę”ne 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr XIIIł182ł2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listo”ada 2007 rŁ 
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego, ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci ustaleL niniejszej uchwaJy z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy Choszczno, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego, zwany 
dalej ｭ”lanemｬ, dla terenów o funkcji: mieszkaniowej i usJugowej, wraz z infrastrukturą techniczną nie-
zbędną dla ”rawidJowego funkcjonowaniaŁ 

2Ł Plan obejmuje obszar rozgraniczający Mur PóJnocny, ulŁ Wolno`ci, ulŁ 22 Li”ca i ulŁ Kwiatową, 
o Jącznej ”owierzchni 1,78 haŁ 

3Ł Granice ”lanu ”rzedstawione zostaJy na rysunku ”lanu w skali 1:500 stanowiącym zaJącznik nr 1 
do niniejszej uchwaJyŁ 

4Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek ”lanu w skali 1:500; 
2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

Choszczno; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag zJowonych do wyJowonego do ”ublicznego 

wglądu ”rojektu ”lanuŁ 

5Ł Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ｭobiektach istniejącychｬ lub ｭzabudowie istniejącejｬ - nalewy ”rzez to rozumieć obiekty lub zabudowę 
istniejącą ”rzed momentem wej`cia ”lanu w wycie; 

2) ｭobiektach nowychｬ lub ｭzabudowie nowejｬ - nalewy ”rzez to rozumieć obiekty lub zabudowę ”o-
wstaJą ”o wej`ciu ”lanu w wycie; 

3) ｭwysoko`ci budynkuｬ - nalewy ”rzez to rozumieć wysoko`ć mierzoną od ”oziomu terenu ”rzy najniwej 
”oJowonym wej`ciu do budynku do najwywej ”oJowonej krawędzi dachu lub attyki; 

4) ｭwysoko`ci elewacji frontowejｬ - nalewy ”rzez to rozumieć wysoko`ć mierzoną od ”oziomu terenu 
”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku do krawędzi oka”u ”oziomego; 

5) ｭintensywno`ci zabudowyｬ - nalewy ”rzez to rozumieć stosunek ”owierzchni wszystkich kondygnacji 
budynku w zewnętrznym obrysie `cian, do ”owierzchni terenu; 

6) ｭobowiązującej linii zabudowyｬ - nalewy ”rzez to rozumieć linię wzdJuw której nalewy sytuować budynki 
oraz budowle naziemne nie będące liniami ”rzesyJowymi, sieciami uzbrojenia terenu, drogami; linia ta 
nie dotyczy niezadaszonych schodów wej`ciowych do budynków, ”odziemnych czę`ci budynków 
znajdujących się caJkowicie ”oniwej ”oziomu terenu - wysunięcie ”rzed obowiązującą linię zabudowy 
elementów budynku lub ich cofnięcie jest do”uszczalne jedynie w ”rzy”adku, kiedy regulują to usta-
lenia dla terenu elementarnego; 
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7) ｭnie”rzekraczalnej linii zabudowyｬ - nalewy ”rzez to rozumieć linię regulacyjną, ”oza którą realizacja 

wszelkiej zabudowy jest niedo”uszczalna; linia ta nie dotyczy ”odziemnych czę`ci budynków, znajdują-
cych się caJkowicie ”oniwej ”oziomu terenu oraz elementów okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 

8) ｭakcencie architektonicznymｬ - nalewy ”rzez to rozumieć czę`ć obiektu budowlanego lub maJą archi-
tekturę (rzeuba, ”omnik), które ze względu na swoją formę oraz usytuowanie akcentuje kom”ozycję 
”rzestrzenną i sku”ia uwagę obserwatora; 

9) ｭzabudowie ”ierzejowejｬ - nalewy ”rzez to rozumieć zwartą zabudowę tworzącą ciągi elewacji wzdJuw 
ulicy lub ”lacuŁ 

6Ł Nie zdefiniowane ”ojęcia nalewy rozumieć zgodnie z ”rze”isami szczególnymiŁ 

§ 2Ł Ustala się nastę”ujące kategorie ”rzeznaczenia terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - nalewy ”rzez to rozumieć budynek mieszkalny wielorodzinny 
zawierający więcej niw 2 mieszkania lub ich zes”óJ, a takwe czę`ci budynków niemieszkalnych, w któ-
rych znajdują się więcej niw 2 mieszkania, wraz z obiektami towarzyszącymi nie nalewącymi do innej 
kategorii ”rzeznaczenia; 

2) obiekty u”owszechniania kultury - nalewy ”rzez to rozumieć biblioteki, mediateki, wy”owyczalnie fil-
mów, centra informacyjne, kluby tematyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a takwe obiekty do 
nich ”odobne nie nalewące do innej kategorii ”rzeznaczenia terenu; 

3) wystawy i eks”ozycje - nalewy ”rzez to rozumieć: muzea, galerie sztuki, sale wystawowe, wraz 
z obiektami towarzyszącymi, a takwe obiekty do nich ”odobne nie nalewące do innej kategorii ”rze-
znaczenia terenu; 

4) ”racownie artystyczne - nalewy ”rzez to rozumieć ”omieszczenia lub budynki wys”ecjalizowane do 
”otrzeb tworzenia utworów artystycznych, a takwe obiekty do nich ”odobne nie nalewące do innej ka-
tegorii ”rzeznaczenia terenu; 

5) handel detaliczny - nalewy ”rzez to rozumieć obiekty sJuwące s”rzedawy detalicznej, ”rzystosowane do 
”rzyjmowania klientów o ”owierzchni s”rzedawy do 400 m2 oraz ”unkty s”rzedawy zakJadów, gier lo-
sowych, loteryjnych i zakJadów s”ortowych, wraz z obiektami towarzyszącymi, a takwe obiekty do 
nich ”odobne nie nalewące do innej kategorii ”rzeznaczenia terenu, z wyJączeniem stacji ”aliw; 

6) gastronomia - nalewy ”rzez to rozumieć restauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, winiarnie, ”uby, 
stoJówki, obiekty sJuwące dziaJalno`ci kateringowej, a takwe obiekty do nich ”odobne nie nalewące do 
innej kategorii ”rzeznaczenia terenu; 

