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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XLVIII/526/2009
Rady Miasta Nowego S¹cza
z dnia 15 czerwca 2009 r.

Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego "Nowy S¹cz p- 31".

Za³¹cznik nie zawiera wykazu uwag nieuwzglêdnionych
z uwagi na to, ¿e do projektu zmiany planu wy³o¿onego do wgl¹-
du publicznego w dniach od 1.04.2009 r., do 30.04.2009 r. oraz
w wyznaczonym terminie 14 dni od dnia zakoñczenia okresu
wy³o¿enia planu nie z³o¿ono uwag.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Czernecki

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XLVIII/526/2009
Rady Miasta Nowego S¹cza
z dnia 15 czerwca 2009 r.

Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach
ich finansowania.

W zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Nowego S¹cza "Nowy S¹cz - 31" nie zosta-
³y okreœlone ¿adne inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Czernecki

3074

Uchwa³a* Nr XLVIII/527/2009
Rady Miasta Nowego S¹cza

z dnia 15 czerwca 2009 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Nowego S¹cza - "Nowy S¹cz -
29 Œródmieœcie".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.), po stwierdzeniu
zgodnoœci ze "Studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Nowego S¹cza" uchwalone-
go Uchwa³¹ Nr XXX/385/2008 Rady Miasta Nowego S¹cza
z dnia 9 wrzeœnia 2008 r., na wniosek Prezydenta Miasta Rada
Miasta Nowego S¹cza uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Nowego S¹cza "Nowy S¹cz 29 -
Œródmieœcie", zwan¹ dalej planem.

ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 2

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowego S¹cza "Nowy S¹cz 29 - Œródmieœcie" sporz¹dzony
jest na podstawie Uchwa³y Nr VIII/101/2007 Rady Miasta
Nowego S¹cza z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przyst¹-
pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Nowego S¹cza "Nowy
S¹cz 29 - Œródmieœcie".

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowego S¹cza "Nowy S¹cz 29 - Œródmieœcie" obejmuje ob-
szar o powierzchni oko³o 232, 3 ha, oznaczony na rysunku
planu stanowi¹cym za³¹cznik graficzny Nr 1 w skali 1:2000,
stanowi¹cym integraln¹ czêœæ uchwa³y.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowego S¹cza "Nowy S¹cz 29 - Œródmieœcie" sk³ada siê
z tekstu planu stanowi¹cego treœæ niniejszej uchwa³y oraz
czêœci graficznej przedstawionej na mapie zasadniczej w skali
1:2000, stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

4. Za³¹czniki do uchwa³y stanowi¹:
1) Za³¹cznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1: 2000 sporz¹dzo-

ny na mapie zasadniczej;
2) Za³¹cznik Nr 2 - rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia

uwag do projektu planu;
3) Za³¹cznik Nr 3 - rozstrzygniêcie o sposobie realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do
zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania.

5. Przedmiot ustaleñ niniejszego planu jest zgodny z art. 15
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. Plan nie zawiera ustaleñ okreœlo-
nych w art. 15 ust. 2, z uwagi na brak wystêpowania:
1) terenów górniczych;
2) terenów zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.

§ 3

Ilekroæ w treœci uchwa³y jest mowa o:
1) "uchwale" -nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady

Miasta Nowego S¹cza, o ile z treœci nie wynika inaczej;
2) "planie" - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego miasta Nowego S¹cza
"Nowy S¹cz - 29 Œródmieœcie";

3) "rysunku planu" - nale¿y przez to rozumieæ graficzny za-
pis planu wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:2000,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y;

4) "przepisach odrêbnych" - nale¿y przez to rozumieæ obo-
wi¹zuj¹ce przepisy zawarte w Ustawach oraz aktach wy-
konawczych do tych Ustaw poza Ustaw¹ o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym i przepisami wykonaw-
czymi do niej;

5) "linii rozgraniczaj¹cej" - nale¿y przez to rozumieæ liniê
ci¹g³¹ na rysunku planu rozdzielaj¹c¹ obszar na czêœci o ró¿-
nych funkcjach lub ró¿nych zasadach i warunkach zagospo-
darowania;

6) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - nale¿y przez to ro-
zumieæ liniê na rysunku planu ograniczaj¹c¹ obszar, na któ-
rym dopuszcza siê usytuowanie budynków i naziemnych
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej. Nieprzekraczalna linia
zabudowy nie dotyczy lokalizacji obiektów podziemnych;

7) "obowi¹zuj¹cej linii zabudowy" -nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê, na której winna byæ usytuowana elewacja fron-
towa budynku, nie mniej ni¿ 70 % jej powierzchni;

*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.

Poz. 3073, 3074
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8) "rzemioœle" - nale¿y przez to rozumieæ tradycyjn¹, drobn¹
wytwórczoœæ obejmuj¹c¹ wykonywanie i naprawianie
przedmiotów u¿ytkowych, z wy³¹czeniem us³ug zwi¹zanych
z obs³ug¹ motoryzacji;

9) "zabudowie pierzejowej" - nale¿y przez to rozumieæ ci¹g
budynków sytuowanych wzd³u¿ wykszta³conej linii zabu-
dowy, w której istniej¹ce i nowe budynki tworz¹ architek-
toniczne obrze¿e ulic lub placów;

10) "zabudowie mieszkaniowej willowej" - nale¿y przez to
rozumieæ zabudowê wolnostoj¹c¹ z przewag¹ form histo-
rycznych, zlokalizowan¹ na dzia³kach z du¿ym udzia³em zie-
leni komponowanej;

11) "pasa¿u us³ugowym" -nale¿y przez to rozumieæ ci¹g pieszy
z jednostronn¹ lub obustronn¹ zabudow¹ us³ugow¹, przepro-
wadzony przez wnêtrze kwarta³u, bloku urbanistycznego;

12) "wysokoœci budynku" - nale¿y przez to rozumieæ wymiar
liczony od œredniego, istniej¹cego poziomu terenu przyle-
g³ego do œcian budynku do najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi
dachu. Na budynkach o funkcji us³ugowej zlokalizowanych
poza strefami ochrony konserwatorskiej do wysokoœci
budynku nie wlicza siê wysokoœci urz¹dzeñ technicznych
i technologicznych o wysokoœci do 2,5 m i powierzchni nie
wiêkszej ni¿ 30 % powierzchni rzutu dachu;

13) "powierzchni u¿ytkowej budynku" - nale¿y przez to ro-
zumieæ powierzchniê mierzon¹ po obrysie wewnêtrznej
d³ugoœci œcian pomieszczeñ na wszystkich kondygnacjach,
za wyj¹tkiem klatek schodowych oraz szybów dŸwigów;

14) "formach jednorodnych architektonicznie" - nale¿y przez
to rozumieæ budynki o zbli¿onych kubaturach, kszta³tach
dachów (spadki g³ównych po³aci dachowych), podzia³ach
elewacji i materia³ach elewacyjnych;

15) "budynkach zabytkowych" - nale¿y przez to rozumieæ bu-
dynki wpisane do rejestru zabytków i wskazane w planie
do ochrony formy;

16) "oficynie" - nale¿y przez to rozumieæ boczne, otaczaj¹ce
podwórze skrzyd³o kamienicy, o skromniejszej od czêœci
frontowej formie architektonicznej;

17) "ochronie formy" - nale¿y przez to rozumieæ zachowanie
charakteru zabytkowego budynku np: kompozycji elewa-
cji, geometrii dachu, detalu architektonicznego przy pro-
wadzeniu prac zwi¹zanych z przebudow¹, rekonstrukcj¹,
rozbudow¹, nadbudow¹ i estetyzacj¹;

18) "teren inwestycji" - nale¿y przez to rozumieæ teren obej-
muj¹cy jedn¹ lub kilka dzia³ek, na którym zgodnie z prze-
znaczeniem w planie realizowany jest pe³ny zakres plano-
wanego przedsiêwziêcia inwestycyjnego;

19) "dachu p³askim" - nale¿y przez to rozumieæ dach o spadku
do 100;

20) "szyldzie" - nale¿y przez to rozumieæ element z informacj¹
o nazwie firmy (instytucji, organizacji, us³ugi itp.) podaj¹ca
jej nazwê;

21) "reklamie" - nale¿y przez to rozumieæ og³oszenie, plakat,
napis s³u¿¹cy zachêceniu potencjalnych klientów do korzy-
stania z okreœlonych us³ug.

ROZDZIA£ II
USTALENIA DOTYCZ¥CE WSZYSTKICH TERENÓW

OBJÊTYCH PLANEM

Zasady kszta³towania ³adu przestrzennego

§ 4

1. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznacze-
niem utrzymuje siê dotychczasowe zagospodarowanie
i u¿ytkowanie terenu.

2. W planie wyznacza siê nastêpuj¹ce strefy funkcjonalno-
przestrzenne:
1) "przyrodnicz¹ - A" - obejmuj¹c¹ rzeki z zieleni¹ przy-

rzeczn¹, pe³ni¹c¹ funkcje ekologiczne, rekreacyjne i kra-
jobrazowe;

2) "centrum - B" - obejmuj¹c¹ najcenniejszy kulturowo, re-
prezentacyjny obszar miasta, wpisany do rejestru za-
bytków, koncentruj¹cy us³ugi publiczne (dawne miasto
lokacyjne i jego otulina do ul. Mickiewicza);

3) "œródmiejsk¹ - C" po³o¿on¹ w strefie ochrony konserwa-
torskiej zespo³u staromiejskiego, o du¿ym udziale us³ug
publicznych i komercyjnych;

4) "wspó³czesn¹ - D"- o przewadze funkcji mieszkaniowej,
obejmuj¹c¹ obszar poza strefami "A", "B" i "C".

3. Wszystkie tereny usytuowane w strefie "B" oraz oznaczone
symbolami: C 2 U/M, C 5 U/M, C 6 U/M, C 7 U/M, C 8 U/M
w strefie "C" po³o¿one s¹ w obszarze zabudowy œródmiej-
skiej, o szczególnych warunkach zagospodarowania zgod-
nie z przepisami odrêbnymi.

4. Na obszarze objêtym planem obowi¹zuje zakaz realizacji:
1) obiektów produkcyjnych;
2) otwartych placów sk³adowych;
3) hurtowni za wyj¹tkiem strefy "D", w której dopuszcza siê

realizacjê hurtowni, jeœli tak wynika z treœci ustaleñ dla
okreœlonego terenu;

4) wolnostoj¹cych stacji bazowych telefonii bezprzewodowej.
5. Na obszarze objêtym planem dopuszcza siê utrzymanie

i przebudowê tradycyjnych piekarni, ciastkarni, wytwórni
lodów itp. W terenach, w których dopuszczone s¹ us³ugi
mo¿liwa jest realizacja us³ug zaspokajaj¹cych podstawo-
we potrzeby mieszkañców typu: fryzjer, kosmetyczka, od-
nowa biologiczna, krawiec, szewc, naprawa sprzêtu RTV
i AGD, itp.

6. W terenach zabudowy mieszkaniowej willowej "Mz" i jed-
norodzinnej "MN" utrzymuje siê istniej¹ce us³ugi posiada-
j¹ce wymagany przepisami odrêbnymi status prawny.

7. Zakazy realizacji obiektów budowlanych w ustaleniach
szczegó³owych nie dotycz¹ obiektów tymczasowych: kio-
sków sprzeda¿y prasy, sezonowych ogródków gastrono-
micznych i obiektów zwi¹zanych z kiermaszami okazjonal-
nymi oraz stoisk z obwarzankami, kukurydz¹ itp.,

8. W budynkach przeznaczonych w planie dla us³ug kultury,
edukacji, obs³ugi turystyki, ochrony zdrowia itp. dopuszcza
siê realizacjê punktów gastronomicznych, handlowych, in-
formacji i innych, jako funkcji uzupe³niaj¹cych;

9. Zakazy dotycz¹ce rozbudowy budynków zawarte w Roz-
dziale III. PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWA-
NIA WYODRÊBNIONYCH TERENÓW nie obejmuj¹ przed-
siêwziêæ zwi¹zanych z dostosowaniem obiektów do korzy-
stania z nich przez osoby niepe³nosprawne oraz wymaga-
nych przepisami odrêbnymi w zakresie warunków bezpie-
czeñstwa ludzi.

10. Przy realizacji budynków obowi¹zuje zakaz dokonywania
zasadniczych zmian w ukszta³towaniu terenów polegaj¹-
cych na wykonywaniu nasypów o wysokoœci ponad 1,0 m,
jeœli z treœci ustaleñ dla okreœlonego terenu nie wynika
inaczej.

11. Przy uzupe³nianiu zabudowy pierzejowej nowymi obiekta-
mi obowi¹zuje stworzenie warunków dla funkcjonowania
istniej¹cych budynków zlokalizowanych wewn¹trz obsza-
ru zamkniêtego pierzejami zgodnie z przepisami odrêbny-
mi, w tym zapewnienie dostêpu do dróg publicznych;

12. Zakaz stosowania dachów o po³aciach przesuniêtych w ka-
lenicy w pionie i poziomie, przekryæ walcowych, pow³ok
o przekroju ³ukowym. Szczególne warunki dotycz¹ce form
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dachów i spadków po³aci zawarte s¹ w ustaleniach dla
poszczególnych terenów - Rozdzia³ III. "PRZEZNACZENIE
I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA WYODRÊBNIONYCH
TERENÓW". W przypadku braku takich ustaleñ obowi¹zuje
stosowanie dachów o spadkach po³aci dachowych do 450.

