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§ 2. Traci m“c uchwaJa Nr XLIIł3Ń5łŃ9 Rady Miejskiej BiaJ“gardu z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie 

tyg“dni“weg“ “b“wiązk“weg“ wymiaru g“dzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

“b“wiązki “kre`l“ne dla stan“wisk “ równym tygodniowym “b“wiązk“wym wymiarze godzin zatrudnionych 

w szk“Jach ”r“wadz“nych ”rzez Miast“ BiaJ“gard (ŚzŁ UrzŁ W“jŁ źach“dni“”“morskiego Nr 56, poz. 1428). 

§ 3. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie ń4 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym Woje-

wództwa źach“dni“”“morskiego. 

 

Przew“dniczący Rady: 
SJawomir DomaLski 

 

źaJącznik 

d“ uchwaJy Nr LIV/345/09 

Rady Miejskiej BiaJ“gardu 

z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

PrzykJad“wy s”“sób ustalania tyg“dni“weg“ “b“wiązk“weg“ wymiaru g“dzin zajęć dydaktycznych, 
wych“wawczych i “”iekuLczych nauczycieli, “ których m“wa w § 1 ust. 1 uchwaJy 

1. Nauczyciel realizuje Jącznie 2Ń g“dzin, w tym 9 wg pensum 18 godzinnego i 11 godzin wg pen-

sum 22 godzinnego: 9/18 + 11/22 = 0,5 + 0,5 = 1,00, wiec tygodniowy wymiar godzin wynosi 

20 godzin, brak godzin ponadwymiarowych. 

2Ł Nauczyciel realizuje Jącznie 27 godzin, w tym 6 godzin wg pensum 18 godzinnego i 21 godzin 

wg pensum 26 g“dzinneg“: 6łń8 + 2ńł26 = ŃŁ33 + Ń,8ń = ńŁń4 jeweli ń,ń4 etatu stan“wi 27 g“dzin, 
to proporcjonalnie 1 etat stan“wi 23Ł68 g“dziny, za“krąglając d“ ”eJnych g“dzin - 24 g“dziny, ”“z“staJe 

3 g“dziny stan“wią g“dziny ”“nadwymiarowe. 

3Ł Nauczyciel realizuje Jącznie 25 g“dzin, w tym 15 godzin wg pensum 18 godzinnego i 10 godzin 

wg pensum 26 g“dzinneg“: ń5łń8 + ńŃł26 = Ń,83 + ŃŁ39 = ńŁ22, jeweli ńŁ22 etatu stan“wi 25 go-

dzin, to proporcjonalnie 1 etat stan“wi 2ŃŁ49 g“dziny, za“krąglając d“ ”eJnych g“dzin - 20 godzin, pozo-

staJe 5 g“dzin stan“wią g“dziny ”“nadwymiarowe. 
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UCHWAIA NR LIV/346/09 

 RAŚY MIASTA BIAIOGARD 

 z dnia 28 ”audziernika 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta BiaJ“gardŁ 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 

poz. 1241) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
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przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 14ń3) Rada Miejska BiaJo-

gardu uchwala, c“ nastę”uje: 

R“zdziaJ ń 

P“stan“wienia “gólne 

§ 1. 1. źg“dnie z uchwaJą Nr XXIłń5ŃłŃ8 Rady Miejskiej BiaJ“gardu z dnia 6 luteg“ 2ŃŃ8 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

BiaJ“gard “raz ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci z ustaleniami Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“daro-

wania przestrzennego miasta uchwalonym uchwaJą Nr XLIII/458/02 Rady Miejskiej BiaJ“gardu z dnia 29 
sierpnia 2002 r., zmieni“neg“ uchwaJami Nr XłńŃ6łŃ3 z dnia 3 wrze`nia 2ŃŃ3 r. i Nr XXXIX/356/06 

z dnia 15 marca 2006 r. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-

sta BiaJ“gard, “bejmującą oznaczone na rysunku zmiany ”lanu tereny “ Jącznej ”“wierzchni 24,94 ha. 

2Ł Integralną czę`cią uchwaJy są zaJączniki: 

1) nr 1 - 7 - rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta BiaJ“gard 
“”rac“wany w skali ń:ńŃŃŃ, “kre`lający granice zmian planu na arkuszach nr A4, A5, A8d, A9a, 

A10a, A13b, A14d i A17b; 

2) nr 8 - wyrys ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta BiaJo-

gard, na którym tereny “bjęte zmianami oznaczono graficznie symbolem granic; 

3) nr 9 - r“zstrzygnięcie “ s”“s“bie r“z”atrzenia uwag d“ ”r“jektu ”lanu uzu”eJni“ne “ uwagi d“ ”r“jek-

tu zmiany planu; 

4) nr 10 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych Miasta oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z prze-

pisami “ finansach ”ublicznych uzu”eJni“ne “ zadania wynikJe ze zmiany planu. 

3. Na rysunku zmiany ”lanu ustal“n“ nastę”ujące elementy: 

1) granice “bszarów “bjętych zmianą ”lanu; 
2) symbole arkuszy (wg ”“dziaJu ”lanu zmienianego); 

3) symbole podstref funkcjonalno-przestrzennych; 

4) granice podstref funkcjonalno-przestrzennych; 

5) linie r“zgraniczające tereny “ równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zag“s”“dar“wania; 
6) przeznaczenie terenu; 

7) pr“jekt“wane granice dziaJek; 
8) “b“wiązujące linie zabud“wy; 
9) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

10) budynki o wysokich walorach zabytkowych; 

11) budynki o walorach zabytkowych; 

12) budynki ”rzeznacz“ne d“ r“zbiórki; 
13) linie energetyczne wys“kieg“ na”ięcia WN i `rednieg“ na”ięcia SN ze strefą bez”ieczeLstwa, w tym 

linie d“ ”rzeJ“wenia; 
14) rzeki i rowy; 

15) granice “bszarów zagr“w“nych ”“w“dzią; 
16) sieci infrastruktury. 