7) biura - nalewy ”rzez to rozumieć budynki lub ich czę`ci, w których ”rowadzi się dziaJalno`ć związaną 
z zarządzaniem, dziaJaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubez”ieczeniami, ”rojektowaniem, 
obsJugą nieruchomo`ci, wynajmem, ”o`rednictwem, ”rowadzeniem interesów, ”racami badawczo-
rozwojowymi, archiwizowaniem, dziaJalno`cią wydawniczą, reklamą, tJumaczeniami, ”rzetwarzaniem 
i ”rzesyJaniem informacji, informatyką, ”rzygotowywaniem ”rogramów telewizyjnych i radiowych, 
”rzyjmowaniem ”rzesyJek, administracją, wymiarem s”rawiedliwo`ci i sJuwbami ochrony, konserwacją 
i na”rawą maszyn biurowych, a takwe ”odobną dziaJalno`ć, której nie ”rowadzi się w budynkach lub 
ich czę`ciach nalewących do innych kategorii ”rzeznaczenia terenu; 

8) usJugi drobne - nalewy ”rzez to rozumieć ”unkty usJug szewskich, krawieckich, rymarskich, fotogra-
ficznych, introligatorskich, ”oligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, ze-
garmistrzowskich, `lusarskich, stolarskich, ”unkty na”raw artykuJów uwytku osobistego i uwytku do-
mowego, kawiarnie internetowe, gabinety wrówek i astrologów, studia wizawu i odchudzania, Jaunie 
i sauny, solaria, gabinety masawu, ”ralnie, ”unkty wynajmu i wy”owyczania ”rzedmiotów ruchomych, 
a takwe obiekty do nich ”odobne nie nalewące do innej kategorii ”rzeznaczenia; 

9) ”rodukcja drobna - nalewy ”rzez to rozumieć niewielkie obiekty związane z ”rowadzeniem dziaJalno`ci 
wytwórczej, takie jak ”iekarnie, lodziarnie, cukiernie, zakJady ”oligraficzne i tym ”odobne, w tym 
obiekty ”rzystosowane do ”rzyjmowania klientów wraz z obiektami towarzyszącymi, a takwe obiekty 
do nich ”odobne, nie nalewące do innej kategorii ”rzeznaczenia terenu; 

10) ”oradnie medyczne - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzychodnie, ”oradnie, ambulatoria, o`rodki zdrowia, 
gabinety lekarskie, zakJady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, szkoJy rodzenia, gabinety ”a-
ramedyczne, a takwe obiekty do nich ”odobne nie nalewące do innej kategorii ”rzeznaczenia; 

11) ”racownie medyczne - nalewy ”rzez to rozumieć: ”racownie diagnostyki medycznej, ”rotetyki stoma-
tologicznej i ortodoncji, ”racownie orto”edyczne, a takwe obiekty do nich ”odobne nie nalewące do in-
nej kategorii ”rzeznaczenia; 
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12) obiekty ksztaJcenia dodatkowego - nalewy ”rzez to rozumieć obiekty, w których ”rowadzone jest 

ksztaJcenie dodatkowe lub uzu”eJniające, w tym kursy i szkolenia oraz dziaJalno`ć ws”omagająca 
”roces nauczania, wraz z obiektami towarzyszącymi, a takwe obiekty do nich ”odobne, w tym szkoJy, 
nie nalewące do innej kategorii ”rzeznaczeniaŁ 

RozdziaJ II 
Ustalenia ogólne 

§ 3Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz Jączenia i ”odziaJu 
dziaJekŁ 

1Ł W zakresie zagos”odarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy ustala się: 

1) wymagania dotyczące geometrii i ”okrycia dachu nie dotyczą ”oJaci dachowych nad lukarnami, wy-
kuszami, tarasami oraz wej`ciami; 

2) zakaz budowy ogrodzeL o wysoko`ci ”onad 1,2 m oraz stosowania ”refabrykowanych ”rzęseJ beto-
nowych; 

3) zadaszone osJony na ”ojemniki sJuwące do czasowego gromadzenia od”adów staJych realizować jako 
obiekty o wysoko`ci do 4 m, ”owierzchni zabudowy do 12 m2, z dachami jedno lub wielos”adowymi 
o równym ”ochyleniu ”oJaci dachowych od 30° do 45°, kryte dachówką ceramiczną lub cementową 
w kolorze czerwonym, brązowym lub odcieniach szaro`ci; 

4) obowiązek za”ewnienia osobom nie”eJnos”rawnym dostę”u do obiektów komunikacji, tjŁ ulic, ”la-
ców, ciągów ”ieszych, ”rzej`ć ”ieszych, miejsc ”ostojowych, a takwe do obiektów usJugowych 
i mieszkalnych oraz terenów zieleni ”arkowej - ”o”rzez likwidację ”rogów wysoko`ciowych, budowę 
”ochylni i urządzeL ”rzeznaczonych dla osób nie”eJnos”rawnych; 

5) na kawdym terenie do”uszcza się zieleL, maJą architekturę i urządzenia budowlane towarzyszące ka-
tegoriom ”rzeznaczenia do”uszczonym na tym terenieŁ 

2Ł Ustala się, we terenami ”rzestrzeni ”ublicznych są ogólnodostę”ne tereny komunikacyjne, a takwe 
”lace i tereny zieleni zlokalizowane w obrębie terenów mieszkaniowychŁ 

3Ł W zakresie Jączenia i ”odziaJu dziaJek ustala się: 

1) do”uszcza się Jączenie i ”odziaJ dziaJek, z uwzględnieniem ”arametrów zawartych w ustaleniach 
szczegóJowych; 

2) na terenach oznaczonych symbolem MW, na ”otrzeby realizacji ciągów komunikacji wewnętrznej do-
”uszcza się wydzielanie dziaJek o ”arametrach innych niw okre`lone w ”kt 1); 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielonych dziaJek w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzylegającego ”a-
sa drogi ”ublicznej musi wynosić 90° (+ł-15°); 