13. Obowi¹zuje stosowanie pokryæ dachowych w stonowanych
kolorach: br¹zu, czerwieni, zieleni, szaroœci.

14. Zakaz stosowania na elewacjach przeszkleñ lustrzanych.
15. W terenach objêtych stref¹ œcis³ej ochrony konserwator-

skiej i wyznaczon¹ planem stref¹ ochrony konserwator-
skiej zespo³u staromiejskiego obowi¹zuj¹ zasady realiza-
cji elementów informacji wizualnej ustalone w § 8. Na po-
zosta³ym terenie ustala siê:
1) mo¿liwoœæ umieszczenia na budynkach us³ugowych

elementów informacji wizualnej (reklamy, szyldy, logo)
o ³¹cznej powierzchni nie przekraczaj¹cej 30 m2. Forma
i kolorystyka elementów winna byæ ustalona w projek-
cie budowlanym lub w zg³oszeniu do realizacji;

2) mo¿liwoœæ umieszczenia elementów informacji wizual-
nej (reklamy, szyldy, logo) o ³¹cznej powierzchni nie prze-
kraczaj¹cej 2m2 na budynkach mieszkalnych z funkcj¹
us³ugow¹, w miejscu ustalonym w projekcie budowla-
nym lub w zg³oszeniu do realizacji;

3) mo¿liwoœæ realizacji wy³¹cznie jednego elementu wol-
nostoj¹cego informacji wizualnej (maszt, pylon) dla
obiektu us³ugowego. Wysokoœæ elementu nie mo¿e prze-
kraczaæ wysokoœci budynków na dzia³ce. Powierzchnia
reklamy nie mo¿e przekraczaæ 5,0 m2.

4) zakaz realizacji reklam wolnostoj¹cych na dzia³kach i w li-
niach rozgraniczaj¹cych dróg, poza dopuszczonymi w pkt 3).
Zakaz stosowania elementów informacji wizualnej typu
"LED" -dynamicznych;

16. W terenach niezabudowanych w strefie "C" i strefie "D"
przy realizacji us³ug obowi¹zuje zabezpieczenie miejsc po-
stojowych zgodnie ze wskaŸnikami:
1) budynki mieszkalne jednorodzinne - minimum 2 stano-

wiska w przypadku realizacji us³ug;
2) budynki mieszkalne wielorodzinne - minimum 1 stano-

wisko /mieszkanie(w tym gara¿e);
3) budynki u¿ytecznoœci publicznej- minimum 2 stanowi-

ska /100 m2 powierzchni u¿ytkowej;
4) szkolnictwo wy¿sze - minimum 1 stanowisko / 10 studen-

tów;
5) us³ugi handlu - minimum 3 stanowiska /100 m2 po-

wierzchni sprzeda¿y;
6) gastronomia - minimum 2 stanowiska / 10 miejsc kon-

sumpcyjnych;
7) hotel, motel, pensjonat - minimum 5 stanowisk /10 ³ó¿ek;
8) ochrona zdrowia -minimum 3 stanowiska / 100 m2 po-

wierzchni u¿ytkowej;
9) inne us³ugi, rzemios³o - minimum 2 stanowiska /100 m2

powierzchni u¿ytkowej.
17. W pozosta³ych terenach zabezpieczenie miejsc postojowych

dla us³ug wg wskaŸników ustalonych w pkt 16 nie obowi¹-
zuje, za wyj¹tkiem terenów, dla których obowi¹zek realiza-
cji miejsc postojowych ustalony jest w Rozdziale III. PRZE-
ZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA WYOD-
RÊBNIONYCH TERENÓW.

18. Dla terenów us³ug przylegaj¹cych do dróg, dopuszcza siê
bilansowanie miejsc postojowych w liniach rozgraniczaj¹-
cych tych dróg;

19. W obrêbie ca³ego obszaru objêtego planem wyznacza siê
tereny do rewitalizacji obejmuj¹ce miasto lokacyjne i przy-
legaj¹ce do niego przedmieœcia oraz osiedle kolejowe zwa-
ne "Star¹ Koloni¹", Aleje Wolnoœci i Aleje Batorego.

Zasady zabezpieczenia wysokich standardów jakoœci
œrodowiska

§ 5

1. Obowi¹zek uwzglêdnienia zasad i ograniczeñ wynikaj¹-
cych z po³o¿enia terenu w Po³udniowoma³opolskim Ob-
szarze Chronionego Krajobrazu ustanowionym rozporz¹-
dzeniem Wojewody Ma³opolskiego z dnia 24 listopa-
da 2006 r. (Dz. Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego
Nr 806 poz. 4862) w czêœci okreœlonej na rysunku planu.

2. Obowi¹zek ochrony g³ównego zbiornika wód podziemnych
poziomu czwartorzêdowego GZWP 437 w zwi¹zku z po³o-
¿eniem ca³ego obszaru objêtego ustaleniami planu w za-
siêgu zasilania tego zbiornika.

3. Obowi¹zek ochrony pomników przyrody:
1) d¹b w ogrodzie plebanii Koœcio³a Ewangelickiego przy

ul. Pijarskiej 21;
2) d¹b na podwórzu I-go Liceum Ogólnokszta³c¹cego;
3) lipa drobnolistna w zespole parkowym SS Niepokalanek;
4) klon przy Alei Wolnoœci, obok budynku WO i Liceum Me-

dycznego;
5) wi¹z przy ul. Gwardyjskiej;
6) d¹b na terenie Plant Miejskich;
7) d¹b w centralnej czêœci Placu Kolegiackiego Bazyliki œw.

Ma³gorzaty;
8) d¹b przy ul. Jagielloñskiej 49.

4. Obowi¹zek ochrony projektowanych korytarzy ekologicz-
nych w ramach sieci NATURA 2000 przez ochronê i uzupe³-
nienie stref ekologicznych cieków wodnych roœlinnoœci¹
o sk³adzie gatunkowym zgodnie z siedliskiem.

5. Dla terenów oznaczonych symbolami: C 83 U, C 121 U,
D 15 U/UC, D 25 UPz, D 32 KS, D 57 U, D 61 U, D 63U,
D 64 U, D 65 U, D 78 U/M dopuszcza siê realizacjê przed-
siêwziêæ mog¹cych potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko, w rozumieniu przepisów odrêbnych. Obo-
wi¹zuje zakaz realizacji przedsiêwziêæ zawsze mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko.

6. Na pozosta³ym obszarze obowi¹zuje zakaz realizacji
wszystkich przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko.

7. Zakazy w pkt. 5. i 6. nie dotycz¹ obiektów i urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej i komunikacji, urz¹dzeñ przeciwpo-
wodziowych i istniej¹cych stacji obs³ugi samochodów
usankcjonowanych prawnie.

8. Obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu w oparciu o prze-
pisy odrêbne dla terenów oznaczonym symbolami:
1) MN, Mz, jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dopuszcza siê organizacjê w obrêbie Rynku imprez typu:
koncerty, happeningi, okolicznoœciowe zgromadzenia;

2) U/M jak dla zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej;
3) B 15 UK, B 39 UPo, B 41 UK, B 42 UPk, B 74, UPo, B 90 UPo,

B 94 UPo, B 112 UPo, C 19 U, C 20 U, C 23 UPo, C 28 UPo,
C 43 UPo, C 60 UK, C 95 UPo, C146UK/ZU oraz oznaczo-
nych symbolami: UP, U, U/M, MW/U, w których dopuszcza
siê edukacjê- jak dla zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym lub
czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y;

4) D 49 U oraz oznaczonych symbolami UPz, UK, U, w któ-
rych dopuszcza siê opiekê spo³eczn¹ jak dla zabudowy
zwi¹zanej z opiek¹ spo³eczn¹;

5) D 25 UPz., D 26 UPz, D 31 U jak dla terenów szpitali;
6) MW, MW/U jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.
9. Obowi¹zek dostosowania zagospodarowania terenów

w strefach ochrony sanitarnej 50 i 150 m od cmentarza do
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wymagañ wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych. W strefie
150 m od granic istniej¹cego cmentarza obowi¹zuje zakaz
zaopatrzenia w wodê ze studni.

10. W obszarze bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ obejmu-
j¹cym teren miêdzywala oraz obszar wyznaczony na pod-
stawie strefy wezbrania powodziowego Q 3,33% okreœlo-
nej w "Studium okreœlaj¹ce granice obszarów bezpoœred-
niego zagro¿enia powodzi¹ dla terenów nieobwa³owanych
w zlewni dolnego Dunajca od ujœcia Popradu" sporz¹dzo-
nym przez Dyrektora RZGW w Krakowie obowi¹zuj¹ zaka-
zy, nakazy ograniczenia i dopuszczenia okreœlone w prze-
pisach odrêbnych dotycz¹cych ochrony przed powodzi¹.

11. W obszarze po³o¿onym pomiêdzy granic¹ obszaru bezpo-
œredniego zagro¿enia powodzi¹ Q 3,33 %, a zasiêgiem za-
lewu wod¹ powodziow¹ Q1% wyznaczon¹ w wymienio-
nym,,Studium…" obowi¹zuje stosowanie rozwi¹zañ kon-
strukcyjno-technicznych obiektów budowlanych z uwzglêd-
nieniem rzêdnej wody Q1%.

12. Obowi¹zek stosowania najlepszej dostêpnej techniki w ro-
zumieniu przepisów odrêbnych w zakresie ochrony œrodo-
wiska przy realizacji ka¿dej inwestycji.

13. Zakaz sk³adowania odpadów, w tym niebezpiecznych,
w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 6

1. Plan ustala strefy ochrony konserwatorskiej, w których
obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania ustalone decyzja-
mi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub niniej-
szym planem:
1) strefy œcis³ej ochrony konserwatorskiej obszarów i obiek-

tów wpisanych do rejestru zabytków decyzjami Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, w których obowi¹-
zuje respektowanie zasad ustalonych w decyzjach WKZ
oraz przepisach odrêbnych;

2) strefy ochrony konserwatorskiej ustalone planem:
a) strefa ochrony konserwatorskiej zespo³u staromiej-

skiego,
b) strefy ochrony archeologicznej.

2. Dla budynków zabytkowych nie wpisanych do rejestru za-
bytków plan ustala obowi¹zek ochrony formy. W obiektach
tych dopuszcza siê dzia³ania zwi¹zane z przebudow¹, rekon-
strukcj¹, estetyzacj¹.

3. Wykaz zespo³ów i obiektów zabytkowych mo¿e byæ zmienia-
ny bez koniecznoœci zmiany planu.

§ 7

1. Obowi¹zuje ochrona zespo³ów i obiektów wpisanych do re-
jestru zabytków ze strefami œcis³ej ochrony konserwator-
skiej wyznaczonymi na rysunku planu:

1) historyczne centrum miasta wpisane do rejestru zabytków
decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07 z 31. 01.2007 r.,
Nr rejestru A-72/M. ograniczone: od strony pó³nocnej mia-
sta ulic¹ Legionów, od strony zachodniej miasta zachodni¹
lini¹ dzia³ki Nr 55 obr. 27 (od strony rzeki Dunajec) i dalej
zachodni¹ granic¹ dzia³ki Nr 183 obr. 29 (wzd³u¿ wa³u prze-
ciwpowodziowego) oraz lini¹ torów kolejowych, od strony
po³udniowej miasta ulic¹ Mickiewicza do skrzy¿owania
z ul. Matejki, od strony wschodniej miasta ulic¹ Matejki
do skrzy¿owania z po³udniow¹ lini¹ dzia³ki Nr 15/1, obr.75,
wzd³u¿ której granica skrêca w kierunku wschodnim do Bul-
waru Narwiku i dalej wzd³u¿ Bulwaru Narwiku w kierunku

pó³nocnym, do skrzy¿owania z ul. Piotra Skargi z ul. Legio-
nów. Przedmiotem ochrony, zgodnie z wymienion¹ na wstê-
pie decyzj¹, jest uk³ad urbanistyczny - czyli rozplanowanie
ulic, placów, zieleñców; usytuowanie, bry³y i gabaryty bu-
dowli; kompozycja i walory estetyczne wnêtrz architekto-
niczno-krajobrazowych oraz zieleñ komponowana;

2) Relikty zamku wpisane do rejestru zabytków decyzj¹
Nr K. B. S. 11 - NOS. 2 - Kr. 36/92 z dnia 19. 02. 1976 r.
KS.A. 92/76). Strefa obejmuje obszar miêdzy ulicami Ka-
zimierza Wielkiego i Bo¿nicz¹ oraz przylegaj¹c¹ od pó³-
nocy i zachodu skarpê miejsk¹. Od po³udnia zamyka j¹
linia poprowadzona na przed³u¿eniu ulicy Bo¿niczej;

3) Zespó³ Kolegiaty - koœció³ wpisany do rejestru zabyt-
ków decyzj¹ Nr L. Kl. IV. - 680/44/70 z dnia 22. XII. 1970 r.,
KS. A. 89/76. Strefa obejmuje Plac Kolegiacki z Kolegiat¹,
plebani¹ oraz nieruchomoœci z "Domem Gotyckim" (mu-
zeum), domem (szko³a) przy Pl. Kolegiackim 2, a tak¿e
teren z fragmentem murów miejskich i dzwonnic¹, skar-
pê miejsk¹ i podszarpie;

4) "Dom Gotycki" (Muzeum Okrêgowe) i renesansowa
brama wjazdowa wpisane do rejestru zabytków w gra-
nicach dzia³ki ewidencyjnej Nr 25 obrêb 28 decyzj¹
Nr 576/95 z 30. 05. 19955 r., rejestr KS. A. 776. Strefa
œcis³ej ochrony konserwatorskiej ustalona ³¹cznie dla
zespo³ów zabytkowych w obrêbie Placu Kolegiackiego;

5) Dom przy Placu Kolegiackim 2 (szko³a, d. dom dziecka)
wpisany do rejestru zabytków decyzj¹ Nr 855/80 z dnia
28/01. 1980 r. KS. A. 285. Strefa œcis³ej ochrony konser-
watorskiej ustalona ³¹cznie dla zespo³ów zabytkowych
w obrêbie Placu Kolegiackiego;

6) Zabudowania d. Klasztoru Franciszkanów wpisane do re-
jestru zabytków w granicach dzia³ki decyzj¹ Nr 489/92
z dnia 28. 12. 1992 r. KS.A. 689 oraz XVII-to wieczna
p³yta nagrobna Jana Dobka £owczowskiego i 3 tablice
epitafijne w klasztorze pofranciszkañskim wpisane do re-
jestru zabytków decyzj¹ Nr PSOZ - 5331/1/92 ze stref¹
wzd³u¿ ul Pijarskiej, granic w³asnoœci od po³udnia, za-
chodu (wzd³u¿ korony skarpy) i pó³nocy;