4. Na terenach zmiany ”lanu zach“wuje się “znaczenia stref funkcj“naln“-przestrzennych oraz pod-

stref, natomiast zmiany d“tyczące terenów elementarnych “kre`l“n“ ”rzez m“dyfikację “znaczeL cyfr“w“-

liter“wych lub w ”rzy”adku ”“dziaJu terenu na mniejsze, zmodyfikowano liczby ”“rządk“we terenu ”o-

”rzez d“danie k“lejnej litery, a nastę”nie “znaczeL ”rzeznaczenia terenówŁ 

5. Przedmi“t ustaleL “kre`l“nych w niniejszej uchwale “bejmuje zmiany ”lanu w zakresie ustaleL 
funkcjonalnych, struktury przestrzennej, parametrów zabud“wy i zag“s”“dar“wania terenu dla terenów, 
przy czym na rysunku zmiany ”lanu d“k“nuje się zmian dla sze`ciu nastę”ujących “bszarów: 

1) obszar o powierzchni 2,14 ha ”“J“w“ny w strefie C, ”“dstrefie C5 (arkusz A8d) “bejmujący tereny 
oznaczone dotychczas symbolami E; 1MN,MW,U; 2KDd; 

2) obszar o powierzchni 2,67 ha ”“J“w“ny w strefie W, ”“dstrefie W4 (arkusz Ań3b) “bejmujący tereny 
oznaczone dotychczas symbolem 1MN; 2Uz,U; 
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3) obszar o powierzchni 0,76 ha ”“J“w“ny w strefie N, ”“dstrefie N6 (arkusz A5) “bejmujący teren 
oznaczony dotychczas symbolem 3P,U,MW; 

4) obszar o powierzchni 0,76 ha ”“J“w“ny w strefie W, ”“dstrefie Wń6 (arkuszAńŃa) “bejmujący teren 
oznaczony dotychczas symbolem 1W; 

5) obszar o powierzchni 15,77 ha ”“J“w“ny w strefie N, ”“dstrefie N3 (arkuszA4, A5 A9A, A10a) ozna-

czone s dotychczas symbolami 1P,U; 2P,U; 1KDW; 2KDd; 13WS; 

6) obszar o powierzchni 2,84 ha ”“J“w“ny w strefie S, ”“dstrefie Sń3 (arkusz ań4d Ań7b) “bejmujące 
tereny oznaczone dotychczas symbolami 2MN,U; 3P,U. 

6. Zmiany w ”lanie dla “bszarów “kre`l“nych w ust. 5 ”“legają “d”“wiedni“ na: 

1) wJączeniu terenu “znacz“neg“ symbolem E do terenu 1MN,MW,U; 

2) zmianie funkcji terenu oznaczonego symbolem 1MN poprzez dodanie funkcji zabudowy mieszkanio-

wej wiel“r“dzinnej, wydzielenie ulic wewnętrznych zg“dnie z uwytk“waniem terenu (wg ewidencji 

gruntów), wydzielenie terenu zabud“wy mieszkani“wej wiel“r“dzinnej “raz terenu zabud“wy usJugo-

wej kosztem terenu oznaczonego 2Uz,U, zgodnie z rysunkiem zmiany planu; oznaczenie po zmianie 

1aMN,MW; 1bMW; 2aUz,U; 2bMW,U; 2cUz,U; 1KDW; zmianę granic strefy “chr“ny k“nserwat“r-

skiej ｭKｬ; 
3) zmianę funkcji terenu “znacz“neg“ symbolem 3P,U,MW ”“”rzez ”“dzielenie terenu na trzy czę`ci 

i wydzielenie zabudowy mieszkani“wej wiel“r“dzinnej z terenów ”r“dukcyjnych i usJug“wych; ozna-

czenia po zmianie 3aP,U; 3bMW,U; 3cP,U; 

4) zmianę funkcji czę`ci terenu “znacz“neg“ symbolem 1W poprzez wydzielenie terenu przeznaczonego 

na funkcję zabud“wy mieszkani“wej wiel“r“dzinnej i zabud“wy usJug“wej i terenu ulicy wewnętrznej; 
oznaczenia po zmianie 1aW; 1bMW,U; 1KDW; 

5) zmianę usytu“wania ulicy d“jazd“wej “znacz“nej symbolem 2KŚd i związaną z tym zmianę struktury 
przestrzennej obszaru; oznaczenia po zmianie 1aP,U; 1bP,U; 1cP,U; 2P,U; 1KDW; 2KDd; 14WS; 

6) r“zszerzenie terenu i funkcji “ zabud“wę mieszkani“wą wiel“r“dzinną; “znaczenie ”“ zmianie 

2U,MW,MN; zmianę funkcji czę`ci terenu “znacz“neg“ symbolem 3P,U ”“”rzez ”“dzielenie terenów 
i modyfikacje funkcji (zamiast terenów “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów i magazynów zabud“wa 
usJug“wa i mieszkaniowa jednorodzinna, z pozostawieniem terenów ”r“dukcyjnych i usJug“wych; 
oznaczenia po zmianie 3aP,U; 3bU,MN, 3cP,U. 

§ 2. W rozdziale 2 - Ustalenia dla wszystkich terenów d“k“nuje się nastę”ujących zmian: 

1) w § 3: 

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

ｭ11) w ustaleniach szczegóJ“wych w r“zdziale 3 wys“k“`ć istniejących i ”r“jekt“wanych budyn-

ków wyraw“n“ w k“ndygnacjach nadziemnych; dla ”r“jekt“wanych budynków “”rócz liczby 
kondygnacji nadziemnych “kre`l“n“ takwe maksymalną wys“k“`ć budynku w metrach, liczo-

ną od ”“wierzchni terenu ”rzy najniwszym wej`ciu d“ budynku d“ najwywszej kalenicy dachu 
lub najwywej ”“J“w“nej ”“wierzchni ”rzekrycia dachu; ”rzy zach“waniu wys“k“`ci istnieją-
cych budynków lub wys“k“`ci “kre`l“nej w metrach d“”uszcza się zwiększenie liczby kon-

dygnacji “ jedną, w nastę”ujących ”rzy”adkach: 
a) zmiany s”“s“bu uwytk“wania wys“kieg“ ”“ddasza istniejących budynków, 
b) realizacji zagJębi“nej lub czę`ci“w“ zagJębi“nej k“ndygnacji nadziemnej projektowanych 

budynków uwyteczn“`ci ”ublicznejｬ, 

b) pkt 31 otrzymuje brzmienie: 

ｭ31) w obiektach lokalizowanych w ramach zabud“wy usJug“wej, ”r“dukcyjnej, usJug“w“-

produkcyjnej i produkcyjno-usJug“wej (“znaczenia U;P; U,P; P,U) d“”uszcza się l“kalizację 
jednego mieszkania dla wJa`ciciela zakJadu, zarządcy lub d“z“rcyｬ; 