4) szeroko`ć frontu nowo wydzielonej dziaJki nie mowe być mniejsza niw 5 mŁ 

4Ł Śo czasu zagos”odarowania terenu zgodnie z ustaleniami ”lanu zezwala się na dotychczasowe 
uwytkowanie terenuŁ 

§ 4Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska i ”rzyrodyŁ 

1Ł Nalewy zastosować rozwiązania techniczne wykluczające mowliwo`ć ”rzedostania się zanieczysz-
czeL do ”odJowa gruntowegoŁ 

2Ł Uciąwliwo`ć inwestycji musi się zamknąć w granicach wJasnej dziaJkiŁ 

3Ł Wszelkie grunty niezabudowane i nieutwardzone, z wyjątkiem ”laców budów, ”owinny być ”okry-
te zielenią, stanowić więc ”owinny ”owierzchnie biologicznie czynneŁ 

4Ł źbędne masy ziemne ”owstaJe w czasie realizacji inwestycji nalewy ”rzetrans”ortować w miejsce 
wskazane ”rzez Burmistrza Choszczna lub wykorzystać do nowego uksztaJtowania terenu dziaJki budowlanejŁ 

5Ł Gromadzenie i usuwanie od”adów nalewy organizować zgodnie z miejskim systemem gos”odaro-
wania od”adamiŁ 

§ 5Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkówŁ 

1Ł Ustala się strefę ograniczonej ochrony archeologicznej na caJym obszarze ”lanuŁ 
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2Ł W strefie ochrony archeologicznej, o której mowa w ustŁ 1, ”rzedmiotem ochrony są znajdujące 

się w niej zabytki archeologiczneŁ 

3Ł Ustala się obowiązek o”iniowania ”rac ziemnych w obrębie ”lanu z wJa`ciwymi sJuwbami ochrony 
zabytkówŁ 

4Ł W”rowadza się obowiązek ”rze”rowadzenia badaL archeologicznych wy”rzedzających inwestycje 
budowlane, za ”ozwoleniem wJa`ciwych sJuwb ochrony zabytków, na zasadach okre`lonych ”rze”isami 
odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

5Ł Na terenie objętym ”lanem znajdują się nastę”ujące obszary zabytkowe objęte ochroną na ”od-
stawie ”rze”isów odrębnych: 

1) teren Starego Miasta w”isany do rejestru zabytków ”od numerem 48 decyzją z dnia 30 li”ca 1955 rŁ, 
znak KL-V-Oł27ł55; 

2) zes”óJ obwarowaL miejskich w”isany do rejestru zabytków ”od numerem 245ł79 decyzją z dnia 27 
kwietnia 1979 rŁ, obejmujący zachowane fragmenty murów obronnych, waJy wraz z zielenią kom”o-
nowaną oraz ”rzebieg nie zachowanych odcinków murówŁ 

6Ł Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na terenie objętym ”lanem wymagają o”inii, wytycznych i ”o-
zwolenia wJa`ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, na zasadach okre`lonych ”rze”isami od-
rębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

§ 6Ł Ustalenia dotyczące ukJadu komunikacyjnegoŁ 

1Ł W granicach ogólnodostę”nych terenów komunikacji do”uszcza się lokalizację jezdni, `ciewek ro-
werowych, chodników, ”rzyulicznych ”asów ”ostojowych, zatok ”arkingowych dla samochodów, zatok 
”rzystankowych dla ”ojazdów komunikacji zbiorowej i taksówek, wiat ”rzystankowych, zieleni ”rzyulicz-
nej i izolacyjnej, sieci i urządzeL technicznego uzbrojenia terenu, urządzeL organizacji ruchu, o`wietlenia 
ulic, elementów wy”osawenia ulic i znaków informacji wizualnej i urządzeL ”rzestrzeni ”ublicznychŁ 

2Ł W zakresie za”ewnienia miejsc ”ostojowych ustala się: 

1) dla nowej zabudowy nalewy za”ewnić w granicach ”oszczególnych terenów od”owiednią, ze względu 
na funkcję i wielko`ć obiektu, ilo`ć miejsc ”ostojowych, jednak nie mniejszą niw 1 miejsce ”ostojowe 
dla samochodu osobowego na kawde 30 m2 ”owierzchni uwytkowej ”odstawowej lokalu usJugowego 
i 1 miejsce ”ostojowe dla samochodu osobowego na kawdy lokal mieszkalny; 

2) do”uszcza się inne ”arametry aniweli w ”kt 1), jeweli zostaJy one okre`lone w ustaleniach szczegóJowychŁ 

§ 7Ł Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznejŁ 

1Ł Ustala się budowę sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg ”ublicznych, 
ciągów ”ieszo-jezdnych i ciągów ”ieszych, wyJącznie ”odziemnąŁ 

2Ł Śo”uszcza się budowę sieci infrastruktury technicznej na innych terenach niw wskazane w ustŁ 1, 
”od warunkiem, we lokalizacja sieci nie będzie ograniczaJa zagos”odarowania i zabudowy terenu, zgodnie 
z ustaleniami szczegóJowymiŁ 

3Ł W ”rzy”adku kolizji z elementami zagos”odarowania do”uszcza się ”rzebudowę sieciŁ 

4Ł Ustalenia w zakresie zao”atrzenia w wodę: 

1) ustala się zao”atrzenie w wodę ”itną z sieci wodociągowej o minimalnej ŚN50, zlokalizowanej w ulicy 
Wolno`ci lub w terenach KŚŚ, KPJ1, KPJ2, KP1 lub KP2; 

2) ustala się zao”atrzenie w wodę do celów ”rzeciw”owarowych z sieci wodociągowej za ”o`rednic-
twem hydrantów ”rzeciw”owarowychŁ 

5Ł Ustala się od”rowadzenie `cieków sanitarnych grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej o minimalnej 
ŚN150, zlokalizowanej w ulŁ Wolno`ci lub w terenach KŚŚ oraz KPJ2 i docelowo do oczyszczalni `ciekówŁ 