7) Koœció³ Ewangelicki dawna Kaplica Przemienienia Pañ-
skiego wpisane do rejestru zabytków w granicach dzia³-
ki ewidencyjnej Nr 48 obrêb 37 decyzj¹ Nr 488/92 z dnia
28. 12. 992 r. KS. A. 688. Strefa obejmuje teren w grani-
cach dzia³ki;

8) Zespó³ koœcio³a p.w. œw. Ducha i klasztoru OO Jezuitów (klasz-
tor ponorbertañski) wpisany do rejestru zabytków decyzj¹
Nr KL. IV. - 680/45/70 z dnia 22. XII. 1970, KS.A. 90/76. Decy-
zja obejmuje budynek koœcio³a i klasztoru wraz z najbli¿-
szym otoczeniem. Strefa obejmuje teren wyznaczony ul. Pio-
tra Skargi, granic¹ nieruchomoœci od po³udnia i pó³nocy
oraz koron¹ skarpy miejskiej od wschodu;

9) Koœció³ p.w. œw. Kazimierza ujêty w rejestrze zabytków
decyzja Nr 621/96 z dnia 11. 12. 1996 r. KS. A. 821. Stre-
fa obejmuje teren w granicy nieruchomoœci;

10) Dawny "dom mieszczañski"(obecnie biblioteka publicz-
na), wpisany do rejestru zabytków KS.A. 93/76. Strefa
obejmuje teren ograniczony ulic¹ Franciszkañsk¹ i Kazi-
mierza Wielkiego oraz dzia³kê stanowi¹c¹ w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa na po³udnie i zachód od budynku;

11) Ratusz wpisany do rejestru zabytków decyzj¹ Nr 162
z dnia 16. 02. 1984 r., KS. A. 362. Strefa obejmuje teren
Rynku;

12) Budynek Towarzystwa Gimnastycznego "Sokó³" wpisa-
ny do rejestru zabytków w granicach dzia³ki Nr 1 obrêb
75 decyzj¹ Nr 491/93 z dnia 29. 01. 1993 r., KS. A. 691.
Strefa obejmuje teren nieruchomoœci;
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13) Kaplica "Szwedzka" wpisana do rejestru zabytków de-
cyzja Nr 207/91 z dnia 10. XII. 1970 r., KS. A. 91/76. Stre-
fa obejmuje teren naro¿nika ulicy Koœciuszki i Jagielloñ-
skiej do œciany budynku Spó³dzielni Ogrodniczej przy
ul. Koœciuszki;

14) "Stara Kolonia" - kolejowe robotnicze osiedle mieszka-
niowe miêdzy ulicami: Zygmuntowsk¹ (obydwie stro-
ny), ul. 1 - go Maja, ul. Kolejow¹ i ul. Podhalañsk¹ (oby-
dwie strony) wpisana do rejestru zabytków decyzj¹
Nr 147 z dnia 4. 06. 1983 r., KS. A. 347. Strefa obejmuje
obszar okreœlony wy¿ej;

15) Budynek szko³y przy ul. Batorego 74 wpisany do rejestru
zabytków decyzja Nr 148 z dnia 4. 06. 1983 r. KS. A. 348.
Strefa obejmuje teren w granicach dzia³ki;

16) Budynek szko³y przy ul. Batorego 76 wpisany do reje-
stru zabytków decyzja Nr 84/80 z 29. 01. 1980 r. KS. A. 284.
Strefa obejmuje teren w granicach dzia³ki;

17) Koœció³ p.w. Najœwiêtszego Serca Jezusa wpisany
do rejestru zabytków decyzj¹ Nr 149 z dnia 6.06. 1983 r.
KS. A. 349. Strefa obejmuje nieruchomoœæ miêdzy uli-
cami: Al. Batorego, Zygmuntowsk¹ i 1-go Maja. Od po-
³udnia pokrywa siê z granic¹ w³asnoœci;

18) Budynek administracyjny PKP ul. Batorego 80 wpisany
do rejestru zabytków decyzj¹ Nr 150 z dnia 6. 06. 1983 r.,
KS. A. 350. Strefa obejmuje dzia³kê w jej granicach;

19) Budynek administracyjny ul. Batorego 78 wpisany do re-
jestru zabytków decyzj¹ Nr 151 z dnia 6. 06. 1983 r.
KS. A. 351. Strefa obejmuje dzia³kê w jej granicach;

20) Dom Kultury "ZZ Kolejarza" wpisany do rejestru zabyt-
ków decyzj¹ Nr 152 z dnia 6. 06. 1983 r., KS. A. 352,
w granicach dz. Nr 27, obrêb 89. Strefa obejmuje teren
w granicach dzia³ki

21) Ogród klasztorny w zespole SS Niepokalanek zwanym
"Bia³ym Klasztorem" wpisany do rejestru zabytków de-
cyzj¹ Nr 187/U/85 z 7. 03. 1986 r, w granicach dzia³ek
Nr 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 88/7 w obrêbie 70 i 41/5, 41/6
w obrêbie 71, Nr rejestru KS. A. 187. Strefa obejmuje
dzia³ki wymienione w w/w decyzji oraz za³o¿enie klasz-
torne SS Niepokalanek zwane inaczej "Bia³ym Klaszto-
rem" obejmuj¹ce budynek klasztorny, kaplicê, domek
kapelana, spichlerzyk zabudowania gospodarcze, cmen-
tarz klasztorny, bramê wejœciow¹ z murem wpisany do re-
jestru zabytków decyzj¹ Nr 264/ 86 z dnia 29. 11. 1986 r.,
Nr rejestru KS.A-464;

22) Dom modlitwy rodziny ¿ydowskiej (posesja Jagielloñ-
ska 50 b) wpisany do rejestru zabytków w granicach
dzia³ki (cz. dzia³ki Nr 66 obrêb 76) decyzja Nr 586/95
z 15. 12. 1995 r. - KS. A. 786. Strefa w granicach nieru-
chomoœci;

23) Kamienica Rynek 2 (Galeria Marii Ritter) wpisana
do rejestru zabytków decyzj¹ Nr 89/90 z 28. 07. 1970 r.
KS. A. 289. Strefa w granicach nieruchomoœci;

24) Kamienica Rynek 2 - lokal mieszkalny Nr 1 i 2 wpisany do
rejestru zabytków decyzj¹ Nr 319/87 z dnia 15. 12. 1987 r.
KS. A;

25) Kamienica Rynek 9 wpisana do rejestru zabytków de-
cyzj¹ Nr 440/91 z dnia 14 listopada 1991 r., KS. A. 640.
Strefa w granicach nieruchomoœci;

26) Kamienica Rynek 27 wpisana do rejestru zabytków
w granicach dzia³ki ewidencyjnej Nr 31/1 obrêb 28 de-
cyzj¹ Nr 499/93 z 16. 06. 1993 r., KS. A. 699. Strefa obej-
muje teren w granicach dzia³ki;

27) Kamienica Rynek 28 wpisana do rejestru zabytków de-
cyzj¹ Nr 569/95 z 30. 03. 1995 r. - KS. A. 768. Strefa
w granicach nieruchomoœci;

28) Kamienica Rynek 29 wpisana do rejestru zabytków de-
cyzj¹ Nr 650/98 z dnia 28. 12. 1998 r., KS. A. 850. Strefa
w granicach dzia³ki Nr 29 obrêb 28;

29) Kamienica ul Piotra Skargi 13 wpisana do rejestru za-
bytków w granicach dzia³ki ewidencyjnej Nr 16, obrêb
27 ̀ decyzj¹ Nr 539/94 z dnia 25 marca 1994 r. - KS. A. 739.
Strefa w granicach dzia³ki;

30) Kamienica przy ul. Lwowskiej 2 i 4 wpisane do rejestru
zabytków decyzj¹ Nr 292/87 z dnia 9. 06. 987 r. KS.A. 492.
Strefa w granicach nieruchomoœci;

31) Kamienica Jagielloñska 5 wpisana do rejestru zabytków
w granicach dzia³ki ewidencyjnej Nr 69 obrêb 29 de-
cyzj¹ Nr 509/93 z 22. 11. 1993 r. - KS. A. 709, Strefa
w granicach dzia³ki;

32) Kamienica ul. Jagielloñska 25 (róg ul. Koœciuszki) oraz por-
tal bramy ³¹cz¹cej kamienicê przy ul. Jagielloñskiej 25 z do-
mem przy ul. Koœciuszki 9 wpisane do rejestru zabytków
decyzj¹ Nr 526/94 z dnia 20. 05. 1994 r. - KS. A. 726. Strefa
w granicach dzia³ki Nr 111/1 obrêb 29 i czêœæ dzia³ki
Nr 11/4 obrêb 29;

33) Kamienica ul. Jagielloñska 36 wpisana do rejestru zabyt-
ków decyzj¹ Nr 263/86 z dnia 12. 10. 1986 r., KS. A. 463.
Strefa w granicach dzia³ki;

34) Budynek Narodowego Banku Polskiego (d. Bank Emisyj-
ny) ul. Jagielloñska 56 wpisany do rejestru zabytków
w granicach dzia³ki ewidencyjnej Nr 61 obrêb 76 decy-
zja Nr 511/93 z 8. 12. 1993 r., KS. A. 711. Strefa w grani-
cach dzia³ki;

35) Willa "Maria" ul. Jagielloñska 60 wpisana do rejestru
zabytków w granicach dzia³ki Nr 59 obrêb 76 decyzj¹
Nr 463/92 z dnia 16 marca 1992 r., KS. A. - 663. Strefa
w granicach dzia³ki;

36) Budynek przy ul. Jagielloñskiej 76 wpisany do rejestru
zabytków decyzj¹ Nr 4/76 z 10. 12. 1976 r. KS. A. 204.
Strefa w granicach nieruchomoœci;

37) Budynek Plac Kazimierza 2 wpisany do rejestru zabyt-
ków w granicach dzia³ki ewidencyjnej Nr 9 obrêb 76
decyzj¹ Nr 497/93 z 15. 06. 1993 r., KS. A. 697. Strefa
w granicach dzia³ki;

38) Budynek przy ul. Narutowicza 5 z atelier fotograficznym
wpisany do rejestru zabytków decyzj¹ Nr 154 z dnia
12. 08. 1983 r. - KS. A. 354. Strefa w granicach dzia³ki;

39) Kamienica ul. W¹sowiczów 4 wpisana do rejestru zabyt-
ków decyzj¹ Nr 625/97 z dnia 7. 04. 1997 r., KS. A. 825 -
ze stref¹ w granicy nieruchomoœci;

40) Kamienica ul. Grodzka 6 wpisana do rejestru zabytków
decyzj¹ Nr 3398/89 z dnia 14. 07. 1989 r., KS. A. 598 -
ze stref¹ w granicy nieruchomoœci;

41) Budynek dawnego m³yna przy ul. M³yñskiej 9 wpisany
do rejestru zabytków w granicach dzia³ki ewidencyjnej
Nr 34/4 obrêb 73 decyzj¹ Nr 492/92 z 29. 12. 1992 r.,
KS. A. 692. Strefa obejmuje teren w granicach dzia³ki;

42) Budynek d. m³yna i stolarni przy ul. Stolarskiej 8 wpisa-
ny do rejestru zabytków w granicach dzia³ki ewidencyj-
nej Nr 91/1 obrêb 73 decyzj¹ Nr 647/98 z 1. 07. 1998 r.
KS. A. 847. Strefa w granicach nieruchomoœci Nr 19/1
i 19/2 obr. 73;

43) Stary cmentarz i koœció³ek wpisane do rejestru zabyt-
ków decyzja Nr 384/88 z dnia 12. 12. 1988 r. KS. A. 584.
Strefa ochrony konserwatorskiej obejmuje teren w gra-
nicach ogrodzenia cmentarza;

44) Cmentarz wojenny Nr 350 z okresu I wojny œwiatowej -
kwatera na cmentarzu komunalnym - wpis do rejestru
zabytków decyzj¹ Nr 516/93 z 27 XII. 1993 r., KS. A. - 716.
Strefa ochrony w granicach kwatery cmentarza;
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45) Budynek przy ul. Jagielloñskiej 14 z dzia³k¹ Nr 124 obr.
29, -wpis do rejestru zabytków decyzj¹ z 24.03. 2006 r.,
KS. A-50/M. Strefa w granicach nieruchomoœci -
dz. Nr 124, obr. 29;

46) Budynek przy ul. Piotra Skargi 5, z dzia³ka Nr 20/1, obr.
27 -wpis do rejestru zabytków decyzj¹ z 1. 10. 2007 r.,
KS. A.- 104/M. Strefa w granicach nieruchomoœci-
dz. Nr 20/1, obr. 27;

47) Budynek Rynek Nr 31 z dzia³k¹ Nr 27, obr. 28 -wpis do
rejestru zabytków decyzj¹ z 20.03. 2008 r., KS. A.-131/M.
Strefa w granicach nieruchomoœci - dz. Nr 27, Obr. 28.

2. Prowadzenie robót budowlanych, prac konserwatorskich i re-
stauratorskich w obiektach i na obszarach objêtych stref¹
œcis³ej ochrony konserwatorskiej wymaga pozwolenia Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 8

1. Wyznacza siê strefy ochrony archeologicznej: ustalon¹ na ry-
sunku planu, pokrywaj¹c¹ siê z obszarem wpisanym do reje-
stru zabytków oraz obejmuj¹c¹ teren zamkniêty ulic¹ Lwowsk¹,
Gwardyjsk¹ i rzek¹ Kamienic¹, w których zakres koniecznych
badañ archeologicznych przed podjêciem prac ziemnych ustala
ka¿dorazowo Wojewódzki Konserwator Zabytków.