2) w § 4: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3) w stosunku do pomników ”rzyr“dy “wywi“nej zabrania się: 
a) wycinania, niszczenia lub uszkadzania drzew, 

b) w “dlegJ“`ci minimum 5 m od maksymalneg“ zasięgu k“rzeni i k“r“n drzew: 
 ｦ wzn“szenia “biektów budowlanych, 

 ｦ zanieczyszczania terenu, 

 ｦ ”rzeksztaJcania uksztaJt“wania terenu, w szczególn“`ci tw“rzenia nasy”ów i wyk“”ów, 
 ｦ umieszczania tablic, na”isów i znaków innych niw “znaczenie ”“mnika przyrodyｬ, 
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b) dotychczasowe pkt 11-ń5 “znacza się jak“ lit. a-e w pkt 10 a dotychczasowe pkt 16-19 oznacza 

się jak“ pkt 11-14; 

3) § 7 otrzymuje brzmienie: 

  ｭ§ 7. ńŁ Ustalenia d“tyczące ”arametrów i wskauników ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“da-

rowania terenu - parametry dla ”“dstaw“weg“ ”rzeznaczenia terenów “kre`l“n“ w r“zdziale 3Ł 
   2Ł Śla terenów ”“J“w“nych w strefie C d“”uszcza się ”rzekr“czenie “kre`l“nych w ustaleniach 

szczegóJ“wych wskauników ”“wierzchni zabud“wy d“ ńŃŃ% ”“wierzchni dziaJki: 
1) w ”rzy”adku istniejących zabud“wanych juw dziaJek i niezbędnej k“nieczn“`ci r“zbud“wy, 

”rzy ”“wierzchni zabud“wy ”rzekraczającej juw 8Ń% ”“wierzchni dziaJki; 
2) w ”rzy”adku istniejących dziaJek “ ”“wierzchni mniejszej niw minimalna “kre`l“na w ustale-

niach ”lanu, dla których zabud“wa jest niezbędna w celu wy”eJnienia zabudowy pierzei 

ulicznej w zabud“wie w“ln“st“jącej lub zwartej (zabud“wa w“lnych dziaJek zl“kaliz“wanych 
bez”“`redni“ ”rzy ulicy, tzwŁ zabud“wa ”l“mbowa).ｬ. 

§ 3. W rozdziale 3 - Ustalenia szczegóJ“we zmienia się w nastę”ującym zakresie: 

1) w § 14 ustaleniach dla strefy C zmienia się za”isy w zakresie ”arametrów zag“s”“dar“wania terenu 
w nastę”ujących tabelach: 

 
3. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

3MW 

5MW 

Podstrefa  

C1 

(ark.) 

A8d 

A8d, A14b 

Powierzchnia (ha) 

0,08 

0,06 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2-3kondygnacji, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 75% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – do terenu 3MW z ulic 2KDd, 3KDl; do terenu 5MW z ulicy 2KDd, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu 5MW oznaczono obiekty o walorach zabytkowych  objCte 
ochron> na podstawie niniejszego planu,  

b) tereny znajduj> siC w obszarze wpisanym do rejestru zabytków „Stare Miasto” 
nr rej. 17 i w strefie „A” ochrony konserwatorskiej i , „WIII” ochrony 
stanowiska archeologicznego,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 
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5. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

6MW,U 

8MW,U 

11MW,U 

12MW,U 

16MW,U 

17MW,U 

18MW,U 

20MW,U 

21MW,U 

24MW,U 

25MW,U 

26MW,U 

27MW,U 

29MW,U 

30MW,U 

33MW,U 

35MW,U 

40MW,U 

41MW,U 

podstrefa  

C1 

(ark.) 

A14b 

A14b 

A8d,A14b 

A8d,A8c 

A8c,A14a 

A14a 

A14a,A14b 

A14b 

A14b 

A14b 

A14b 

A14b 

A14a,A14b 

A14a 

A14a 

A14a 

A14a 

A14a,A14b 

A14b 

Powierzchnia (ha) 

0,54 

0,19 

0,16 

0,20 

0,19 

0,12 

0,26 

0,19 

1,00 

0,20 

0,07 

0,15 

0,26 

0,20 

0,40 

0,05 

0,27 

0,65 

0,37 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy 
usługowej w zabudowie zwartej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 3-5 kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci 
istniej>cych budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu;  

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m, 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – do terenu 6MWU z ulicy 5KDz, 2KDd, 3KDl; do terenu 8MWU z 
ulicy 2KDd, 3KDl; do terenu 11MWU; 16MWU, 17MWU, 18MWU, 20MWU, 
24MWU, 25MWU,  27MWU, 12MWU z ulic 3KDl, 2KDd; do terenu 
29MWU, 26MWU, 33MWU z ulicy 2KDd; do terenu 30MWU z ulicy 3KDl , 
1KDWp; do terenu 35MWU 40MWU z ulic 2KDd, 1KDWp, do terenu 
21MWU z ulicy 2KDd i 5KDz, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21,;  

5) Ochrona zabytków a) tereny znajduj> siC w obszarze wpisanym do rejestru zabytków „Stare Miasto” 
nr rej. 17 i w strefie „A” ochrony konserwatorskiej,  

b) w ramach terenów 18MW,U; 21MW,U; 25MW,U; 29MW,U, 41MW,U 
oznaczono obiekty wpisane do rejestru zabytków, 
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c) w ramach terenów 6MW,U; 8MW,U; 16MW,U; 18MW,U; 20MW,U; 
21MW,U; 26MW,U; 29MW,U; 31MW,U oznaczono obiekty o wysokich 
walorach zabytkowych, 

d) w ramach terenów 6MW,U; 8MW,U; 11MW,U; 12MW,U; 16MW,U; 
17MW,U; 18MW,U; 20MW,U; 21MW,U; 24MW,U; 25MW,U; 26MW,U; 
29MW,U; 30MW,U;  31MW,U; 33MW,U; 40MW,U oznaczono obiekty o 
walorach zabytkowych, 

e) tereny znajduj> siC w strefie „WIII” ochrony stanowiska archeologicznego,  

f) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 

6. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

7MW,MN,U 

22MW,MN,U 

23MW,MN,U 

podstrefa  

C1 

(ark.) 