6Ł Ustala się od”rowadzenie wód deszczowych i rozto”owych grawitacyjnie do kanalizacji deszczowej 
o minimalnej ŚN150, zlokalizowanej w ulŁ Wolno`ci lub w terenach KŚŚ, KPJ1, KPJ2, KP1 lub KP2Ł 

7Ł Ustala się zao”atrzenie w gaz z gazociągu o minimalnej ŚN50, zlokalizowanego w ulŁ Wolno`ci 
lub w terenach KŚŚ i KPJ2Ł 
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8Ł Ustalenia w zakresie zao”atrzenia w energię elektryczną: 

1) zasilanie terenu objętego ”lanem nastą”i z istniejącej stacji transformatorowej 15ł0,4 kV Park 
S-3344, zlokalizowanej ”oza obszarem ”lanu; 

2) nowe linie `redniego i niskiego na”ięcia nalewy ”rojektować jako linie kablowe, dla których korytarz 
techniczny ”rzewiduje się w terenach KŚŚ, KPJ1, KPJ2, KP1 i KP2; 

3) do”uszcza się mowliwo`ć ustawienia kablowych szaf rozdzielczych w dowolnym miejscu ”oza tere-
nem KŚŚŁ 

9Ł Ustalenia w zakresie zao”atrzenia w energię cie”lną: 

1) ustala się zao”atrzenie w energię cie”lną z sieci cie”Jowniczej o minimalnej ŚN50, zlokalizowanej 
w terenie KŚŚ; 

2) do”uszcza się uródJa energii cie”lnej wykorzystujące energię elektryczną, ”om”y cie”Ja, kolektory 
sJoneczne lub odnawialne uródJa energiiŁ 

10Ł Ustalenia w zakresie zao”atrzenia w usJugi telekomunikacyjne: 

1) ustala się korytarz dla budowy linii telekomunikacyjnych w terenach KŚŚ i KPJ2; 
2) do”uszcza się lokalizowanie obiektów sieci telekomunikacyjnych, w tym masztów telefonii komórko-

wej o wysoko`ci do 5 m montowanych jedynie na budynkach mieszkaniowych wielorodzinnychŁ 

RozdziaJ III 
Ustalenia szczegóJowe 

§ 8Ł Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku ”lanu sym-
bolami MW1, MW2, MW3Ł 

1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenu: 

1) jako funkcję ”odstawową, ustala się funkcję mieszkaniową w zabudowie wielorodzinnej; 
2) inne ”rzeznaczenie terenu, wymienione ”oniwej, do”uszcza się ”od warunkiem nie”owodowania 

uciąwliwo`ci mogącej ograniczyć funkcję ”odstawową; 
3) jako funkcję uzu”eJniającą do”uszcza się, lokalizowanie ”omieszczeL dla ”otrzeb indywidualnego 

miejsca ”racy, o ”owierzchni nie”rzekraczającej 30% ”owierzchni caJkowitej lokalu mieszkalnego; 
4) na ”ierwszej kondygnacji nadziemnej do”uszcza się lokalizowanie funkcji usJugowej w ”ostaci obiek-

tów u”owszechniania kultury, wystaw i eks”ozycji, ”racowni artystycznych, handlu detalicznego, 
gastronomii, biur, usJug drobnych, ”rodukcji drobnej, ”oradni medycznych, ”racowni medycznych, 
obiektów ksztaJcenia dodatkowegoŁ 

2Ł Ustalenia dotyczące zagos”odarowania terenu i form zabudowy: 

1) zakazuje się lokalizowania nowej zabudowy za wyjątkiem zadaszonych osJon `mietnikowych; 
2) ”owierzchnia biologicznie czynna - minimum 25% ”owierzchni dziaJki; 
3) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu; 
4) zakazuje się rozbudowy i nadbudowy budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, za wyjątkiem sy-

tuacji wynikających z ustaleL § 3 ustŁ 1 ”kt 4Ł 

3Ł Ustalenia dotyczące Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o ”owierzchni minimalnej 500 m2; 
2) na ”otrzeby realizacji obiektów infrastruktury technicznej i ciągów komunikacji wewnętrznej do”usz-

cza się wydzielanie dziaJek o ”arametrach mniejszych niw ”odanych w ”kt 1); 
3) nowy ukJad granic musi umowliwiać obsJugę kawdej dziaJki w zakresie infrastruktury technicznej oraz 

dostę” do drogi ”ublicznejŁ 

4Ł Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) wjazd i wyjazd z terenu KŚŚ, KPJ1 lub KPJ2; 
2) zao”atrzenie w wodę z sieci wodociągowej zlokalizowanej w terenach KŚŚ, KPJ1, KPJ2, KP1 lub KP2; 
3) od”rowadzenie `cieków sanitarnych grawitacyjnie do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w te-

renie KŚŚ; 
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4) od”rowadzenie wód deszczowych i rozto”owych grawitacyjnie do sieci kanalizacji deszczowej zloka-

lizowanej w terenach KŚŚ, KPJ1, KPJ2, KP1 lub KP2; 
5) zao”atrzenie w gaz z sieci gazowej zlokalizowanej w terenie KŚŚ; 
6) zao”atrzenie w energię elektryczną z linii kablowych zlokalizowanych w terenach KŚŚ, KPJ1, KPJ2, 

KP1 lub KP2; 
7) zao”atrzenie w energię cie”lną z sieci cie”Jowniczej zlokalizowanej w terenie KŚŚ; 
8) zao”atrzenie w usJugi telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w terenie KŚŚŁ 

§ 9Ł Wyznacza się teren zabudowy wielorodzinnej z towarzyszącą funkcją usJugową, oznaczony na 
rysunku ”lanu symbolem MWłUŁ 

1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenu: 

1) jako funkcje ”odstawowe, ustala się funkcję mieszkaniową w zabudowie wielorodzinnej, a takwe 
funkcję usJugową taką jak: obiekty u”owszechniania kultury, wystawy i eks”ozycje, ”racownie arty-
styczne, handel detaliczny, gastronomia, biura, usJugi drobne, ”rodukcja drobna, ”oradnie medyczne, 
”racownie medyczne, obiekty ksztaJcenia dodatkowego; 