2. Wyznacza siê strefê ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego:
1) Granice strefy ochrony konserwatorskiej zespo³u staromiej-

skiego przebiegaj¹: od granicy strefy œcis³ej ochrony kon-
serwatorskiej zabytkowego centrum miasta ulic¹ Koperni-
ka, krawêdzi¹ wy¿szej terasy zespo³u szpitalnego do prze-
ciêcia z ulic¹ M³yñsk¹, ulic¹ M³yñsk¹ do granicy nierucho-
moœci d. m³yna i odcinka dawnej ulicy M³yñskiej. Dalej stre-
fa obejmuje Plac KuŸnice i zabudowê przylegaj¹c¹ do Placu
oraz "starej" ul. Stolarskiej. Od wlotu tej ulicy do "nowej"
Stolarskiej granica prowadzi w kierunku skarpy pod cmen-
tarzem komunalnym i biegnie pod skarp¹ do ulicy Rejtana
oraz granic¹ cmentarza w kierunku ul. Pierackiego. Obejmu-
je zabudowany naro¿nik ul. Pierackiego i Œniadeckich, prze-
kracza ul. Œniadeckich i przechodzi w kierunku zielonego obrze-
¿a d. potoku £¹cznik. Dalej biegnie wzd³u¿ koryta tego poto-
ku w kierunku po³udniowym do ul. Rejtana, potem w kierun-
ku ul. D³ugosza, mijaj¹c dzia³ki ze wspó³czesn¹ zabudow¹
us³ugow¹ i mieszkaniow¹. Po przeciwleg³ej stronie ulicy
D³ugosza w granicach strefy ochrony konserwatorskiej po-
zostaje teren II Liceum przy ul. ̄ eromskiego i Alei Wolnoœci.
Dalej strefa prowadzi do dworca PKP wzd³u¿ fasad wspó³-
czesnej zabudowy Alei Wolnoœci i Alei Batorego. W rejonie
dworca PKP strefa wyznaczona jest odcinkiem ulicy Kolejo-
wej, dalej wzd³u¿ ul. Kolejowej prowadzi granic¹ tzw. "Sta-
rej Kolonii" do ul. Sienkiewicza, obejmuje teren Domu Ro-
botniczego i ponownie granicami "Starej Kolonii" zmierza w
kierunku ulicy I Pu³ku Strzelców Podhalañskich. Obejmuje
pierwsz¹ liniê zabudowy tej ulicy do ulicy Grodzkiej, zabudo-
wê przyleg³¹ do ulicy Grodzkiej i Sienkiewicza. Przekracza
ulicê Sienkiewicza i prowadzi do ulicy Szujskiego, dalej
wzd³u¿ ul. œw. Kunegundy na po³udnie, do przeciêcia z ulic¹
Tatrzañsk¹. Od tego miejsca strefa kieruje siê na pó³noc
podskarpiem do przeciêcia siê z ulic¹ Mickiewicza. Strefa
obejmuje równie¿ po³udniow¹ pierzejê ulicy Lwowskiej miê-
dzy ulic¹ Krañcow¹ a rzek¹ Kamienic¹;

2) W zagospodarowaniu terenu objêtego strefami ustalo-
nymi w § 6 obowi¹zuje:
a) kszta³towanie zabudowy w formie:

- zwartej, pierzejowej wzd³u¿ wykszta³conych linii za-
budowy (ci¹gi elewacji frontowych wokó³ Rynku

i  zd³u¿ ulic stanowi¹ce przestrzenn¹ ca³oœæ), w któ-
rych zabudowa uzupe³niaj¹ca winna byæ dostoso-
wana do zabudowy istniej¹cej wysokoœci¹, geome-
tri¹ dachów, podzia³ami elewacji. Odstêpstwa od wa-
runku zabudowy wzd³u¿ istniej¹cej linii zabudowy
mo¿liwe s¹ wy³¹cznie w obrêbie niezabudowanych
naro¿ników ulic,

- wolnostoj¹cej "w zieleni" w terenach zabudowy
mieszkaniowej willowej, na dzia³kach z du¿ym udzia-
³em zieleni urz¹dzonej, w których zabudowa uzu-
pe³niaj¹ca winna nawi¹zywaæ do istniej¹cej gaba-
rytami i form¹ architektoniczn¹ (tereny obrze¿a hi-
storycznego centrum s¹siaduj¹ce zazwyczaj
ze skarp¹ miejsk¹),

b) zakaz nadwieszania partii budynków poza obrys linii
zabudowy wyznaczonej pierzej¹, za wyj¹tkiem wyku-
szy o szerokoœci do 3,0 m, wysiêgu do 1,0 m i wysoko-
œci nie przekraczaj¹cej linii gzymsu,

c) w zabudowie plombowej i uzupe³niaj¹cej pierzejê obo-
wi¹zuje stosowanie dachów o spadkach zbli¿onych (to-
lerancja do 10 %) do spadków po³aci dachów s¹siadu-
j¹cych budynków,

d) na obszarze historycznego uk³adu urbanistycznego cen-
trum miasta wpisanym do rejestru zabytków obowi¹-
zek stosowania pokrycia dachów dachówk¹ cera-
miczn¹, cementow¹ w kolorze "matowym" czerwonym
lub br¹zowym oraz blach¹ p³ask¹ "na wysoki r¹bek"
w kolorze br¹zowym, zielonym lub szarym. Na pozo-
sta³ym obszarze, po³o¿onym w strefie ochrony konser-
watorskiej zespo³u staromiejskiego dopuszcza siê sto-
sowanie blachy dachówkowej, za wyj¹tkiem budynków
wpisanych do rejestru zabytków i budynków zabytko-
wych wskazanych planem do ochrony formy,

e) przywrócenie obiektom zabytkowym jednorodnych pod
wzglêdem kompozycji architektonicznej form fasad eks-
ponowanych w pierzejach lub wnêtrzach urbanistycz-
nych. Warunek ten dotyczy g³ównie obiektów us³ugo-
wo - mieszkalnych z funkcj¹ us³ugow¹ w parterach,

f) ochrona przed zabudow¹ wnêtrz (podwórzy) kwarta-
³ów zamkniêtych pierzejami,

g) zakaz realizacji gara¿y blaszanych. Dopuszcza siê reali-
zacjê gara¿y murowanych, o wysokoœci do 5,0 m i da-
chach o spadku po³aci 30o - 40o, w terenach, dla których
ustalenia zawarte w Rozdziale III nin. uchwa³y stwa-
rzaj¹ mo¿liwoœæ ich realizacji,

h) estetyzacja placyków gospodarczych towarzysz¹cych
zabudowie poprzez: obudowê œmietników trwa³ymi
os³onami murowanymi, tynkowanymi lub drewniany-
mi, nakrytymi daszkami o spadkach j.w.,

i) w budynkach o formie architektonicznej stanowi¹cej
skomponowan¹ ca³oœæ wyklucza siê zmiany wprowa-
dzaj¹ce dodatkowe, niezamierzone w rozwi¹zaniu pier-
wotnym podzia³y obiektu (czêœciowa nadbudowa, zmia-
na rytmu i formy stolarki okiennej i drzwiowej, czêœcio-
wa zmiana pokrycia dachu itd),

j) przy wtórnych podzia³ach budynków zakaz wyprowa-
dzania œcianek ogniowych dziel¹cych przestrzeñ pod-
daszy ponad dach,

k) zakaz stosowania lukarn doœwietlaj¹cych przestrzeñ
poddaszy w pierzejach Rynku i ulic: Piotra Skargi, Fran-
ciszkañskiej, Pl. 3-go Maja, Romanowskiego, Jagielloñ-
skiej do ul. Mickiewicza, Sobieskiego, Lwowskiej na od-
cinku od Rynku do mostu na Kamienicy, za wyj¹tkiem
budynków, w których lukarny istniej¹. W pozosta³ych
pierzejach w obrêbie strefy dopuszcza siê lukarny w da-
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chu o ³¹cznej d³ugoœci nie przekraczaj¹cej 30 % d³ugo-
œci po³aci dachowej i wysokoœci ni¿szej ni¿ kalenica.
W budynkach o okapie wysuniêtym poza lico œciany
dopuszcza siê realizacjê lukarn na przed³u¿eniu tych
œcian bez przerywania okapu, w pozosta³ych budyn-
kach winny byæ one przesuniête w g³¹b budynku o co naj-
mniej 0,50 m od linii fasad. Pod pojêciem "lukarna" nie
nale¿y rozumieæ formy "szczytu", którego zastosowa-
nie w budynkach w strefie ochrony zespo³u staromiej-
skiego jest mo¿liwe i wynikaæ powinno z mo¿liwoœci
dostosowania architektury do form w pierzei,

l) w przypadku przebudowy budynków mieszkalnych i prze-
znaczenia ich na cele us³ugowe dopuszcza siê wykona-
nie w miejscu otworów okiennych œciany frontowej
wejœæ do budynku. Winny byæ one wykonane jako drew-
niane lub licowane drewnem i symetrycznie rozmiesz-
czone w stosunku do istniej¹cych otworów na elewacji,

m) przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej obowi¹-
zek zastosowania stolarki drewnianej lub licowanej
drewnem. Stolarka okienna i drzwiowa winna byæ jed-
norodna pod wzglêdem formy na ca³ej elewacji. Zakaz
wprowadzania zmian œwiat³a poszczególnych otworów
okiennych,

n) kraty zabezpieczaj¹ce witryny w obiektach us³ugowych
mo¿na zak³adaæ wy³¹cznie od strony wewnêtrznej otwo-
rów. Wskazane stosowanie krat, rolet sk³adanych lub
zwijanych, montowanych w gruboœci œciany,

o) przy remoncie elewacji budynków wpisanych do reje-
stru zabytków i wskazanych do ochrony formy wyma-
gane odtworzenie kolorystyki historycznej ustalonej na
podstawie stratygrafii. W przypadku braku mo¿liwoœci
ustalenia pierwotnej kolorystyki obowi¹zek stosowa-
nia kolorów pastelowych. Zakaz stosowania na elewa-
cjach detali blaszanych, ceramicznych (nie dotyczy bu-
dynków o elewacjach klinkierowych), sidingu oraz pre-
fabrykowanego detalu typu tralki, figury,

p) wzd³u¿ niezabudowanych fragmentów pierzei dopusz-
cza siê realizacjê ogrodzeñ, lokalizowanych w linii za-
budowy wyznaczonej pierzej¹. We wszystkich terenach
zakaz stosowania ogrodzeñ z betonowych segmentów
prefabrykowanych z polami wype³nionych elementa-
mi "ozdobnymi" - tralkami, figurami geometrycznymi,
ornamentami roœlinnymi itp., pe³nych tynkowanych,
blaszanych i z tworzyw sztucznych, ogrodzeñ z ceg³y
silikatowej, kamienia w formie otoczaków, barwnych
ciosów. Dopuszcza siê ogrodzenia z prêtów metalowych
na s³upkach: metalowych, murowanych tynkowanych
lub kamiennych,

q) realizacja elementów informacji wizualnej na budyn-
kach na zasadach:
- szyldy jako informacja o siedzibie i nazwie firmy oraz

znaki logo winny byæ dostosowane do architektury
budynku i umieszczane w kondygnacji parteru,

- dopuszcza siê stosowanie szyldów w formie liter
montowanych na œcianie o wysokoœci napisów do
0,50 m, tabliczek o maksymalnej powierzchni 0,40 m2

lub kasetonów o maksymalnej powierzchni 0,40 m2 i
gruboœci do 0,20 m oraz znaków logo umieszczanych
prostopadle do œciany (wsporniki). Formy znaków
logo winny nawi¹zywaæ do historycznych szyldów
cechowych i mog¹ byæ montowane na wysokoœci
minimum 2, 50 m od poziomu terenu, a ich wysiêgi
mog¹ dochodziæ do 0,60 od elewacji,

- dopuszcza siê realizacjê gablot drewnianych lub me-
talowych wy³¹cznie na obiektach u¿ytecznoœci pu-

blicznej oraz dla us³ug fotograficznych i biur sprze-
da¿y nieruchomoœci. Dopuszcza siê ich umieszcza-
nie w parterach budynków, w przypadkach, w któ-
rych architektura budynku umo¿liwia ich stosowa-
nie. Maksymalne wymiary gablot 0,80 x 1,20 m i g³ê-
bokoœci 0,25 m,

- zakaz stosowania reklam sta³ych, tablicowych,
- zakaz stosowania wiêcej ni¿ jednego elementu infor-

macji wizualnej dla punktu us³ugowego,
- zakaz stosowania reklam wielkopowierzchniowych

na œcianach budynków oraz wolnostoj¹cych;
- przy us³ugach gastronomicznych dopuszcza siê sto-

sowanie reklam wolnostoj¹cych - przenoœnych "ko-
by³ek" o formach dostosowanych do architektury
budynku,

- zakaz stosowania bannerów nad ulicami i na budyn-
kach, za wyj¹tkiem okolicznoœciowych zwi¹zanych
z wydarzeniami kulturalnymi lub wyborami, umiesz-
czanych na czas okreœlony,

- zakaz stosowania elementów informacji wizualnej
typu "LED"-dynamicznych,

- zakaz umieszczania reklam na s³upach oœwietlenia
ulicznego, na dachach kiosków i zadaszeniach przy-
stanków komunikacji zbiorowej,

- zakaz stosowania w elementach informacji wizual-
nej jaskrawej kolorystyki oraz pow³ok fosforyzuj¹-
cych,

- reklamy na ogrodzeniach i rusztowaniach mog¹ byæ
umieszczane wy³¹cznie w okresie wykonywania
prac budowlanych w obrêbie nieruchomoœci. Po-
wierzchnia reklamy nie mo¿e przekraczaæ 30 % po-
wierzchni rusztowania;

3) Dopuszcza siê lokalizacjê ogródków gastronomicznych
wy³¹cznie w miejscach wyznaczonych w ustaleniach
szczegó³owych. Na terenie ogródków wyklucza siê:
a) Ustawiania kiosków w ogródkach stanowi¹cych sezo-

nowe uzupe³nienie funkcji ca³orocznej,
b) umieszczania reklam na ogrodzeniach i na wyposa¿e-

niu: parasole, meble. Dopuszcza siê stosowanie znaku
firmowego na lambrekinach i ogrodzeniach;

4) Dopuszcza siê stosowanie zawijanych markiz w kolory-
styce harmonizuj¹cej z kolorystyk¹ fasady, z informacja-
mi o lokalu lub znakiem firmowym umieszczanym wy-
³¹cznie na lambrekinie;

5) Obowi¹zek sporz¹dzania inwentaryzacji architektonicz-
nej obiektów wpisanych do rejestru zabytków i wskaza-
nych w planie do ochrony formy, przed rozpoczêciem ro-
bót budowlanych polegaj¹cych na przebudowie, rozbu-
dowie, nadbudowie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

6) W ustaleniach dopuszczaj¹cych przebudowê budynków
mo¿liwa jest wymiana zniszczonych elementów na pod-
stawie przepisów odrêbnych.