A8d, A14b 

A14b 

A14b 

Powierzchnia (ha) 

0,70 

0,09 

0,51 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej 

(teren oznaczony 23M,MN,U realizować w zwartej zabudowie) 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2-4 kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci istniej>cych 
budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – do terenu 7MW,MN,U z ulic 3KDl, 2KDd; do terenu 22MW,MN,U 
z ulic 5KDz, 1KDW, 2KDd; do terenu 23MW,MN,U z ulic 2KDd, 1KDW, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu 7MW,MN,U oznaczono  obiekty wpisane do rejestru 
zabytków (brama i mury  miejskie), obiekty o wysokich walorach zabytkowych  
objCte ochron> na podstawie niniejszego planu,  

b) w ramach terenu 23MW,MN,U oznaczono o walorach zabytkowych,  

c) tereny znajduj> siC w obszarze wpisanym do rejestru zabytków „Stare Miasto” 
nr rej. 17 i w strefie „A” ochrony konserwatorskiej i „WIII” ochrony stanowiska 
archeologicznego,  

d) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 
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7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
14. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

31MW,U 

36MW,U 

38MW,U 

podstrefa  

C1 

(ark.) 

A14a 

A14a 

A14a, A14b 

Powierzchnia (ha) 

0,35 

0,29 

0,38 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy 
usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2-5 kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci istniej>cych 
budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki,  

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu;  

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – do terenu 31MW,U, 36MW,U z ulicy 3KDl, 2KDd; do terenu 
38MW,U z ulicy 2KDd,  

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) tereny znajduj> siC w obszarze wpisanym do rejestru zabytków „Stare Miasto” 
nr rej. 17 i w strefie „A” ochrony konserwatorskiej,  

b) w ramach terenu 31MW,U oznaczono obiekt o wysokich walorach 
zabytkowych objCty ochron> na podstawie niniejszego planu,  

c) w ramach terenów 31MW,U i 38MW,U oznaczono obiekty o walorach 
zabytkowych  objCte ochron> na podstawie niniejszego planu,  

d) tereny znajduj> siC w strefie „WIII” ochrony stanowiska archeologicznego,  

e) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) na terenie 36MW,U ustala siC zachowanie starodrzewu o charakterze 
parkowym, 

b) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
17. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

1MW,U 

2MW,U 

4MW,U 

7MW,U 

podstrefa  

C2 

(ark.) 

A8c 

A8c,A14a 

A8c,A14a 

A8c,A14a 

Powierzchnia (ha) 

0,21 

0,75 

0,66 

0,41 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy 
usługowej w zwartej zabudowie 
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2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 3-5 kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci istniej>cych 
budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – do terenu 1MW,U z ulic 3KDl, 2KDd, 3KDg; do terenu 2MW,U z 
ulic 2KDd, 3KDl, 3KDg; do terenu 4MW,U z ulic 1KDW, 3KDl, 2KDd; do 
terenu 7MW,U z ulic 3KDl, 2KDd,  

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu  1MW,U, 2MW,U, 7MW,U oznaczono obiekty o wysokich 
walorach zabytkowych oraz obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> na 
podstawie niniejszego planu,  

b) w ramach terenu 4MW,U, oznaczono obiekty o walorach zabytkowych  objCte 
ochron> na podstawie niniejszego planu, 

c) tereny znajduj> siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,                             
d) teren 4MWU znajduje siC w strefie „WIII” ochrony stanowiska 
archeologicznego,  

e) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 

20. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

6MW,U,MN 

Podstrefa  

C2 

(ark.) 

A8c,A14a 

Powierzchnia (ha) 

1,17 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie zwartej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2-4  kondygnacji, w zalecnoWci od wysokoWci 
istniej>cych budynków z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów – płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 1KDW, 2KDd, 3KDl, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   
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5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu  oznaczono obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> 
na podstawie niniejszego planu, 

b) teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 

26. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

13MW,U 

podstrefa  

C2 

(ark.) 

A14a 

Powierzchnia (ha) 

0,33 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 3-4  kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci 
istniej>cych budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu;  

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 2KDd, 3KDg, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu oznaczono obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> 
na podstawie niniejszego planu, 

b) teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,                             

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
27. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

14MW,MN,U 

16MW,MN,U 

21MW,MN,U 

 

27MW,MN,U 

podstrefa  

C2 

(ark.) 

A14a 

A14a 

A14a,A14b, 

A14c,A14d 

A14a 

Powierzchnia (ha) 

1,37 

3,55 

2,41 

 

0,18 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 

a) wysokoWć zabudowy- 2-4 kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci istniej>cych 
budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 
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 b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – do terenu 14MW,MN,U z ulic 2KDd, 3KDl, 3KDg, do   
16MW,MN,U. 27MW,MN,U z ulic 2KDd, 3KDl; do terenu 21MW,MN,U z 
ulic 2KDd, 5KDz, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenów oznaczono obiekty o walorach zabytkowych  objCte 
ochron> na podstawie niniejszego planu,  

b) tereny znajduj> siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. CzCWć terenu 
16MW,MN,U i 27MW,MN,U w strefie WII ochrony stanowiska 
archeologicznego,  teren 14MW,MN,U  w strefie WII ochrony stanowiska 
archeologicznego. CzCWć terenu 27MW,MN,U w strefie WIII ochrony 
stanowiska archeologicznego, 

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) czCWciowo teren 14MW,MN,U połocony jest w strefie zagrocenia powodzi> - 
obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 10,  

b) nalecy zabezpieczyć wody przed niekontrolowanym napływem 
zanieczyszczeM wód z terenów s>siednich, 

c) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 

40. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

3MW,U 

10MW,U 

18MW,U 

podstrefa  

C4 

(ark.) 

A8c 

A8c 

A8d,A14b 

Powierzchnia (ha) 

0,69 

0,74 

1,40 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy 
usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 3-5 kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci istniej>cych 
budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 
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4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – do terenu 3MW,U z ulic 7KDz, 3KDl, 2KDd; do terenu 10MW,U         
z ulic2KDd, 7KDz; do terenu 18MW,U z ulic7KDz, 2KDd, 5KDz, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu  18MW,U oznaczono obiekty o wysokich walorach 
zabytkowych  oraz obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> na 
podstawie niniejszego planu, 

b) w ramach terenu 3MW,U i 10MW,U oznaczono obiekty o walorach 
zabytkowych  objCte ochron> na podstawie niniejszego planu, 

c) tereny znajduj> siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej , 

d) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 

41. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

4MW,U 

5MW,U 

podstrefa  

C4 

(ark.) 