2) jako funkcję uzu”eJniającą do”uszcza się w lokalach mieszkalnych, lokalizowanie ”omieszczeL dla ”o-
trzeb indywidualnego miejsca ”racy, o ”owierzchni nie”rzekraczającej 30% ”owierzchni caJkowitej 
lokalu mieszkalnego; 

3) do”uszcza się lokalizację toalet ”ublicznych; 
4) zakazuje się lokalizacji funkcji mieszkaniowej na ”ierwszej kondygnacji nadziemnejŁ 

2Ł Ustalenia dotyczące zagos”odarowania terenu i form zabudowy: 

1) ”owierzchnia zabudowy - do 100% w granicach terenu wyznaczonego liniami zabudowy; 
2) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu; 
3) nie”rzekraczalna linia zabudowy od strony terenów KŚŚ i KP1 dotyczy ”ierwszej kondygnacji nad-

ziemnej, za wyjątkiem konstrukcji sJu”owej ”odcieni; 
4) obowiązująca linia zabudowy od strony terenów KŚŚ i KP1 dotyczy kondygnacji nadziemnych ”owy-

wej ”ierwszej oraz konstrukcji sJu”owej ”odcieni; 
5) zabudowa ”ierzejowa; 
6) wysoko`ć zabudowy - od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych, od 11 do 16 m; 
7) wysoko`ć elewacji frontowej od 9 do 11 m; 
8) do”uszcza się budowę kondygnacji ”odziemnych, w tym ”arkingów ”odziemnych; 
9) ”oziom sytuowania gJównych wej`ć do budynku i lokali usJugowych od 0 m do 0,15 m nad ”ozio-

mem terenu; 
10) geometria i ”okrycie dachu - dach dwu lub wielos”adowy o równym ”ochyleniu ”oJaci dachowych, 

w ”rzedziale od 38° do 48°, kryty dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze czerwonym, brą-
zowym lub odcieniach szaro`ciŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o ”owierzchni minimalnej 100 m2; 
2) nowy ukJad granic musi umowliwiać obsJugę kawdej dziaJki w zakresie infrastruktury technicznej oraz 

dostę” do drogi ”ublicznejŁ 

4Ł Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) wjazd i wyjazd z terenu KPJ2; 
2) dla nowej zabudowy nalewy za”ewnić od”owiednią, ze względu na funkcję i wielko`ć obiektu, ilo`ć 

miejsc ”ostojowych, jednak nie mniejszą niw 1 miejsce ”ostojowe dla samochodu osobowego na kaw-
de 50 m2 ”owierzchni uwytkowej ”odstawowej lokalu usJugowego i 1 miejsce ”ostojowe dla samo-
chodu osobowego na kawdy lokal mieszkalny; 

3) do”uszcza się lokalizację ”arkingów ”odziemnych; 
4) do”uszcza się wykorzystanie miejsc ”ostojowych w formie ”arkingu ”odziemnego w terenie KPJ2; 
5) zao”atrzenie w wodę z sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulŁ Wolno`ci oraz w terenach KŚŚ lub 

KPJ2; 
6) od”rowadzenie `cieków sanitarnych grawitacyjnie do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej 

w ulŁ Wolno`ci oraz w terenach KŚŚ lub KPJ2; 
7) od”rowadzenie wód deszczowych i rozto”owych grawitacyjnie do sieci kanalizacji deszczowej zloka-

lizowanej w ulŁ Wolno`ci oraz w terenach KŚŚ lub KPJ2; 
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8) zao”atrzenie w gaz z sieci gazowej zlokalizowanej w ulŁ Wolno`ci oraz w terenach KŚŚ lub KPJ2; 
9) zao”atrzenie w energię elektryczną z linii kablowych zlokalizowanych w ulŁ Wolno`ci lub w terenach 

KŚŚ lub KPJ2; 
10) zao”atrzenie w energię cie”lną zgodnie z ustaleniami § 7Ł ustŁ 9; 
11) zao”atrzenie w usJugi telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w terenie KŚŚ lub 

KPJ2Ł 

§ ńŃŁ Wyznacza się teren zabudowy usJugowej, oznaczony na rysunku ”lanu symbolem U1Ł 

1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenu: obiekty u”owszechniania kultury, wystawy i eks”ozycje, 
”racownie artystyczne, handel detaliczny, gastronomia, biura, usJugi drobne, ”rodukcja drobna, ”oradnie 
medyczne, ”racownie medyczne, obiekty ksztaJcenia dodatkowegoŁ 

2Ł Ustalenia dotyczące zagos”odarowania terenu i form zabudowy: 

1) ”owierzchnia zabudowy - do 60% ”owierzchni w granicach terenu wyznaczonego liniami zabudowy; 
2) ”owierzchnia biologicznie czynna - minimum 15% ”owierzchni dziaJki; 
3) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu; 
4) linia zabudowy nie dotyczy elementów budynku wychodzących ”oza nią na odlegJo`ć do 1,2 m, które 

są usytuowane w caJo`ci na wysoko`ci nie mniejszej niw 2,5 m ”onad ”oziomem terenu i o szeroko`ci 
do 3,0 m; 

5) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, maksimum 9 m; 
6) wysoko`ć elewacji frontowej - od 3 do 5 m; 
7) do”uszcza się ”od”iwniczenie budynku; 
8) geometria i ”okrycie dachu - dach dwu lub wielos”adowy o równym ”ochyleniu ”oJaci dachowych, 

w ”rzedziale od 38° do 48°, kryty dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze czerwonym, brą-
zowym lub odcieniach szaro`ci; 