A8c 

A8c 

Powierzchnia (ha) 

0,71 

0,45 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy 
usługowej w zabudowie zwartej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 3-5 kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci istniej>cych 
budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – do terenów  4MW,U- z ulic 2KDd, 3KDl, do terenu 5MW,U  z ulic 
3KDl, 2KDd, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenów oznaczono obiekty o walorach zabytkowych  objCte 
ochron> na podstawie niniejszego planu, 

b) w ramach terenu 4MW,U i 5MW,U oznaczono obiekty o walorach 
zabytkowych  objCte ochron> na podstawie niniejszego planu, 

c) w ramach terenu  5MW,U oznaczono obiekty o wysokich walorach 
zabytkowych  objCte ochron> na podstawie niniejszego planu, 

d) tereny znajduj> siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

e) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 
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7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
45. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

9MW,U 

podstrefa  

C4 

(ark.) 

A8c 

Powierzchnia (ha) 

0,95 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2-4 kondygnacje, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 50% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 30% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 2KDd, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków Teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) ustala siC zachowanie starodrzewu o charakterze parkowym, 

b) obowi>zuj> ustalenia § 4;  

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
46. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

11MW 

podstrefa  

C4 

(ark.) 

A8c 

Powierzchnia (ha) 

0,34 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2-4  kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci 
istniej>cych budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 7KDz, 2KDd, 1KDW, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu   oznaczono obiekty o wysokich walorach zabytkowych oraz 
obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> na podstawie niniejszego 
planu, 



Dziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 93 ｦ 15290 ｦ Poz. 2644 

 

b) teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, 

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 

50. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

1MN,MW,U 

13MN,MW,U 

14MN,MW,U 

22MN,MW,U 

podstrefa  

C5 

(ark.) 

A8d 

A8d,A14b,A15a,A15b 

A14b,A15b 

A15b 

Powierzchnia (ha) 

2,14 

2,21 

1,35 

1,58 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 1-4 kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci istniej>cych 
budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – do terenu 1MN,MW,U z ulic 3KDl, 5KDz, 2KDd; do terenu 
13MN,MW,Ui 14MN,MW,U z ulic 3KDl, 2KDd; do terenu 22MN,MW,U z 
ulic 3KDl, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu oznaczono obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> 
na podstawie niniejszego planu, 

b) teren 1MN,MW,U znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, 
czCWciowo  13MN,MW,U , 14MN,MW,U  22MN,MW,U znajduj> siC w strefie 
„B” ochrony konserwatorskiej,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 
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52. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

3MW,U 

4MW,U 

9MW,U 

17MW,U 

podstrefa  

C5 

(ark.) 

A8d,A14b 

A8b 

A8d 

A14b,A15b 

Powierzchnia (ha) 

1,04 

1,17 

0,25 

1,02 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy 
usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy – 2 - 4 kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci 
istniej>cych budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu;  

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – do terenu 3MW,U z ulic 3KDl, 1KDW, 5KDz; do terenu 4MW,U z 
ulic 3KDl, 3KDl; do terenu 9MW,U z ulic 1KDW, 2KDd, 3KDl;  do terenu 
17MW,U z ulic 3KDl, 2KDd, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21,   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu 3MW,U, 9MW,U oznaczono obiekty o walorach 
zabytkowych  objCte ochron> na podstawie niniejszego planu, 

b) teren 3MW,U, 9MW,U znajduj> siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 

54. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

11MW,MN 

podstrefa  

C5 

(ark.) 

A8d,A15a 

Powierzchnia (ha) 

1,16 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2-3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu;  

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 
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4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 3KDl, 1KDW, 2KDd, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt  15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu  oznaczono obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> 
na podstawie niniejszego planu, 

b) czCWciowo teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 

58. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

21MW 

podstrefa  

C5 

(ark.) 

A15b 

Powierzchnia (ha) 

0,30 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2-3 kondygnacji,  

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 3KDl, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu oznaczono obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> 
na podstawie niniejszego planu, 

b) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 

59. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

25MW,MN,U 

podstrefa  

C5 

(ark.) 

A15a,A15b 

Powierzchnia (ha) 

2,75 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 4 - 6 kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci 
istniej>cych budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 
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d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu;  

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 2KDd, 3KDl, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt  15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu oznaczono obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> 
na podstawie niniejszego planu, 

b) czCWciowo teren  znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 

60. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

26MW,MN 

podstrefa  

C5 

(ark.) 

A15b 

Powierzchnia (ha) 

0,25 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2-3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu;  

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 3KDl, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt  15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu oznaczono obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> 
na podstawie niniejszego planu, 

b) teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 
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61. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

1MW,U 

7MW,U 

podstrefa  

C6 

(ark.) 

A8a,A8b 

A8d 

Powierzchnia (ha) 

0,30 

1,55 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy 
usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2-5 kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci 
istniej>cych budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu,  

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd –do terenu 1MW,U z ulic 2KDd, 3KDl, 3KDz; do terenu 7MW,U z 
ulic2KDd, 3KDz, 7KDz, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt  15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu  7MWU oznaczono obiekty o wysokich walorach 
zabytkowych oraz obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> na 
podstawie niniejszego planu, 

b) czCWciowo teren 7MWU znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 

65. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

5MW 

podstrefa  

C6 

(ark.) 

A8b,A8d 

Powierzchnia (ha) 

0,29 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 3 - 4 kondygnacji, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 2KDd, 3KDz, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   
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5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu  oznaczono obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> 
na podstawie niniejszego planu,  

b) teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 

69. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

11MW,U 

podstrefa  

C6 

(ark.) 

A8d 

Powierzchnia (ha) 

5,90 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2-4 kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci istniej>cych 
budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 50% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 30% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 5KDz, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu  oznaczono obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> 
na podstawie niniejszego planu, 

b) teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) ustala siC zachowanie starodrzewu o charakterze parkowym, 

b) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 

74. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

23MW,U 

24MW,U 

39MW,U 

48MW,U 

53MW,U 

podstrefa  

C7 

(ark.) 

A8a 

A8a 

A8a,A8c 

A8a,A8b,A8c,A8d 

A8c 

Powierzchnia (ha) 

1,20 

1,14 

1,09 

1,06 

0,78 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy 
usługowej 
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2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2-6 kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci istniej>cych 
budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu;  

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – do terenu 23MW,U, 24MW,U z ulic 2KDd, 3KDl; do terenu 
29MW,U z ulic 1KDW, 3KDl; do terenu 48MW,U z ulic 3KDz, 3KDl, 2KDd, 
1KDW; do terenu 53MW,U z ulic 2KDd, 3KDl, 7KDz, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu  39MW,U oznaczono obiekty o wysokich walorach 
zabytkowych oraz obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> na 
podstawie niniejszego planu,  

b) w ramach terenu 18MW,U, 48MW,U, 53MW,U oznaczono obiekty o 
walorach zabytkowych  objCte ochron> na podstawie niniejszego planu, 

c) tereny 39MW,U,  48MW,U, 53MW,U znajduj> siC w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej,  

d) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 
 
 

75. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

34MW 

podstrefa  

C7 

(ark.) 

A8a 

Powierzchnia (ha) 

0,29 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2- 4 kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci 
istniej>cych budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd –z ulic 3KDl, 1KDz, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   
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5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu  oznaczono obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> 
na podstawie niniejszego planu , 

b) teren  znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 

77. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

14MN,MW,U 

podstrefa  

C7 

(ark.) 

A8a 

Powierzchnia (ha) 

0,22 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2-4 kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci istniej>cych 
budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 3KDz, 3KDl, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu  oznaczono obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> 
na podstawie niniejszego planu, 

b) obowi>zuj> ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
79. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

17MW 

podstrefa  

C7 

(ark.) 

A8a,A8b 

Powierzchnia (ha) 

0,19 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 4-5 kondygnacji, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 50% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 30% powierzchni terenu;  

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  
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b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 3KDz, 3KDl, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków Nie dotyczy; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) ustala siC zachowanie starodrzewu o charakterze parkowym, 

b) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 

82. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

26MW,MN,U 

27MW,MN,U 

38MW,MN,U 

41MW,MN,U 

52MW,MN,U 

podstrefa  

C7 

(ark.) 

A8a 

A8a 

A8a 

A8a,A8c 

A8c,A8d 

Powierzchnia (ha) 

1,18 

0,50 

0,96 

1,47 

1,41 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 6  kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci 
istniej>cych budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – do terenu 26MW,MN,U, 27MW,MN,U, 41MW,MN,U z ulic 2KDd, 
3KDl; do terenu 38MW,MN,U z ulic 2KDd, 1KDz, 3KDl; do terenu 
52MW,MN,U z ulic 2KDd, 3KDl,  

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu 27MW,MN,U, 26MW,MN,U, 41MW,MN,U, 52MW,MN,U 
oznaczono obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> na podstawie 
niniejszego planu,  

b) teren 41MW,MN,U i 52MW,MN,U znajduj> siC w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 
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85. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

45MW,U,MN 

podstrefa  

C7 

(ark.) 

A8a,A8c 

Powierzchnia (ha) 

1,47 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy - 2-5 kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci 
istniej>cych budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic3KDl, 2KDd, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu oznaczono obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> 
na podstawie niniejszego planu,  

b) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 

90. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

2MW,MN 

podstrefa  

C8 

(ark.) 

A8a 

Powierzchnia (ha) 

0,71 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2-3  kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci 
istniej>cych budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd –z ulic 8KDz, 2KDd, 1KDz, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu oznaczono obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> 
na podstawie niniejszego planu,  
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b) teren znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5, 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0%. 

 
 

91. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

3MW,MN,U 

24MW,MN,U 

podstrefa  

C8 

(ark.) 

A8a 

A8c 

Powierzchnia (ha) 

1,11 

1,23 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2-5  kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci 
istniej>cych budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu;  

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – do terenu 3MW,MN,U z ulic 1KDz, 2KDd; do terenu 24MW,MN,U         
z ulic1KDZ, 2KDd, 7KDz, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenów oznaczono obiekty o walorach zabytkowych  objCte 
ochron> na podstawie niniejszego planu,  

b) tereny znajduj> siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 

92. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

16MW 

podstrefa  

C8 

(ark.) 

A8c 

Powierzchnia (ha) 

0,28 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 3-5 kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci istniej>cych 
budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 
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e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – do terenu 4MW,  do terenu 16MW z ulic 2KDd, 1KDW, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu 4MW oznaczono obiekty o wysokich walorach 
zabytkowych, 

b) teren 4MW , znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, 

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 

93. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

4MW,U 

5MW,U 

6MW,U 

7MW,U 

10MW,U 

13MW,U 

14MW,U 

15MW,U 

17MW,U 

18MW,U 

19MW,U 

20MW,U 

21MW,U 

23MW,U 

25MW,U 

27MW,U 

28MW,U 

podstrefa  

C8 

(ark.) 

A8a,A8c 

A8a,A8c 

A8a,A8c 

A8a,A8c 

A8c 

A8c 

A8c 

A8c 

A8c 

A8c 

A8c 

A8c 

A8c 

A8c 

A8c 

A8c 

A8c 

Powierzchnia (ha) 

0,55 

0,72 

0,97 

0,44 

0,31 

0,77 

1,63 

0,54 

0,40 

0,37 

1,78 

0,05 

0,97 

0,97 

0,80 

0,84 

0,05 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 3-5 kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci istniej>cych 
budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu; 
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3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – do terenu 5MW,U  14MW,U  18MW,U  25MW,U z ulic 2KDd, 
3KDl; do terenu 16MW,U z ulic 2KDd, 1KDW ;do terenu 6MW,U  7MW,U z 
ulic 3KDl, 2KDd, 1KDz; do terenu 10MWU z ulic 2KDd, 8KDz; do terenu 
13MW,U z ulic 2KDd, 3KDl, 8KDz; do terenu 15WM,U z ulic 1KDW, 2KDd, 
3KDl , 17MW,U z ulic 2KDd, 3KDl, 1KDW; do terenu 19MW,U z ulic 
1KDW,2KDd;  20MW,U i 21MW,U z ulic 1KDW, 2KDd; do terenu 23MW,U 
z ulic 1KDW, 2KDd, 3KDl; do terenu 27MW,U z ulic 1KDW, 3KDl, 2KDd, 
1KDz; do terenu 28MW,U z ulic 1KDW, 2KDd, 1KDz,  

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu  6MW,U  7MW,U  13MW,U 14MW,U  23MW,U oznaczono 
obiekty o wysokich walorach zabytkowych oraz obiekty o walorach 
zabytkowych  objCte ochron> na podstawie niniejszego planu,  

b) w ramach terenu  10MW,U oznaczono obiekty o wysokich walorach 
zabytkowych, 

c) w ramach terenu 5MW,U  17MW,U  18MW,U  21MW,U  25MW,U  
27MW,U oznaczono obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> na 
podstawie niniejszego planu,  

d) tereny 5MW,U, 6MW,U, 7MW,U, 10MW,U, 13MW,U, 14MW,U, 21MW,U, 
23MW,U, 25MW,U, 27MW,U, 28MW,U  znajduj> siC w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej,  czCWć terenów 17MW,U i 18MW,U znajduj> siC w strefie „B” 
ochrony konserwatorskiej, 

e) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 
 
 
 

96. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

22U,MW, Uo 

podstrefa  

C8 

(ark.) 