9) w ”rzy”adku rozbudowy nachylenie i ”okrycie dachu winno być identyczne do czę`ci istniejącej bu-
dynku objętego inwestycjąŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o ”owierzchni minimalnej 100 m2; 
2) nowy ukJad granic musi umowliwiać obsJugę kawdej dziaJki w zakresie infrastruktury technicznej oraz 

dostę” do drogi ”ublicznejŁ 

4Ł Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) wjazd i wyjazd z terenu KŚŚ; 
2) zao”atrzenie w wodę z sieci wodociągowej zlokalizowanej w terenie KŚŚ lub KP1; 
3) od”rowadzenie `cieków sanitarnych grawitacyjnie do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w te-

renie KŚŚ; 
4) od”rowadzenie wód deszczowych i rozto”owych grawitacyjnie do sieci kanalizacji deszczowej zloka-

lizowanej w terenie KŚŚ; 
5) zao”atrzenie w gaz z sieci gazowej zlokalizowanej w terenie KŚŚ; 
6) zao”atrzenie w energię elektryczną z linii kablowych zlokalizowanych w terenach KŚŚ lub KP1; 
7) zao”atrzenie w energię cie”lną zgodnie z ustaleniami § 7Ł ustŁ 9; 
8) zao”atrzenie w usJugi telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w terenie KŚŚ lub KP1Ł 

§ ńńŁ Wyznacza się teren zabudowy usJugowej, oznaczony na rysunku ”lanu symbolem U2Ł 

1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenu: obiekty u”owszechniania kultury, wystawy i eks”ozy-
cje, ”racownie artystyczne, handel detaliczny, gastronomia, biura, usJugi drobne, ”rodukcja drobna, ”o-
radnie medyczne, ”racownie medyczne, obiekty ksztaJcenia dodatkowegoŁ 

2Ł Ustalenia dotyczące zagos”odarowania terenu i form zabudowy: 

1) ”owierzchnia zabudowy - do 80% ”owierzchni w granicach terenu wyznaczonego liniami zabudowy; 
2) zabudowa ”ierzejowa; 
3) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu; 
4) linia zabudowy od strony terenu KPJ2 nie dotyczy elementów budynku wychodzących ”oza nią na 

odlegJo`ć do 1,2 m, które są usytuowane w caJo`ci na wysoko`ci nie mniejszej niw 2,5 m ”onad ”o-
ziomem terenu i o szeroko`ci do 3 m; 

5) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, maksimum 10 m; 
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6) wysoko`ć elewacji frontowej - od 3 do 6 m; 
7) do”uszcza się budowę kondygnacji ”odziemnych; 
8) geometria i ”okrycie dachu - dach dwu lub wielos”adowy o równym ”ochyleniu ”oJaci dachowych, 

w ”rzedziale od 38° do 48°, kryty dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze czerwonym, brą-
zowym lub odcieniach szaro`ci; 

9) w ”rzy”adku rozbudowy nachylenie i ”okrycie dachu winno być identyczne do czę`ci istniejącej bu-
dynku objętego inwestycjąŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o ”owierzchni minimalnej 100 m2; 
2) nowy ukJad granic musi umowliwiać obsJugę kawdej dziaJki w zakresie infrastruktury technicznej oraz 

dostę” do drogi ”ublicznejŁ 

4Ł Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) wjazd i wyjazd z terenu KŚŚ i KPJ2; 
2) zao”atrzenie w wodę z sieci wodociągowej zlokalizowanej w terenach KŚŚ i KPJ2; 
3) od”rowadzenie `cieków sanitarnych grawitacyjnie do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w te-

renach KŚŚ i KPJ2; 
4) od”rowadzenie wód deszczowych i rozto”owych grawitacyjnie do sieci kanalizacji deszczowej zloka-

lizowanej w terenach KŚŚ i KPJ2; 
5) zao”atrzenie w gaz z sieci gazowej zlokalizowanej w terenach KŚŚ i KPJ2; 
6) zao”atrzenie w energię elektryczną z linii kablowych zlokalizowanych w terenach KŚŚ lub KPJ2; 
7) zao”atrzenie w energię cie”lną zgodnie z ustaleniami § 7Ł ustŁ 9; 
8) zao”atrzenie w usJugi telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w terenie KŚŚ lub 

KPJ2Ł 

§ ń2Ł Wyznacza się teren zabudowy usJugowej, oznaczony na rysunku ”lanu symbolem U3Ł 

1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenu: obiekty u”owszechniania kultury, wystawy i eks”ozycje, 
”racownie artystyczne, handel detaliczny, gastronomia, biura, usJugi drobne, ”rodukcja drobna, ”oradnie 
medyczne, ”racownie medyczne, obiekty ksztaJcenia dodatkowegoŁ 

2Ł Ustalenia dotyczące zagos”odarowania terenu i form zabudowy: 

1) ”owierzchnia zabudowy - do 80% ”owierzchni w granicach terenu wyznaczonego liniami zabudowy; 
2) zabudowa wolnostojąca; 
3) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu; 
4) linia zabudowy od strony terenów KPJ2 i KP1, nie dotyczy elementów budynku wychodzących ”oza 

nią na odlegJo`ć do 1,2 m, które są usytuowane w caJo`ci na wysoko`ci nie mniejszej niw 2,5 m ”o-
nad ”oziomem terenu i o szeroko`ci do 3 m; 

5) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, maksimum 9 m; 
6) wysoko`ć elewacji frontowej - od 3 do 5 m; 
7) do”uszcza się budowę kondygnacji ”odziemnych; 
8) geometria i ”okrycie dachu - dach dwu lub wielos”adowy o równym ”ochyleniu ”oJaci dachowych, 

w ”rzedziale od 38° do 48°, kryty dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze czerwonym, brą-
zowym lub odcieniach szaro`ci; 

9) w ”rzy”adku rozbudowy nachylenie i ”okrycie dachu winno być identyczne do czę`ci istniejącej bu-
dynku objętego inwestycjąŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o ”owierzchni minimalnej 50 m2; 
2) nowy ukJad granic musi umowliwiać obsJugę kawdej dziaJki w zakresie infrastruktury technicznej oraz 

dostę” do drogi ”ublicznejŁ 

4Ł Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) wjazd i wyjazd z terenu KPJ2; 
2) zao”atrzenie w wodę z sieci wodociągowej zlokalizowanej w terenach KP1 i KPJ2; 
3) od”rowadzenie `cieków sanitarnych grawitacyjnie do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w te-

renach KP1 i KPJ2; 
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4) od”rowadzenie wód deszczowych i rozto”owych grawitacyjnie do sieci kanalizacji deszczowej zloka-

lizowanej w terenach KP1 i KPJ2; 
5) zao”atrzenie w gaz z sieci gazowej zlokalizowanej w terenach KP1 i KPJ2; 
6) zao”atrzenie w energię elektryczną z linii kablowych zlokalizowanych w terenach KP1 lub KPJ2; 
7) zao”atrzenie w energię cie”lną zgodnie z ustaleniami § 7Ł ustŁ 9; 
8) zao”atrzenie w usJugi telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w terenie KP1 lub 