A8c 

Powierzchnia (ha) 

0,56 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
teren zabudowy usług oWwiaty 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2-4 kondygnacji w zalecnoWci od wysokoWci istniej>cych 
budynków, z uwzglCdnieniem ustaleM §3, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni terenu,  

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- powierzchnia zabudowy istniej>cego 
budynku lub 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- szerokoWć frontu istniej>cego budynku 
lub 10 m; 
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4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 3KDl, 7KDz, 2KDd, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu oznaczono obiekty o wysokich walorach zabytkowych oraz 
obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> na podstawie niniejszego 
planu, 

b) czCWciowo teren  znajduje siC w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 
 

2) w § 15 ustaleniach dla strefy N zmienia siC zapisy w zakresie parametrów 
zagospodarowania terenu w nastCpuj>cych tabelach: 

 
 

18. 

 

 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu:  

1aP,U 

1bP,U 

1cP,U 

2P,U 

3P,U 

4P,U 

6P,U 

7P,U 

podstrefa 

 N3 

(ark.) 

A4,A5,A9a,A10a 

 

 

A4,A10a 

A5,A9a,A10a 

A9a,A10a 

A9a,A10a 

A9a 

Powierzchnia (ha) 

3,83 

5,23 

0,6 

5,77 

3,28 

1,4 

1,7 

5,42 

1) Przeznaczenie terenu Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy 
usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 4 kondygnacji, nie wycej nic 16 m,  

b) geometria dachów –płaskie i pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 50% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 20% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- 5000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- 40 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – do terenu 1aP,U, 1bP,U, 1cP,U z ulic 3KDl*, 2KdD* i 1KDW*; do 
terenu 2P,U z ulic 2KDd*, 3KDl* i 3KDg; do terenu 3P,U z ulic 3KDl*, 
1KDW* i 2KDd; do terenu 4P,U z ulic 1KDW* i 2KDd; do terenu 6P,U z ulic 
2KDd i 3KDg, do terenu 7P,U z ulic 3KDl*, 2KDd i 1KDW, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) czCWć terenu 7P,U w strefie „K” ochrony konserwatorskiej,  

b) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 
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6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

Obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30%. 

 
 

30. Ustalenia dla terenu o symbolu: 

3aP,U 

3cP,U 

podstrefa  

N6 

(ark.) 

A5 

Powierzchnia (ha) 

0,43 

0,24 

1) Przeznaczenie terenu Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy 
usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji, nie wycej nic 12,5 m,  

b) geometria dachów –płaskie i pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 50% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 20% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- 2000 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- 25 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 2KDd i 1KDz (3aP,U), 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;  

5) Ochrona zabytków Nie dotyczy; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30%. 

 
 
30a. Ustalenia dla terenu o symbolu: 

3bMW,U 

podstrefa  

N6 

(ark.) 

A5 

Powierzchnia (ha) 

0,43 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji, nie wycej nic 10,0 m,  

b) geometria dachów –płaskie i pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych – do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 50% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 20% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 2KDd, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;  

5) Ochrona zabytków Nie dotyczy; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 
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7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30%. 

 
 

3) w § 17 ustaleniach dla strefy W zmienia siC zapisy w zakresie parametrów 
zagospodarowania terenu w nastCpuj>cych tabelach: 

 
 
14a. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

1aMN, MW 

podstrefa  

W4 

(ark.) 

A13b 

Powierzchnia (ha) 

0,10 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji,   

b) geometria dachów - pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 25% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 40% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 4KDW, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków Nie dotyczy; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4, 

b) zachować na terenie istniej>cy starodrzew; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 
14b. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

1bMW 

podstrefa  

W4 

(ark.) 

A13b 

Powierzchnia (ha) 

0,06 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji,   

b) geometria dachów - pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 25% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 40% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 3KDl, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków Nie dotyczy; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4, 
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b) zachować na terenie istniej>cy starodrzew; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 
15a. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

2aUz,U 

podstrefa  

W4 

(ark.) 

A13b 

Powierzchnia (ha) 

1,72 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usług zdrowia, teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy-  do 4 kondygnacji,  

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 40% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 20% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

i. zakaz podziału terenu; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 3KDl, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu oznaczono obiekty o wysokich walorach zabytkowych, 

b) teren połocony w strefie „K” ochrony konserwatorskiej, 

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) zachować istniej>cy na terenie starodrzew,  

b) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0%. 

 
 
15b. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

2bMW,U 

podstrefa  

W4 

(ark.) 

A13b 

Powierzchnia (ha) 

0,06 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 3 kondygnacji,   

b) geometria dachów - pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 60% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 4KDW, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków Nie dotyczy; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4, 
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7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0%. 

 
 
15c. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

2cUz, U 

podstrefa  

W4 

(ark.) 

A13b 

Powierzchnia (ha) 

0,53 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usług zdrowia, teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy-  do 4 kondygnacji,  

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 60% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 20% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- 400 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- 20 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd - z ulicy 3KDl, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu oznaczono obiekty o wysokich walorach zabytkowych, 

b) teren połocony w strefie „K” ochrony konserwatorskiej, 

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) zachować istniej>cy na terenie starodrzew,  

b) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0%. 

 
 
53a. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

1aW 

podstrefa  

W16 

(ark.) 

A10a 

Powierzchnia (ha) 

0,26 

1) Przeznaczenie terenu Teren obiektów i urz>dzeM wodoci>gowych 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji,  

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 20% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 2KDd, 1KDW, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków Nie dotyczy; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

Obowi>zuj> ustalenia § 4; 
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7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

0%. 

 
 
53b. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

1bMW,U 

 

podstrefa  

W16 

(ark.) 

A10a 

 

Powierzchnia (ha) 

0,3 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- 2-4 kondygnacji,  

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 60% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 25% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- 400 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- 20 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd –  z ulic 1KDW, 2KDd, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21; 

5) Ochrona zabytków Nie dotyczy; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
4) w § 18 ustaleniach dla strefy S zmienia siC zapisy w zakresie parametrów 

zagospodarowania terenu w nastCpuj>cej tabeli: 
 

19. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

2MW 

5MW 

podstrefa  

S7 

S7 

(ark.) 

A14c 

A14c 

Powierzchnia (ha) 

0,75 

1,50 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 3  kondygnacji,  

b) geometria dachów - pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 25% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 50% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- 900 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- 20 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 2KDd, 1KDW,  

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21; 

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenów  oznaczono obiekty o walorach zabytkowych objCte 
ochron> , 
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b) teren 2MW połocony w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, teren 5MW 
czCWciowo połocony w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, 

c) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) tereny czCWciowo połocone w strefie zagrocenia powodzi> – obowi>zuj> 
odpowiednie ustalenia § 10, 

b) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 

29. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

2MW 

podstrefa  

S9 

(ark.) 

A17a 

Powierzchnia (ha) 

0,20 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji,  

b) geometria dachów - pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 25% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 50% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- 900 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- 20 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 3KDl, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) teren w strefie „K” ochrony konserwatorskiej,  

b) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 
 
 
 

35. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

2U,MW,MN 

podstrefa  

S13 

(ark.) 

A14c 

Powierzchnia (ha) 

0,92 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy-  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 50% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 20% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- 500 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- 15 m; 
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4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulic 3KDl, 2KDd*, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu oznaczono obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> 
na podstawie niniejszego planu,  

b) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 

36a. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

3aP,U 

3cP,U 

4P,U 

podstrefa  

S13 

(ark.) 

A14c,A14d,A17b 

A14c,A14d,A17b 

A14d,A17b 

Powierzchnia (ha) 

0,84 

0,61 

0,82 

1) Przeznaczenie terenu Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zabudowy 
usługowej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy- do 2 kondygnacji, nie wycej nic 12,5 m,  

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 40% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 30% powierzchni działki; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a)minimalna powierzchnia działki- 800 m2,  

b) minimalna szerokoWć frontu działki- 20 m; 

4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – do terenu 3P,U z ulic 3KDg, 2KDd*; do terenu 4P,U 2KDd*, 3KDl, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21; 

5) Ochrona zabytków Nie dotyczy; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

30%. 

 
 
36b. 

 

Ustalenia dla terenu o symbolu: 

3bU,MN 

podstrefa  

S13 

(ark.) 

 

Powierzchnia (ha) 

0,47 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) Zagospodarowanie terenu i 
kształtowanie zabudowy 
 

a) wysokoWć zabudowy-  do 3 kondygnacji, 

b) geometria dachów - płaskie lub pochyłe dwu- lub wielospadowe, 

c) nachylenie połaci dachowych - do 45o, 

d) powierzchnia zabudowy- do 50% powierzchni działki, 

e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 20% powierzchni terenu; 

3) Zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci 

a) zakaz podziału terenu, 
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4) Ustalenia komunikacyjne; 
ustalenia w zakresie 
infrastruktury technicznej 

a) dojazd – z ulicy 2KDd, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – z sieci w przyległych ulicach 
zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 15-21;   

5) Ochrona zabytków a) w ramach terenu oznaczono obiekty o walorach zabytkowych  objCte ochron> 
na podstawie niniejszego planu,  

b) obowi>zuj> odpowiednie ustalenia § 5; 

6) Ochrona Wrodowiska, 
przyrody 

a) obowi>zuj> ustalenia § 4; 

7) Stawka procentowa od 
wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci 

10%. 

 

§ 4. P“z“staJe ustalenia ”lanu ”“z“stawia się bez zmian. 

R“zdziaJ 4 

Ustalenia k“Lc“we 

§ 5. UchwaJa wraz z zaJącznikami ”“dlega “gJ“szeniu na str“nie internet“wej Urzędu Miasta BiaJ“gardŁ 

§ 6. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 3Ń dni “d dnia jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym Wo-

jewództwa źach“dni“”“morskiego. 

 

Przew“dniczący Rady: 
SJawomir DomaLski 
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źaJącznik nr 1 

d“ uchwaJy Nr LIV/346/09 

z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

Rady Miejskiej BiaJ“gardu 
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źaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr LIV/346/09 

z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

Rady Miejskiej BiaJ“gardu 
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źaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr LIV/346/09 

z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

Rady Miejskiej BiaJ“gardu 
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źaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr LIV/346/09 

z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

Rady Miejskiej BiaJ“gardu 
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źaJącznik nr 5 

d“ uchwaJy Nr LIV/346/09 

z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

Rady Miejskiej BiaJ“gardu 
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źaJącznik nr 6 

d“ uchwaJy Nr LIV/346/09 

z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

Rady Miejskiej BiaJ“gardu 
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źaJącznik nr 7 

d“ uchwaJy Nr LIV/346/09 

z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

Rady Miejskiej BiaJ“gardu 
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źaJącznik nr 8 

d“ uchwaJy Nr LIV/346/09 

z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

Rady Miejskiej BiaJ“gardu 
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źaJącznik nr 9 

d“ uchwaJy Nr LIV/346/09 

z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

Rady Miejskiej BiaJ“gardu 

R“zstrzygnięcie “ s”“s“bie r“z”atrzenia uwag d“ ”r“jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta BiaJ“gard 

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

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 

i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz 

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 14ń3) Rada Miejska BiaJ“gardu r“zstrzyga, 

c“ nastę”uje: 

Do projektu zmiany ”lanu wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu wraz z ”r“gn“zą skutków w”Jywu ustaleL 
zmiany ”lanu na `r“d“wisk“ uwag nie wniesi“n“Ł 

źaJącznik nr 10 

d“ uchwaJy Nr LIV/346/09 

z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

Rady Miejskiej BiaJ“gardu 

R“zstrzygnięcie “ s”“s“bie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych Miasta “raz zasadach ich finans“wania, zg“dnie z ”rze”isami 

o finansach publicznych 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 14ń3) Rada Miejska BiaJo-

gardu rozstrzyga, c“ nastę”uje: 

ź ustaleL zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nie wynika realizacja inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych Miasta. 

 
2644 
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2645 

UCHWAIA NR XXXV/333/09 

 RADY MIEJSKIEJ W DARIOWIś 

 z dnia 27 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

zmieniająca uchwaJę w s”rawie “kre`lenia zasad nabywania, zbywania i “bciąwania 
nieruchom“`ci “raz ich wydzierwawienia lub najmu na “kres dJuwszy niw 3 lata, na czas 

nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-

m“rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 150, poz. 1251; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 