KPJ2Ł 

§ ń3Ł Wyznacza się teren zieleni ”arkowej oznaczony na rysunku ”lanu symbolem źPŁ 

1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenu: zieleL urządzona, ”lace zabaw, elementy urządzenia i wy-
”osawenia terenu w formie maJej architektury, dostosowanej do s”ecyfiki terenów ”arkowychŁ 

2Ł Ustalenia dotyczące zagos”odarowania terenu i form zabudowy: 

1) zakazuje się w”rowadzania zabudowy; 
2) ustala się ”owierzchnię biologicznie czynną - minimum 70% ”owierzchni dziaJki; 
3) ogrodzenie dziaJki musi być wykonane jako awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni minimum 60% 

w rzucie ”rosto”adJym; 
4) o`wietlenie ty”u ”arkowego do wysoko`ci 3,5 m; 
5) zakazuje się lokalizowania wszelkich szyldów i reklamŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) wjazd i wyjazd z terenu KPJ1; 
2) do”uszcza się ”rowadzenie infrastruktury technicznej, ”odziemnej, związanej z obsJugą terenu; 
3) ustala się od”rowadzanie wód deszczowych i rozto”owych ”owierzchniowo do gruntu; 
4) ustala się zao”atrzenie w wodę z sieci wodociągowej zlokalizowanej w terenie KP1 lub KP2Ł 

§ ń4Ł Wyznacza się teren drogi ”ublicznej dojazdowej oznaczony na rysunku ”lanu symbolem KŚŚ, 
dla którego ustala się: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających wedJug rysunku ”lanu; 
2) szeroko`ć jezdni minimalnie 5,5 m, o nawierzchni utwardzonej; 
3) lokalizację chodników obustronnie; 
4) zachowanie i uzu”eJnienie istniejącego zadrzewienia; 
5) od”rowadzanie wód deszczowych i rozto”owych grawitacyjnie do sieci kanalizacji deszczowej zloka-

lizowanej w liniach rozgraniczających terenuŁ 

§ ń5Ł Wyznacza się tereny ciągów ”ieszo-jezdnych oznaczone na rysunku ”lanu symbolami KPJ1 i KPJ2, 
dla których ustala się: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających wedJug rysunku ”lanu; 
2) zakaz w”rowadzania zieleni wysokiej w ”asie 7 m od zewnętrznej granicy murów obronnych; 
3) nakaz zachowania i rewaloryzacji ”ozostaJo`ci zabytkowych murów obronnych; 
4) ”rzebieg oraz ”oziom ”osadzki ciągu ”ieszo-jezdnego KPJ1 na ”odstawie ”rze”rowadzonych badaL 

architektoniczno-archeologicznych; 
5) nakaz ujednolicenia charakteru oraz nakaz nawiązania formą do historycznego charakteru miejsca, 

elementów takich jak obiekty maJej architektury, w szczególno`ci Jawki, lam”y, sJu”y ogJoszeniowe, 
elementy zagos”odarowania terenu, nawierzchnia ”osadzki ”rzestrzeni ”ublicznej, chodniki, ciągi ro-
werowe i ”ieszo-jezdne; 

6) nakaz wykonania nawierzchni utwardzonych z kostki kamiennej lub ”Jyt kamiennych; 
7) od”rowadzanie wód deszczowych i rozto”owych do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w li-

niach rozgraniczających terenu; 
8) o`wietlenie ty”u ”arkowego o wysoko`ci do 3,5 m; 
9) do”uszczenie sytuowania ”unktów `wietlnych dla iluminacji obwarowaL miejskich; 
10) do”uszczenie lokalizacji obiektów i urządzeL oraz elementów urządzenia ”rzestrzeni ”ublicznych ”od 

warunkiem nie”owodowania ograniczenia lub zagroweL dla ruchu drogowego; 
11) do”uszczenie lokalizacji ”arkingu ”odziemnego w terenie KPJ2; 
12) do”uszczenie sytuowania akcentu architektonicznego, w terenie KPJ1, w miejscu oznaczonym na ry-

sunku ”lanuŁ 
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§ ń6Ł Wyznacza się teren ciągu ”ieszego oznaczony na rysunku ”lanu symbolem KP1, dla którego 

ustala się: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających wedJug rysunku ”lanu; 
2) szeroko`ć gJównego ciągu ”ieszego - minimum 4,5 m; 
3) ”owierzchnia biologicznie czynna - minimum 20% ”owierzchni dziaJki; 
4) zakaz w”rowadzania zieleni wysokiej w ”asie 7 m od zewnętrznej granicy murów obronnych; 
5) nakaz zachowania i rewaloryzacji ”ozostaJo`ci zabytkowych murów obronnych; 
6) ”rzebieg oraz ”oziom ”osadzki ciągu ”ieszego na ”odstawie ”rze”rowadzonych badaL architektonicz-

no-archeologicznych; 
7) nakaz ujednolicenia charakteru oraz nakaz nawiązania formą do historycznego charakteru miejsca, 

elementów takich jak obiekty maJej architektury, w szczególno`ci Jawki, lam”y, sJu”y ogJoszeniowe, 
elementy zagos”odarowania terenu, nawierzchnia ”osadzki ”rzestrzeni ”ublicznej, chodniki; 

8) nakaz wykonania nawierzchni utwardzonych z kostki kamiennej lub ”Jyt kamiennych; 
9) zalecenie wykonania kom”leksowego ”rojektu aranwacji ”rzestrzeni ”ublicznych; 
10) o`wietlenie ty”u ”arkowego o wysoko`ci do 3,5 m; 
11) do”uszczenie sytuowania ”unktów `wietlnych dla iluminacji obwarowaL miejskich; 
12) zakaz umieszczania wszelkich szyldów i reklam; 
13) do”uszczenie umieszczania wolnostojących elementów informacji miejskiej; 
14) do”uszczenie sytuowania akcentu architektonicznego, w miejscu oznaczonym na rysunku ”lanu; 
15) do”uszczenie czasowej lokalizacji okoliczno`ciowych kiermaszy, obiektów gastronomicznych wraz 

z sezonowymi ogródkami gastronomicznymi, ”rzy zastrzeweniu konieczno`ci ksztaJtowania tychwe 
obiektów zgodnie z historycznym charakterem zabudowy; 

16) zakaz w”rowadzania blaszanych ”awilonów handlowych oraz tymczasowych kiosków wolnostojących; 
17) od”rowadzanie wód deszczowych i rozto”owych grawitacyjnie do sieci kanalizacji deszczowej zloka-

lizowanej w liniach rozgraniczających terenu lub w ulŁ Wolno`ci oraz w terenach KŚŚ, KPJ1 i KPJ2Ł 

§ ń7Ł Wyznacza się teren ciągu ”ieszego oznaczony na rysunku ”lanu symbolem KP2, dla którego 
ustala się: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających wedJug rysunku ”lanu; 
2) szeroko`ć gJównego ciągu ”ieszego - minimum 1,5 m; 
3) ”owierzchnia biologicznie czynna - minimum 20% ”owierzchni dziaJki; 
4) nakaz wykonania nawierzchni utwardzonych z kostki kamiennej lub ”Jyt kamiennych; 
5) o`wietlenie ty”u ”arkowego o wysoko`ci do 3,5 m; 
6) zakaz umieszczania wszelkich szyldów i reklam; 
7) do”uszczenie umieszczania wolnostojących elementów informacji miejskiej; 
8) od”rowadzanie wód deszczowych i rozto”owych grawitacyjnie do sieci kanalizacji deszczowej zloka-

lizowanej w liniach rozgraniczających terenu lub w ulŁ Wolno`ci oraz w terenach KŚŚ i KPJ1Ł 

RozdziaJ IV 
Prze”isy koLcowe 

§ ń8Ł Okre`la się nastę”ujące stawki ”rocentowe dla ustalenia wysoko`ci jednorazowej o”Jaty 
w związku ze zbyciem ”rzez wJa`ciciela albo uwytkownika wieczystego nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z uchwaleniem ”lanu: 

1) 30% od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci terenów: MW, MWłU oraz U; 
2) 1% od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci terenów: źP, KŚŚ, KPJ oraz KP; 
3) 1% od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci terenów będących wJasno`cią gminy, bądu zbywanych na jej rzeczŁ 

§ ń9Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się BurmistrzowiŁ 

§ 2ŃŁ UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

BogusJaw SzymaLski 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXXł370ł2009 

Rady Miejskiej w Choszcznie 
z dnia 23 czerwca 2009 rŁ (”ozŁ 1731) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania w ramach miejscowego ”lanu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Choszczna w rejonie ulŁ Wolno`ci, ulŁ 22 li”ca i ulŁ Kwiatowej 
oraz Muru PóJnocnego 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska w Choszcznie roz-
strzyga, co nastę”uje: 

1) inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okojeniu zbiorowych ”otrzeb mieszkaL-
ców stanowiące zadania wJasne gminy w obszarze ”lanu to: 
ｦ wyku” terenów na ”otrzeby realizacji ciągu ”ieszego (KP1), 
ｦ budowa i zagos”odarowanie terenu ciągu ”ieszego (KP1), 
ｦ budowa ciągu ”ieszego (KP2), 
ｦ budowa ciągów ”ieszo-jezdnych (KPJ1, KPJ2), 
ｦ budowa i modernizacja sieci wodociągowej, 
ｦ budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, 
ｦ budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej; 

2) s”osób realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, z terminem realiza-
cji uzalewnionym od ”ozyskania tych `rodków ze uródeJ okre`lonych w ”unkcie 3); 

3) okre`la się zasady finansowania wymienionych inwestycji nalewących do zadaL wJasnych gminy 
zgodnie z ”rze”isami o finansach ”ublicznych z mowliwo`cią wykorzystania nastę”ujących uródeJ: 
ｦ `rodki ”omocowe, 
ｦ kredyty i ”owyczki, 
ｦ obligacje komunalne, 
ｦ udziaJ inwestorów zewnętrznych, w o”arciu o odrębne ”orozumieniaŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Choszczna w rejonie ulŁ Wolno`ci, ulŁ 22 li”ca i ulŁ Kwiatowej 

oraz Muru PóJnocnego 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska w Choszcznie rozstrzyga, co 
nastę”uje: 

Rozstrzyga się o nieuwzględnieniu uwagi wniesionej dnia 21 kwietnia 2009 rŁ oraz dwóch uwag wniesio-
nych dnia 22 kwietnia 2009 rŁ, dotyczących do”uszczenia zabudowy usJugowej na terenie dziaJek 
309ł15, 309ł16, 309ł17, ”oniewaw: 

ｦ ”rzeznaczenie terenów będących ”rzedmiotem ”owywszych uwag zakJada lokalizację ciągu ”ieszego 
(KP1) odtwarzającego ”rzebieg uliczki ”rzymurnej, bez mowliwo`ci sytuowania zabudowy, 

ｦ zaJowenia ”rojektu ”lanu miejscowego stanowią kom”leksową konce”cję ksztaJtowania ”rzestrzeni 
w ”rzedmiotowym fragmencie miasta Choszczna, która zostaJa uzgodniona ”rzez Wojewódzkiego 
Konserwatora źabytków w dniu 20 lutego 2009 rŁ, 

ｦ o”inia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z dnia 15 sier”nia 2008 rŁ wyraunie wskazuje 
na zakaz lokalizowania zabudowy ”rzy Murze PóJnocnymŁ 