7) W strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u staromiej-
skiego obowi¹zuje uzyskanie uzgodnienia Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót bu-
dowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich przed
odjêciem prac.

Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci

§ 9

1. W granicach obszaru objêtego planem ustala siê:
1) Obowi¹zek ochrony podzia³u terenu na dzia³ki na obszarze

dawnego miasta œredniowiecznego w obrêbie strefy "B";
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2) W terenach:
a) zabudowy willowej oznaczonej symbolem Mz minimal-

na powierzchnia wydzielanych dzia³ek - 0,10 ha,
b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej

symbolem MN minimalna powierzchnia wydzielanych
dzia³ek - 0,06 ha.

3) Dopuszcza siê zmniejszenie wielkoœci dzia³ek w przypad-
ku, gdy w wyniku podzia³u dzia³ki do osi¹gniêcia minimal-
nej powierzchni brakuje nie wiêcej ni¿ 10% powierzchni.

Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej.

§ 10

1. Utrzymuje siê istniej¹ce sieci, obiekty i urz¹dzenia infra-
struktury technicznej z mo¿liwoœci¹ ich przebudowy i roz-
budowy zgodnie z przepisami odrêbnymi.

2. Ustala siê realizacjê nowych sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg z zachowa-
niem przepisów odrêbnych. Przy braku takiej mo¿liwoœci
dopuszcza siê realizacjê sieci, obiektów i urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej w innych terenach.

3. Przebieg sieci przedstawiony jest na rysunku planu orien-
tacyjnie i mo¿e ulec zmianie.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
1) zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej;
2) dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê z indywidualnych

ujêæ wody, realizowanych zgodnie z przepisami odrêb-
nymi, za wyj¹tkiem zaopatrzenia obiektów zlokalizowa-
nych w granicach do 150 m od cmentarza (C 79 ZC),
które musz¹ byæ pod³¹czone do sieci wodoci¹gowej.

5. W zakresie gospodarki œciekowej ustala siê:
1) obowi¹zek realizacji i rozbudowy sieci kanalizacyjnej we

wszystkich terenach przeznaczonych pod zainwestowanie;
2) obowi¹zek realizacji kanalizacji w systemie rozdzielczym;
3) obowi¹zek odprowadzenia œcieków bytowych i komu-

nalnych do miejskiego systemu oczyszczania miasta;
4) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza siê in-

dywidualne i grupowe rozwi¹zania w zakresie unieszko-
dliwiania œcieków na terenach pozbawionych dostêpu
do kanalizacji miejskiej;

5) zasady likwidacji indywidualnych zbiorników do groma-
dzenia œcieków zgodnie z zasadami okreœlonymi w pra-
wie miejscowym;

6) zasady odprowadzenia œcieków przemys³owych zgod-
nie z przepisami odrêbnymi.

6. W zakresie gospodarki cieplnej ustala siê:
1) gospodarka cieplna winna odbywaæ siê zgodnie z zasada-

mi okreœlonymi w planie zaopatrzenia miasta w ciep³o;
2) dopuszcza siê indywidualne i grupowe systemy zaopa-

trzenia w ciep³o;
3) obowi¹zuje zakaz stosowania paliw sta³ych wysokoemi-

syjnych.
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siê:

1) zaopatrzenie w gaz z istniej¹cej sieci gazowej œredniego
i niskiego ciœnienia;

2) obowi¹zek uwzglêdnienia stref kontrolowanych dla ga-
zoci¹gów zgodnie z przepisami odrêbnymi.

8. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ ustala siê:
1) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z elektroenergetycz-

nej sieci œredniego i niskiego napiêcia na warunkach ad-
ministratora;

2) obowi¹zek kablowania sieci energetycznych kablami
podziemnymi.

9. W zakresie obs³ugi teletechnicznej ustala siê obowi¹zek
realizacji nowych sieci teletechnicznych oraz przebudowy
istniej¹cych w sieci kablowej podziemnej.

10. W zakresie gospodarki odpadami ustala siê:
1) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zgodnie z zasa-

dami okreœlonymi w planie gospodarki odpadami uchwa-
lonym dla miasta Nowego S¹cza oraz regulaminem
utrzymania czystoœci na terenie miasta;

2) pozosta³e zasady gospodarki odpadami zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi.

11. W zakresie komunikacji ustala siê:
1) dopuszcza siê przebudowê istniej¹cych dróg publicznych;
2) dopuszcza siê zmniejszenie szerokoœci jezdni ustalone

w Rozdziale III, § 15, zgodnie z przepisami odrêbnymi;
3) dopuszcza siê przebudowê dróg wewnêtrznych, w tym

nie wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku
planu;

4) dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji dróg wewnêtrznych
nie wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku
planu zgodnie z przepisami odrêbnymi;

5) dopuszcza siê wydzielenie miejsc postojowych w liniach
rozgraniczaj¹cych ulic klas lokalnych i dojazdowych (KDl
i KDd) pod warunkiem zapewnienia bezpieczeñstwa
i prawid³owej organizacji ruchu oraz zachowania istnie-
j¹cej zieleni;

6) dopuszcza siê realizacjê œcie¿ek rowerowych nie wyzna-
czonych na rysunku planu w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg oraz w terenach zieleni urz¹dzonej;

7) utrzymuje siê istniej¹ce ci¹gi piesze oraz dopuszcza siê
realizacjê nowych ci¹gów pieszych o min. szerokoœci 1,5 m,
wyznaczonych i nie wyznaczonych na rysunku planu.

ROZDZIA£ III
PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA

WYODRÊBNIONYCH TERENÓW

USTALENIA DLA STREFY PRZYRODNICZEJ "A"

§ 11

Tereny wód otwartych rzek Dunajec i Kamienica wraz z
zieleni¹ przyrzeczn¹ oznaczone symbolami:
A 1 WS/ZU - pow. 1.51 ha
A 2 WS/ZU - pow. 5.03 ha
A 3 WS/ZU - pow. 4.42 ha
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu-rzeki: Dunajec i Kamienica z zieleni¹

przyrzeczn¹;
2) Zagospodarowanie terenu w ca³oœci przeznaczone dla re-

alizacji celu publicznego;
3) Obowi¹zek ochrony i rekonstrukcji obudowy biologicznej

z zachowaniem zasad ochrony przeciwpowodziowej;
4) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:

a) urz¹dzeñ wodnych, w tym obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych
ochronie przeciwpowodziowej,

b) ci¹gów pieszych i œcie¿ki rowerowej o nawierzchni ¿wiro-
wej utwardzonej;

c) sieci uzbrojenia terenu,
d) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci, ³awki,
e) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
f) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu: lam-

py, hydranty;
5) W terenie oznaczonym symbolem 1 WS/ZU po³o¿onym

w obszarze wpisanym do rejestru zabytków decyzj¹
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Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07 z 31. 01.2007 r., Nr reje-
stru A-72/M obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych
z po³o¿enia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwator-
skiej, okreœlonych w Rozdziale II. § 7 i § 8;

6) W terenach bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ oznaczo-
nego symbolem ZZ obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania
jak w Rozdz. II. § 5 pkt. 11 i 12;

7) W terenie wyznaczonym na rysunku planu obowi¹zek sto-
sowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿enia w Po³udniowoma-
³opolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu ustanowionym
rozporz¹dzeniem Wojewody Ma³opolskiego z dnia 24 listo-
pada 2006 r. (Dz. Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego
Nr 806 poz. 4862).

USTALENIA DLA STREFY CENTRUM -"B"

§ 12

1. Teren zieleni urz¹dzonej (skarpa i podskarpie) oznaczo-
ny symbolem B 1 ZU - pow. 1.59 ha.
Ustala siê:
1) Zagospodarowanie terenu przeznaczone dla realizacji

celu publicznego;
2) Teren po³o¿ony w obszarze wpisanym do rejestru za-

bytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07 z 31.
01.2007 r., Nr rejestru A-72/M. Obowi¹zek stosowania
zasad wynikaj¹cych z po³o¿enia terenu w strefie œcis³ej
ochrony konserwatorskiej okreœlonych w Rozdziale II
§ 7 i § 8;

3) Obowi¹zek utrzymania i pielêgnacji istniej¹cej zieleni,
zakaz nasadzania drzew na skarpie. Obowi¹zek zago-
spodarowania terenu zieleni¹ komponowan¹;

4) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:
a) ci¹gu pieszego i œcie¿ki rowerowej na podskarpiu,
b) obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie przeciwpo-

wodziowej,
c) sieci uzbrojenia terenu,
d) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci, ³awki,
e) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹,
f) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
5) Obowi¹zek ograniczenia zmian w ukszta³towaniu tere-

nu i zwi¹zanych wy³¹cznie z realizacj¹ przedsiêwziêæ
okreœlonych w punkcie 4. a) i b).

2. Teren zieleni urz¹dzonej (skarpa i podskarpie) oznaczo-
ny symbolami:
B 2 ZU - pow. 0.18 ha
B 3 ZU - pow. 0.12 ha
B 4 ZU - pow. 0.80 ha
B 5 ZU - pow. 1.55 ha.
Ustala siê:
1) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

2) Obowi¹zek utrzymania i pielêgnacji istniej¹cej zieleni,
zakaz nasadzania drzew na skarpie;

3) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:
a) ci¹gu pieszego i œcie¿ki rowerowej,
b) obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie przeciwpo-

wodziowej,
c) miejsc postojowych w terenie oznaczonym symbo-

lem B4 ZU, w którym dopuszcza siê przebudowê i

 ozbudowê istniej¹cego parkingu, pod warunkiem za-
gospodarowania na ten cel nie wiêcej ni¿ 50% po-
wierzchni terenu,

d) sieci uzbrojenia terenu,
e) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
f) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹, w tym obs³ug¹ komunikacji,
g) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty.
3. Teren us³ug publicznych- kultura oznaczony symbolem

B 6 UPk - pow.1.16 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - us³ugi kultury (d. Zamek Kaszte-

lañski) z zieleni¹ urz¹dzon¹;
2) Dopuszcza siê realizacjê us³ug takich jak: galerie sztuki,

biura, us³ugi obs³ugi turystyki;
3) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków jako relikty zamku decyzj¹ Nr K. B. S. 11
- NOS. 2 - Kr. 36/92 z dnia 19. 02. 1976 r. KS.A. 92/76)
oraz po³o¿onego w obszarze wpisanym do rejestru za-
bytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07 z 31.
01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

4) Obowi¹zek ochrony zachowanych reliktów Zamku Kasz-
telañskiego i fragmentów murów miejskich z baszt¹;

5) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê zachodniego
skrzyd³a zamku oraz realizacjê fragmentów pó³nocne-
go muru i budowli obronnych z uwzglêdnieniem wyni-
ków badañ archeologicznych, ikonograficznych i histo-
rycznych;

6) Dopuszcza siê realizacjê:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹ oraz komunikacj¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
7) Obowi¹zek ochrony pomnika przyrody.

4. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem B 7 U/M - pow. 0.22 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu-us³ugi: biura, ochrona zdro-

wia, handel, gastronomia, rzemios³o oraz mieszkal-
nictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony form budynków: ul. ks. Piotra Skar-
gi 17, 17a, 21 i ul. Bo¿niczej 2;

4) Zakaz nadbudowy i rozbudowy budynków oraz realiza-
cji nowych;

5) Mo¿liwoœæ zagospodarowania poddaszy na cele u¿yt-
kowe z doœwietleniem zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

6) Dopuszcza siê przymkniêcie podwórza od strony Placu
Zamkowego murem tynkowanym o wysokoœci do 3,0 m
po³¹czonym z istniej¹cymi gara¿ami;

7) Dopuszcza siê zagospodarowanie podwórzy dla sezo-
nowej gastronomii;

8) Obowi¹zek zagospodarowania minimum 10 % po-
wierzchni terenu jako biologicznie czynnej.
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5. Teren us³ug, oznaczony symbolem B 8 U - pow.0.51 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi obs³ugi turystyki - hotel,

motel, gastronomia, us³ugi kultury, biura, handel;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony zabytkowego m³yna "Jezuickiego".
Dopuszcza siê przebudowê budynku, zakaz rozbudowy
i nadbudowy. Mo¿liwoœæ po³¹czenia funkcjonalnego
i przestrzennego z now¹ zabudow¹ dopuszczon¹ niniej-
szym planem w zachodniej i pó³nocnej czêœci terenu;

4) Dopuszcza siê realizacjê nowej zabudowy na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) zabudowa terenu objêtego ustaleniem winna byæ

jednorodna architektonicznie,
c) maksymalna wysokoœæ budynków 9,0 m,
d) z uwagi na ekspozycjê terenu ze wzgórza Starego

Miasta, obowi¹zek rozwi¹zania dachu jako elewacji
równorzêdnej pod wzglêdem estetyki z elewacjami
œcian. Obowi¹zek zastosowania dachów o k¹cie na-
chylenia po³aci dachowych 35 - 450,

e) zakaz realizacji form historyzuj¹cych typu: wie¿yczki,
kolumny, itp.,

f) obowi¹zek rozcz³onkowania bry³y budynku, d³ugoœæ
œciany w jednej linii nie mo¿e przekroczyæ 20,0m, mi-
nimalne przesuniêcie p³aszczyzny œcian wzglêdem
siebie 3,0 m,

g) obowi¹zek stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni nie mniejszej ni¿ 25% i wiêkszej ni¿ 50 %,

h) zakaz stosowania na elewacji ok³adzin drewnianych,
i) w kolorystyce elewacji wymagane stosowanie barw

zbli¿onych do naturalnych (organicznych): szaroœci,
be¿ów, zieleni,

j) forma budynku winna zyskaæ wysok¹ jakoœæ w zakre-
sie rozwi¹zañ architektonicznych i wykonawczych,
zw³aszcza pod wzglêdem zastosowanych materia³ów
wykoñczeniowych;

5) Dopuszcza siê odtworzenie systemu wodnego napê-
dzaj¹cego urz¹dzenia zabytkowego m³yna;

6) Zakaz zmiany ukszta³towania terenu;
7) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
8) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni te-

renu inwestycji jako biologicznie czynnej.
6. Teren obs³ugi komunikacji, oznaczony symbolem B 9 KS

- pow. 1.98 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - obs³uga komunikacji: parkingi;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Utrzymuje siê istniej¹ce parkingi, dopuszcza siê reali-
zacjê nowych miejsc postojowych;

4) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci, ³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹, w tym obs³ug¹ komunikacji,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;

5) Zakaz rozbudowy i nadbudowy istniej¹cego budynku
obs³ugi parkingu;

6) Obowi¹zek zagospodarowania min. 20 % powierzchni
terenu nisk¹ zieleni¹ urz¹dzon¹, w tym krzewami o wy-
sokoœci do 1,5 m. Zakaz nasadzania drzew.

7. Teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony symbolem B 10 ZU
- pow. 1.15 ha.
Ustala siê:
1) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

2) Obowi¹zek zagospodarowania skarpy i podskarpia zie-
leni¹ nisk¹, w tym krzewami o gatunkach rodzimych,
o wysokoœci do 1,5 m;

3) Obowi¹zek zachowania skweru na koronie skarpy w s¹-
siedztwie budynku przy ulicy Piotra Skargi 12 i formy
istniej¹cego kamiennego wygrodzenia terenu wzd³u¿
ulicy;

4) Dopuszcza siê przebudowê ci¹gów pieszych ³¹cz¹cych:
ulicê Piotra Skargi, Plac Kolegiacki i ulicê Zakoœcieln¹
z podskarpiem, z zakazem ich rozbudowy. Zakaz reali-
zacji nowych dróg i ci¹gów pieszych;

5) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
6) Obowi¹zek ochrony kamiennych murów oporowych

na skarpie;
7) Dopuszcza siê u¿ytkowanie drogi gospodarczej z ze-

spo³u OO Jezuitów na podskarpie jako ci¹gu pieszego;
8) Dopuszcza siê realizacjê windy z podskarpia na teren

w rejonie ulicy Zakoœcielnej zlokalizowanej w bezpo-
œrednim s¹siedztwie schodów i mostu na rzece Kamie-
nica. Obowi¹zuje zakaz zmiany ukszta³towania skarpy
miejskiej.

8. Teren sportu i rekreacji z zieleni¹ urz¹dzon¹ oznaczony
symbolem B 11 US - pow. 0.88 ha
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - urz¹dzenia sportu i rekreacji

z zieleni¹ urz¹dzon¹;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Zakaz zmiany ukszta³towania terenu;
4) Zakaz realizacji obiektów za wyj¹tkiem:

a) boisk do gier zbiorowych, kortów i urz¹dzeñ sporto-
wych, z warunkiem zastosowania nawierzchni tra-
wiastej,

b) sieci uzbrojenia terenu,
c) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
d) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹,
e) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
5) Dopuszcza siê wygrodzenie urz¹dzeñ sportowych os³o-

nami zabezpieczaj¹cymi z siatki w kolorze szarym, wy-
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konanie miejsc siedz¹cych drewnianych na istniej¹cych
skarpach niecki;

6) Obowi¹zek zagospodarowania terenu zieleni¹ nisk¹,
w tym krzewami o gatunkach rodzimych, o wysokoœci
do 1,5 m.

9. Tereny zieleni urz¹dzonej oznaczone symbolami:
B 12 ZU - pow. 0.20 ha,
B 13 ZU - pow. 0.21 ha.
Ustala siê:
1) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

2) Obowi¹zek zagospodarowania zieleni¹ nisk¹;
3) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:

a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹, w tym obs³ug¹ komunikacji,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
4) Dopuszcza siê odtworzenie lub uczytelnienie koryt daw-

nych m³ynówek faktur¹ nawierzchni i szpalerami drzew.
10. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej, oznaczo-

ny symbolem B 14U/M - pow. 0.10 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi: biura, ochrona zdrowia,

edukacja, handel, obs³uga turystyki-hotel, gastronomia
oraz mieszkalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê budynku. Za-
kaz nadbudowy. Obowi¹zek zmiany formy oficyn;

4) Dopuszcza siê rozbiórkê budynku, z obowi¹zkiem za-
chowania elewacji frontowej od ul. Piotra Skargi;

5) Przy przebudowie i rozbudowie budynku istniej¹cego
lub realizacji nowej zabudowy obowi¹zuje:
a) respektowanie wyznaczonej na rysunku planu nie-

przekraczalnej linii zabudowy,
b) realizacja budynku w granicy z dzia³k¹ objêt¹ ustale-

niem B.15.UK,
c) powtórzenie obrysu i wysokoœci budynku istniej¹ce-

go, za wyj¹tkiem czêœci obejmuj¹cej oficyny,
d) obni¿enie budynków od strony skarpy (oficyny)

o jedn¹ kondygnacjê (do. 3,0 m) w stosunku do bu-
dynku g³ównego (przy Piotra Skargi 12),

e) przekrycie budynków dachami o formie i spadkach
po³aci zbli¿onych do dachów kamienic s¹siaduj¹cych
(tolerancja 10o),

f) nawi¹zanie kompozycj¹ elewacji do architektury ele-
wacji przy ulicy Piotra Skargi,

g) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej pierwszej kon-
dygnacji otworów przeszklonych o powierzchni wiêk-
szej ni¿ 5,0 m2,

h) wbudowanie stacji trafo w obiekt w ramach jego prze-
budowy i rozbudowy lub nadanie jej nowej formy, w tym
nakrycie dachem o k¹cie nachylenia po³aci 30-400;

6) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni
terenu jako biologicznie czynnej.

11. Teren kultu religijnego, oznaczony symbolem B15 UK -
pow. 1.00 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi kultu religijnego - koœció³

i klasztor OO Jezuitów;
2) Dopuszcza siê us³ugi zwi¹zane z edukacj¹, urz¹dzenia

sportu i rekreacji oraz mieszkalnictwo;
3) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8 zespo³u koœcio³a
p.w. œw. Ducha i klasztoru OO Jezuitów (klasztor po-
norbertañski) wpisanego do rejestru zabytków decyzj¹
Nr KL. IV. - 680/45/70 z dnia 22. XII. 1970, KS.A. 90/76
oraz po³o¿onego w obszarze wpisanym do rejestru
zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

4) Dopuszcza siê uzupe³nienie zabudowy zespo³u OO Je-
zuitów o obiekty zwi¹zane z funkcj¹ szko³y, realizowane
na zasadach:
a) w kszta³towaniu zabudowy obowi¹zek zastosowania

zasady wypiêtrzania bry³ budynków - od parterowych
wzd³u¿ korony skarpy do wy¿szych wewn¹trz zespo³u,

b) maksymalna wysokoœæ budynków wzd³u¿ korony skar-
py miejskiej 6,0 m, w drugiej linii zabudowy 14, 0 m,

c) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub wie-
lospadowych o spadkach po³aci dachowych 30 - 45o,

d) mo¿liwoœæ realizacji budynków w granicy dzia³ek,
e) nowe budynki winny byæ pod wzglêdem formy jed-

norodne architektonicznie;
5) Dopuszcza siê nadbudowê budynku bursy przy ul. œw. Du-

cha o jedn¹ kondygnacjê na zasadach:
a) wysokoœæ budynku po nadbudowie nie mo¿e prze-

kroczyæ 14,0 m,
b) obowi¹zek zachowania istniej¹cej formy dachu;

6) Dopuszcza siê zagospodarowanie istniej¹cego ci¹gu
spacerowego wzd³u¿ korony skarpy, przed³u¿enie go
i po³¹czenie z ci¹giem pieszym prowadz¹cym z Placu
Kolegiackiego na podskarpie. Realizacja na zasadach:
a) obowi¹zek zachowania istniej¹cego muru z kamien-

nymi przyporami;
b) zakaz zmiany ukszta³towania skarpy miejskiej.

7) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
8) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.

12. Teren us³ug publicznych -kultura (muzeum) oznaczony
symbolem B 16 UPk - pow. 0.13 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi kultury;
2) Teren dla realizacji celu publicznego;
3) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

4) Obowi¹zek ochrony formy zabytkowego budynku (d. Sy-
nagoga). Zakaz rozbudowy i nadbudowy;

5) Zakaz zabudowy terenu miêdzy synagog¹, ul. Bo¿nicz¹
i Piotra Skargi, wymagane zagospodarowanie zieleni¹
urz¹dzon¹;

6) Dopuszcza siê przebudowê miejsc postojowych.
13. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem B 17 U/M - pow. 0.14 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, ochrona

zdrowia, edukacja, obs³uga turystyki -hotel, gastrono-
mia, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
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2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony kamienicy przy ul. Piotra Skargi
Nr 13 wpisanej o rejestru zabytków- KS. A. 73 i ochrony
formy budynków przy ul. Piotra Skargi 11, Berka Jose-
lewicza 6 i 8, Placu 3- go Maja 3 i 5;

4) Zakaz rozbudowy i nadbudowy budynków, za wyj¹t-
kiem oficyn;

5) Mo¿liwoœæ zagospodarowania poddaszy na cele u¿yt-
kowe z doœwietleniem zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

6) Dopuszcza siê uzupe³nienie pierzei ul. Piotra Skargi bu-
dynkiem kszta³towanym na zasadach:
a) uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabudowy wzd³u¿

ul. Piotra Skargi pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgranicza-
j¹c¹ ulicy,

b) obowi¹zek nawi¹zania formy budynku do architek-
tury pierzei w zakresie: wysokoœci poszczególnych
kondygnacji, spadków po³aci dachowych, podzia³ów
elewacji, proporcji okien,

c) wysokoœæ budynku nie mo¿e byæ wiêksza od wysoko-
œci budynku s¹siedniego - Piotra Skargi 13, dopuszczal-
ne obni¿enie w stosunku do tego budynku do 1,5 m;

7) Mo¿liwoœæ przebudowy i nadbudowy oficyn na zasa-
dach:
a) zakaz zwiêkszania powierzchni zabudowy,
b) wysokoœæ oficyny nie mo¿e byæ wiêksza od wysoko-

œci budynku g³ównego,
c) architektura budynku winna nawi¹zywaæ do form za-

budowy oficynowej: podzia³ami elewacji, geometri¹
dachu, proporcjami stolarki okiennej i drzwiowej, de-
talem (ganki),

d) dopuszcza siê dachy jedno lub wielospadowe o spad-
kach po³aci zbli¿onych do spadków dachu budynku
g³ównego (tolerancja do 10 0).

8) Mo¿liwoœæ realizacji budynków w granicach dzia³ek.
14. Teren obs³ugi komunikacji oznaczony symbolem B 18 KS

- pow. 0.12 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - obs³uga komunikacji: parkingi;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Dopuszcza siê us³ugi kultury (wystawy plenerowe, im-
prezy kulturalne) na zasadach:
a) zakaz realizacji budynków,
b) mo¿liwoœæ zagospodarowania zieleni¹,
c) mo¿liwoœæ realizacji urz¹dzeñ okazjonalnych zwi¹za-

nych z imprezami kulturalnymi (sceny, zadaszenia,
ekrany);

4) Dopuszcza siê realizacjê parkingów podziemnych. W tym
przypadku mo¿liwa likwidacja parkingów naziemnych
i zagospodarowanie przestrzeni w powi¹zaniu z Placem
Zamkowym, na zasadach:
a) obowi¹zek zmiany nawierzchni placu z zastosowa-

niem kamienia naturalnego,
b) obowi¹zek zagospodarowania zieleni¹ urz¹dzon¹

min. 20 % powierzchni terenu;
5) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:

a) tymczasowych obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z prze-
znaczeniem terenu dopuszczonych w pkt. 3.;

b) sieci uzbrojenia terenu,
c) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
d) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹, w tym obs³ug¹ komunikacji,
e) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty.
15. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem B 19 U/M - pow. 0.05 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - us³ugi: biura, handel, obs³uga

turystyki- hotel, gastronomia oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. Berka Jo-
selewicza 5. Zakaz nadbudowy budynku, mo¿liwoœæ za-
gospodarowania poddaszy na cele u¿ytkowe z doœwie-
tleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

4) Dopuszcza siê rozbudowê budynku lub realizacjê no-
wego na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy wzd³u¿ ulicy Berka Joselewicza pokrywaj¹cej
siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy i nieprzekraczalnej
linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu,

b) dopuszcza siê realizacjê budynku w granicach dzia³ek,
c) architektura nowej zabudowy musi harmonizowaæ

z architektur¹ budynku istniej¹cego geometri¹ dachu,
podzia³ami œcian, zastosowanymi materia³ami ele-
wacyjnymi,

d) budynek nie mo¿e byæ wy¿szy od budynku istniej¹-
cego, dopuszczalne obni¿enie w stosunku do niego
do 1,5 m,

e) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej pierwszej kon-
dygnacji otworów przeszklonych o powierzchni wiêk-
szej ni¿ 5,0 m 2;

5) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
6) Obowi¹zek zachowania min. 10 % powierzchni terenu

inwestycji jako biologicznie czynnej.
16. Teren zieleni urz¹dzonej oznaczonej symbolem B 20 ZU

- pow. 0.04 ha.
Ustala siê:
1) Teren przeznaczony dla realizacji celu publicznego;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8; wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci, ³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty.
17. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³u-

gami oznaczony symbolem B 21 MW/U - pow. 0.36 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: budownictwo mieszkaniowe wie-

lorodzinne oraz us³ugi: biura, handel, ochrona zdrowia;
2) Dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wy³¹cznie w przyzie-

miach budynków;
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3) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

4) Zakaz rozbudowy i nadbudowy budynków;
5) Dopuszcza siê przeznaczenie poddaszy na cele u¿ytko-

we, z mo¿liwoœci¹ ich doœwietlenia zgodnie z § 8 ust.2
pkt 2 k);

6) Mo¿liwoœæ urz¹dzenia miejsc postojowych, przy zacho-
waniu minimum 25% powierzchni biologicznie czynnej;

7) Dopuszcza siê przebudowê zespo³u gara¿y z obowi¹z-
kiem zast¹pienia ich budynkami murowanymi, parte-
rowymi o wysokoœci do 5,0 m, nakrytych dachami dwu-
spadowymi o spadku po³aci 30-40 o, krytymi dachówk¹;

8) Obowi¹zek ochrony zieleni i wkomponowania gara¿y
w istniej¹cy drzewostan. Zakaz zmiany ukszta³towania
terenu.

18. Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem B 22 ZU -
pow.0.17 ha
Ustala siê:
1) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

2) Obowi¹zek ochrony drzewostanu;
3) Mo¿liwoœæ przebudowy ci¹gu pieszego wzd³u¿ korony

skarpy;
4) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:

a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹, w tym obs³ug¹ komunikacji,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty.
19. Teren us³ug oznaczony symbolem B 23 U- pow. 0.23 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi- biura, administracja;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Dopuszcza siê zagospodarowanie czêœci budynku na
cele mieszkaniowe;

4) Zakaz rozbudowy i nadbudowy budynku. Dopuszcza
siê przeznaczenie poddaszy na cele u¿ytkowe, z mo¿li-
woœci¹ ich doœwietlenia zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

5) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem
urz¹dzeñ zwi¹zanych z funkcj¹ terenu;

6) Dopuszcza siê zagospodarowanie nisk¹ zieleni¹ urz¹-
dzon¹;

7) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
8) Dopuszcza siê przebudowê ci¹gu pieszego.

20. Teren us³ug oznaczony symbolem B 24 U - pow. 0.11 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, edukacja,

ochrona zdrowia, us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ turystyki-
hotel, pensjonat, gastronomia;

2) Dopuszcza siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej;
3) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-

stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

4) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê
budynku lub realizacjê nowego na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy i obowi¹zuj¹-
cej linii zabudowy wzd³u¿ ulicy Pijarskiej pokrywaj¹-
cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy,

b) obowi¹zek nawi¹zania form¹ do architektury w oto-
czeniu, w tym g³ównie geometri¹ dachu, podzia³ami
œcian, zastosowanymi materia³ami elewacyjnymi,

c) wysokoœæ budynku nie mo¿e przekraczaæ 10,0 m,
d) obowi¹zek realizacji dachu dwuspadowego lub wie-

lospadowego, o spadkach po³aci 30 - 45o,
e) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-

wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i otworów przeszklonych
o powierzchni wiêkszej ni¿ 5,0 m 2,

f) w przypadku przeznaczenia przyziemia dla us³ug mo¿-
liwe zagospodarowanie poddaszy dla funkcji miesz-
kaniowej, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k),

g) dopuszcza siê realizacjê budynku w granicy dzia³ki
objêtej ustaleniem B 23 U;

5) Mo¿liwoœæ urz¹dzenia miejsc postojowych;
6) Obowi¹zek zagospodarowania zieleni¹ urz¹dzon¹ min.

30 % powierzchni terenu inwestycji;
7) Dopuszcza siê przebudowê ci¹gu pieszego.

21. Teren kultu religijnego oznaczony symbolem B 25 UK-
pow. 0.33 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi kultu religijnego, us³ugi

kultury, edukacja, opieka spo³eczna, biura, handel;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, Zespo³u Francisz-
kañskiego wpisanego do rejestru zabytków KS.A. 689
i koœció³ Ewangelicki - KS.A. 688 i po³o¿onego w ob-
szarze wpisanym do rejestru zabytków decyzj¹
Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07 z 31. 01.2007 r., Nr re-
jestru A-72/M;

3) Zakaz rozbudowy i nadbudowy obiektów;
4) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:

a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
5) Obowi¹zek zagospodarowania min. 20% powierzchni

dzia³ki zieleni¹ urz¹dzon¹ (forma wirydarza);
6) Obowi¹zek ochrony pomnika przyrody - dêbu w ogro-

dzie plebani;
7) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
8) Przy wymianie bramy wjazdowej od ulicy Pijarskiej obo-

wi¹zek zastosowania formy drewnianej p³ycinowej
b¹dŸ z metalowych prêtów;

9) Dopuszcza siê przebudowê ci¹gu pieszego wzd³u¿ ko-
rony skarpy.

22. Teren us³ug oznaczony symbolem B 26 U - pow. 0.05 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi - biura, ochrona zdrowia,

edukacja, opieka spo³eczna;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
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okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

4) Zakaz rozbudowy i nadbudowy budynku.
23. Teren us³ug oznaczony symbolem B 27 U - pow. 0.35 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ tury-

styki: hotel, gastronomia;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Zakaz rozbudowy budynku hotelu przy ulicy Romanow-
skiego. Dopuszcza siê nadbudowê na zasadach:
a) mo¿liwoœæ nadbudowy ni¿szej czêœci hotelu. Wyso-

koœæ czêœci nadbudowanej musi byæ ni¿sza od istnie-
j¹cej wy¿szej partii budynku o co najmniej 1,0 m. Za-
kaz nadbudowy czêœci wy¿szej;

b) obowi¹zek zachowania istniej¹cej formy dachu;
c) budynek po nadbudowie winien zyskaæ jednorodn¹

formê architektoniczn¹;
4) Dopuszcza siê rozbudowê i nadbudowê parterowego

budynku (restauracja "Panorama") usytuowanego
wzd³u¿ skarpy zachodniej, na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii za-

budowy wyznaczonej na rysunku planu,
b) wysokoœæ budynku nie mo¿e przekraczaæ 10,0 m,

wysokoœæ okapu do poziomu - 6,50 m,
c) obowi¹zek rozcz³onkowania bry³y budynku poprzez

wprowadzenie w œcianê zachodni¹ ryzalitów, d³ugoœæ
tej œciany w jednej linii nie mo¿e przekraczaæ 12m,

d) obowi¹zek przekrycia budynku dachem dwu lub wie-
lospadowym,

e) dopuszcza siê doœwietlenie pomieszczeñ poddasza
oknami po³aciowymi lub lukarnami. Przy zastosowa-
niu lukarn ich ³¹czna d³ugoœæ nie mo¿e przekraczaæ
50% d³ugoœci po³aci dachu, a odleg³oœci miêdzy nimi
nie mog¹ byæ mniejsze ni¿ szerokoœæ lukarny;

5) Obowi¹zek estetyzacji podwórza poprzez likwidacjê ga-
ra¿y i budynków gospodarczych, usytuowanych na tle
zabytkowej kaplicy zespo³u franciszkañskiego oraz zmia-
nê ogrodzenia na a¿urowe metalowe lub z siatki;

6) Dopuszcza siê przebudowê ci¹gu pieszego wzd³u¿ ko-
rony skarpy miejskiej;

7) Obowi¹zek zachowania istniej¹cej zieleni urz¹dzonej.
24. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³u-

gami oznaczony symbolem B 28 MW/U- pow. 0.03 ha
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: budownictwo mieszkaniowe wie-

lorodzinne, us³ugi: biura, handel, ochrona zdrowia;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. Romanow-
skiego 4 (róg Pijarskiej) - jego elewacji od strony ulic jak
i podwórza (forma doœwietlenia klatki schodowej). Za-
kaz nadbudowy i rozbudowy;

4) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy z mo¿liwo-
œci¹ ich doœwietlenia oknami po³aciowymi.

25. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³u-
gami oznaczony symbolem B 29 MW/U - pow.0.30 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: budownictwo mieszkaniowe

wielorodzinne, us³ugi: biura, handel, edukacja, ochro-
na zdrowia;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Zakaz rozbudowy i nadbudowy budynków;
4) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele u¿yt-

kowe z mo¿liwoœci¹ ich doœwietlenia zgodnie z § 8 ust.2
pkt 2 k);

5) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
6) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.

26. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem B 30 MW/U - pow. 0.26 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: budownictwo mieszkaniowe wie-

lorodzinne, us³ugi: biura, handel, gastronomia, ochro-
na zdrowia;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. Romanow-
skiego 2, zakaz rozbudowy i nadbudowy;

4) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele u¿yt-
kowe z mo¿liwoœci¹ ich doœwietlenia zgodnie z § 8 ust.2
pkt 2 k);

5) Dopuszcza siê nadbudowê budynku przy ulicy Pijar-
skiej 24 i 26 poprzez zmianê formy dachu na czterospa-
dowy, o spadkach po³aci dachowych 30-45 o i wykorzy-
stanie poddaszy na cele u¿ytkowe. Obowi¹zek utrzy-
mania okapu na istniej¹cym poziomie;

6) Dopuszcza siê nadbudowê obiektu przy ulicy Kazimie-
rza Wielkiego 3, przy œcianie szczytowej kamienicy przy
ul. Romanowskiego 2 lub realizacjê nowego budynku,
na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii za-

budowy wyznaczonej na rysunku planu,
b) wysokoœæ budynku nie mo¿e byæ wy¿sza od budyn-

ku przy ulicy Romanowskiego 2 (poziom okapu i ka-
lenicy),

c) zakaz nadwieszania partii budynku, stosowania bal-
konów, okapów wysuniêtych o wiêcej ni¿ 0,5 m,

d) obowi¹zek zastosowania dachu wielospadowego
o k¹tach nachylenia po³aci dachowych zbli¿onych
do spadków po³aci dachowych na budynku Roma-
nowskiego 2 (tolerancja do 10 o),

e) architektura budynku winna nawi¹zywaæ do archi-
tektury budynku Romanowskiego 2: podzia³ami ele-
wacji, proporcjami stolarki okiennej i drzwiowej, de-
talem,
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f) obowi¹zek realizacji budynku w po³udniowej granicy
dzia³ki,

g) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygnacji
otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej ni¿
5,0 m2;

7) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych za wy-
j¹tkiem:
a) budynku dopuszczonego ustaleniem w pkt. 6,
b) sieci uzbrojenia terenu,
c) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
d) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹,
e) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
8) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej;
9) Mo¿liwoœæ realizacji miejsc postojowych.

27. Teren us³ug publicznych -kultura (biblioteka publiczna)
oznaczony symbolem B 31 UPk - pow. 0.07 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi kultury;
2) Teren dla realizacji celu publicznego;
3) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

4) Obowi¹zek ochrony dawnego "Domu mieszczañskie-
go" (obecnie biblioteka publiczna), wpisanego do reje-
stru zabytków KS.A. 93/76. Zakaz rozbudowy i nadbu-
dowy. Mo¿liwoœæ zmiany formy dachu wspó³czesnej
czêœci budynku na zasadach:
a) wymagane zastosowanie dachu czterospadowego

o spadkach po³aci dachowych równych spadkom na
budynku zabytkowym,

b) obowi¹zek utrzymania okapu na istniej¹cym pozio-
mie,

c) mo¿liwoœæ doœwietlenia poddasza oknami po³acio-
wymi;

5) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹,
c) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
6) Obowi¹zek estetyzacji placu poprzez:

a) zast¹pienie istniej¹cych typowych kiosków jednym
budynkiem po³¹czonym z wiat¹ przystanku komuni-
kacji zbiorowej,

b) przesuniêcie wiaty przystanku poza nieprzekraczaln¹
liniê zabudowy wyznaczon¹ na rysunku planu;

7) Zakaz zadrzewiania placu.
28. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ozna-

czony symbolem B 32 MW/U - pow. 0.24 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: budownictwo mieszkaniowe wie-

lorodzinne, us³ugi: biura, handel, us³ugi obs³ugi tury-
styki- hotel, gastronomia, edukacja, ochrona zdrowia;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. Francisz-
kañskiej 8;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków. Zakaz nadbudo-
wy i rozbudowy;

5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe z mo¿liwoœci¹ ich doœwietlenia zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

6) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
7) Obowi¹zek ochrony terenów zieleni urz¹dzonej.

29. Teren zieleni urz¹dzonej - Plac 3- go Maja oznaczony
symbolem B 33 ZU - pow.0.17 ha.
Ustala siê:
1) Teren przestrzeni publicznej;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek zagospodarowania zieleni¹ urz¹dzon¹ min.
30 % powierzchni terenu;

4) Utrzymuje siê istniej¹ce ci¹gi pieszo - jezdne ³¹cz¹ce
ulicê Piotra Skargi z ulic¹ Berka Joselewicza;

5) Dopuszcza siê przebudowê dróg publicznych;
6) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:

a) sieci uzbrojenia terenu,
b) elementów ma³ej architektury- fontanna, pomnik,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej: lam-

py, hydranty, studnia;
7) Elementy wymienione w pkt. 5 musz¹ zyskaæ jedno-

rodn¹ stylistycznie formê.
30. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem B 34 U/M - pow. 0.16 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi - biura, us³ugi obs³ugi tu-

rystyki- hotel, gastronomia, handel, edukacja, ochrona
zdrowia, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8; wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony kamienicy przy ul. Piotra Skargi
Nr 5 wpisanej o rejestru zabytków- KS.A.-104/M oraz
ochrony form budynków przy ulicy: Piotra Skargi 3, 5,
7, 9, Berka Joselewicza 2, 4, 6, Franciszkañskiej 2 i 4,
Placu 3-go Maja 9;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków, zakaz ich nad-
budowy i rozbudowy;

5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe, z mo¿liwoœci¹ ich doœwietlenia zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

6) Mo¿liwoœæ przebudowy i nadbudowy oficyn na zasadach:
a) zakaz zwiêkszania powierzchni zabudowy,
b) wysokoœæ oficyny nie mo¿e byæ wiêksza od wysoko-

œci budynku g³ównego,
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c) mo¿liwoœæ realizacji budynków w granicach dzia³ek,
d) architektura budynku winna nawi¹zywaæ do form

zabudowy oficynowej: podzia³ami elewacji, geome-
tri¹ dachu, proporcjami stolarki okiennej i drzwiowej,
detalem (ganki),

e) dopuszcza siê dachy jedno lub wielospadowe o spad-
kach po³aci zbli¿onych do spadków dachu budynku
g³ównego (tolerancja do 10 0);

7) Zakaz zabudowy podwórzy.
31. Teren us³ug oznaczony symbolem B 35 U - pow. 0.11 ha

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi zwi¹zane z ochron¹ zdro-

wia, biura;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynku bez mo¿liwoœci
nadbudowy i rozbudowy;

4) Mo¿liwoœæ realizacji miejsc postojowych wewn¹trz kwar-
ta³u;

5) Mo¿liwoœæ zagospodarowania terenu zieleni¹ urz¹-
dzon¹.

32. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem B 36 U/M- pow. 0.43 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, administracja, kul-

tura, handel, us³ugi obs³ugi turystyki- hotel, gastrono-
mia, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony form budynków w Rynku Nr 17, 18,
19, 21, 22, przy ul. Piotra Skargi 1, Franciszkañskiej 3, 7, 9;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków z zakazem ich
nadbudowy i rozbudowy;

5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe, z mo¿liwoœci¹ ich doœwietlenia zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

8) Mo¿liwoœæ przebudowy i nadbudowy oficyn na zasa-
dach:
a) zakaz zwiêkszania powierzchni zabudowy,
b) wysokoœæ oficyny nie mo¿e byæ wiêksza od wysoko-

œci budynku g³ównego,
c) mo¿liwoœæ realizacji budynków w granicach dzia³ek,
d) architektura budynku winna nawi¹zywaæ do form

zabudowy oficynowej: podzia³ami elewacji, geome-
tri¹ dachu, proporcjami stolarki okiennej i drzwiowej,
detalem (ganki),

e) dopuszcza siê dachy jedno lub wielospadowe o spad-
kach po³aci zbli¿onych do spadków dachu budynku
g³ównego (tolerancja do 10 0);

6) Zakaz zabudowy podwórzy, mo¿liwoœæ zagospodaro-
wania ich zieleni¹ urz¹dzon¹.

33. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem B 37 U/M - pow. 0.27 ha.
Ustala siê:

1) Przeznaczenie terenu -us³ugi: biura, handel, us³ugi
obs³ugi turystyki- hotel, gastronomia, edukacja, rze-
mios³o oraz mieszkalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej

okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do
rejestru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-
A/1/07 z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony form budynków przy ul. Piotra
Skargi 2, 4, 6, 8, œw. Ducha 17, 19, 25;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków. Zakaz ich nad-
budowy i rozbudowy;

5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe z mo¿liwoœci¹ ich doœwietlenia zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

6) W budynku przy ul. œw. Ducha 25 obowi¹zek odtwo-
rzenia okien na piêtrze w elewacji frontowej i likwida-
cja balkonu w szczycie;

7) Dopuszcza siê uzupe³nienie pierzei ulicy œw. Ducha
miêdzy budynkami Nr 19 a 25 na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy, pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ uli-
cy i nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej
na rysunku planu,

b) forma zabudowy plombowej winna nawi¹zywaæ
do architektury pierzei podzia³ami elewacji, geo-
metri¹ dachu, proporcjami okien,

c) budynek nie mo¿e byæ wy¿szy od budynku przy
ul. Œw. Ducha 19, dopuszczalne obni¿enie w sto-
sunku do niego do 1,5 m,

d) obowi¹zek realizacji budynku w granicy dzia³ki z bu-
dynkiem Nr 19,

e) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygna-
cji otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej
ni¿ 5,0 m2;

8) Mo¿liwoœæ przebudowy i nadbudowy oficyn na zasa-
dach:
a) zakaz zwiêkszania powierzchni zabudowy,
b) wysokoœæ oficyny nie mo¿e byæ wiêksza od wyso-

koœci budynku g³ównego,
c) mo¿liwoœæ realizacji budynków w granicach dzia³ek,
d) architektura budynku winna nawi¹zywaæ do form

zabudowy oficynowej: podzia³ami elewacji, geome-
tri¹ dachu, proporcjami stolarki okiennej i drzwio-
wej, detalem (ganki),

e) dopuszcza siê dachy jedno lub wielospadowe
o spadkach po³aci zbli¿onych do spadków dachu bu-
dynku g³ównego (tolerancja do 10 0);

9) Zakaz zabudowy podwórzy, mo¿liwoœæ zagospodaro-
wania zieleni¹ urz¹dzon¹. Dopuszcza siê realizacjê
miejsc postojowych;

10) Obowi¹zek uporz¹dkowania œcian szczytowych bu-
dynków powy¿ej arkad na dziedziñcu zespo³u OO Je-
zuitów - w tym g³ównie poprzez za³o¿enie rytmu okien
i ujednolicenie ich form.

34. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolami:
B 38 U/M - pow. 0.05 ha,
B 40 U/M - pow. 0.07 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi -biura, handel, edukacja

oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. œw. Du-
cha 10;



— 16546 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 423

     
     
 

Poz. 3074

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków z zakazem nad-
budowy i rozbudowy;

5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy z mo¿liwo-
œci¹ ich doœwietlenia zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

6) Mo¿liwoœæ przebudowy i nadbudowy oficyn na zasa-
dach:
a) zakaz zwiêkszania powierzchni zabudowy,
b) wysokoœæ oficyny nie mo¿e byæ wiêksza od wysoko-

œci budynku g³ównego,
c) mo¿liwoœæ realizacji budynków w granicach dzia³ek,
d) architektura budynku winna nawi¹zywaæ do form

zabudowy oficynowej: podzia³ami elewacji, geome-
tri¹ dachu, proporcjami stolarki okiennej i drzwiowej,
detalem (ganki),

e) dopuszcza siê dachy jedno lub wielospadowe o spad-
kach po³aci zbli¿onych do spadków dachu budynku
g³ównego (tolerancja do 10 0);

7) Obowi¹zek zagospodarowania terenu wzd³u¿ korony
skarpy zieleni¹ oraz realizacjê ci¹gu pieszego.

35. Teren us³ug publicznych - oœwiata, oznaczony symbo-
lem B 39 UPo - pow.0.14 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi oœwiaty, biura;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. Œw. Du-
cha 6 i 8;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków z zakazem nad-
budowy i rozbudowy;

5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy z mo¿liwo-
œci¹ ich doœwietlenia zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

6) Obowi¹zek zagospodarowania terenu wzd³u¿ korony
skarpy zieleni¹ oraz realizacjê ci¹gu pieszego.

36. Teren kultu religijnego oznaczony symbolem B 41UK -
pow. 1.06 ha.
Ustala siê:

1) Przeznaczenie terenu: us³ugi zwi¹zane z kultem reli-
gijnym, us³ugi kultury, edukacja, mieszkalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿enia
terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej okre-
œlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do rejestru
zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony koœcio³a (kolegiaty) wpisanej do
rejestru zabytków KS. A. 89/76 i domu przy Placu Ko-
legiackim 2 - rejestr KS. A. 285;

4) Obowi¹zek ochrony formy budynku plebanii przy uli-
cy œw. Ducha z zabytkowym przyziemiem. Zakaz nad-
budowy budynków plebanii. Dopuszcza siê przebu-
dowê i rozbudowê na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii za-

budowy wyznaczonej na rysunku planu,
b) mo¿liwoœæ rozbudowy budynku plebanii w kierun-

ku wschodnim o maksymalnie 10,0 m. Czêœæ roz-
budowana nie mo¿e byæ wy¿sza od istniej¹cej. For-
ma budynku po rozbudowie winna byæ jednorodna
architektonicznie,

c) mo¿liwoœæ realizacji drogi ewakuacyjnej dobudowan¹
klatk¹ schodow¹ z wind¹, wyprowadzonej na ulicê
œw. Ducha bram¹ w istniej¹cym, kamiennym murze,

d) mo¿liwoœæ realizacji sieni przejazdowej z ulicy œw.
Ducha na podwórze gospodarcze, z bram¹ o pro-

porcjach i formie zbli¿onej do istniej¹cej bramy za-
bytkowej;

5) Dopuszcza siê realizacjê budynku wielofunkcyjnego
na placu na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysun-

ku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynku do 10,00 m;
c) obowi¹zek stosowaniu dachu wielospadowego

o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dachowych
30 -45o, nawi¹zuj¹cego do geometrii dachu bu-
dynku plebanii;

d) obowi¹zek krycia dachu dachówk¹ ceramiczn¹ lub
blach¹ p³ask¹ na wysoki r¹bek;

e) dopuszcza siê doœwietlenie pomieszczeñ poddasza
lukarnami lub oknami po³aciowymi;

f) dopuszcza siê dobudowê budynku do istniej¹cego
muru miejskiego, który mo¿e byæ odcinkowo nad-
budowany do wysokoœci wy¿szej partii istniej¹ce-
go muru. D³ugoœæ odcinka nadbudowanego muru
i forma jego zwieñczenia winna uwzglêdniaæ wnio-
ski analizy krajobrazowej sporz¹dzonej dla muru
biegn¹cego wzd³u¿ wschodniej skarpy;

g) mo¿liwoœæ wygrodzenia terenu od strony Placu Ko-
legiackiego murem o formie i fakturze nawi¹zuj¹-
cej do istniej¹cego muru wzd³u¿ skarpy miejskiej
i wysokoœci nie wiêkszej od wysokoœci tego muru;

h) mo¿liwoœæ zadaszenia placu wzd³u¿ pó³nocnej gra-
nicy dzia³ki i zachodniej œciany muru miejskiego o do
5,5 m. Wysokoœæ zadaszenia nie mo¿e byæ wiêksza
od wysokoœci przylegaj¹cego muru miejskiego;

i) dopuszcza siê realizacjê w granicy dzia³ek;
6) Zakaz nadbudowy budynku przy Placu Kolegiackim 2.

Dopuszcza siê jego przebudowê, zagospodarowanie
poddasza z doœwietleniem pomieszczeñ oknami po-
³aciowymi umieszczonymi w pó³nocnej i po³udniowej
po³aci dachu oraz rozbudowê budynku o klatkê scho-
dow¹ i szyb windowy, na zasadach:
a) lokalizacja przy pó³nocnej œcianie budynku,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy czêœci roz-

budowanej - 30,0 m2,
c) wysokoœæ nie mo¿e byæ wiêksza od wysokoœci bu-

dynku istniej¹cego,
d) po rozbudowie forma budynku winna byæ jedno-

rodna architektonicznie;
7) Dopuszcza siê rozbudowê parterowej, wspó³cze-

snej czêœci budynku przy Placu Kolegiackim 2, na
zasadach:
a) mo¿liwoœæ rozbudowy pó³nocnego skrzyd³a budyn-

ku w kierunku po³udniowym;
b) szerokoœæ czêœci rozbudowanej nie mo¿e byæ wiêk-

sza od szerokoœci budynku istniej¹cego (max do
dwóch arkad skrzyd³a wschodniego);

c) elewacje czêœci rozbudowanej winny nawi¹zywaæ
form¹ do elewacji budynku istniej¹cego;

d) obowi¹zek zastosowania dachu wielospadowego
o k¹tach nachylenia po³aci dachowych jak w bu-
dynku istniej¹cym;

e) obowi¹zek krycia dachówk¹ ceramiczn¹;
f) budynek po rozbudowie winien zyskaæ formê jed-

norodn¹ architektonicznie;
8) Dopuszcza siê realizacjê o³tarza polowego - sceny na

zasadach:
a) o³tarz - scena mo¿e byæ realizowany jako wolno-

stoj¹cy lub dobudowany do muru miejskiego lub
budynku plebanii,
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b) obowi¹zek respektowania nieprzekraczalnej linii za-
budowy wyznaczonej na rysunku planu,

c) mo¿liwoœæ po³¹czenia obiektu o³tarza z pomiesz-
czeniami sanitarnymi i technicznymi,

d) w przypadku realizacji o³tarza jako rozbudowy bu-
dynku plebanii jego wysokoœæ nie mo¿e byæ wiêk-
sza od wysokoœci budynku plebanii.

e) przy wyborze lokalizacji o³tarza w miejscu istniej¹cej
dzwonnicy lub przy murze, jego wysokoœæ nie mo¿e
byæ wiêksza od wysokoœci wy¿szej partii istniej¹cego
muru. Ni¿sza partia muru mo¿e byæ odcinkowo nad-
budowana do wysokoœci wy¿szej partii istniej¹cego
muru. D³ugoœæ odcinka nadbudowanego muru i for-
ma jego zwieñczenia winna uwzglêdniaæ wnioski ana-
lizy krajobrazowej sporz¹dzonej dla muru biegn¹ce-
go wzd³u¿ korony wschodniej skarpy;

f) forma o³tarza musi byæ podporz¹dkowana archi-
tekturze wnêtrza urbanistyczno- architektoniczne-
go zamkniêtego bry³¹ kolegiaty, murami miejskimi
i budynkami plebanii i nie mo¿e rozwi¹zaniem do-
minowaæ w tym wnêtrzu;

9) Obowi¹zek ochrony kapliczki przy ul. Zakoœcielnej;
10) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê istniej¹cych

budynków gospodarczych przy murze miejskim lub
realizacjê nowego budynku od strony skarpy, na za-
sadach:
a) dopuszcza siê poszerzenie budynku w kierunku

skarpy, nie wiêcej jednak ni¿ o 2,5 m,
b) dopuszcza siê nadbudowê muru wzd³u¿ ulicy Zako-

œcielnej na odcinku od domu przy Placu Kolegiac-
kim 2 a kapliczk¹ przy ulicy Lwowskiej, nie wiêcej
ni¿ o 1,5 m,

c) wysokoœæ budynku w kalenicy nad koron¹ istniej¹-
cego muru nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 2,50 m;

d) obowi¹zek rozcz³onkowania œciany równoleg³ej do
muru,

e) obowi¹zek realizacji dachu jedno lub wielospado-
wego o k¹cie nachylenia po³aci od 25 do 40 0,

f) dopuszcza siê po³¹czenie budynku na poziomie przy-
ziemia z domem przy Placu Kolegiackim 2,

g) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach
dzia³ek;

11) Obowi¹zek zachowania istniej¹cego drzewostanu, poza
terenami przeznaczonymi w planie do zabudowy;

12) Dopuszcza siê realizacjê windy z podskarpia na teren
w rejonie ulicy Zakoœcielnej zlokalizowanej w bezpo-
œrednim s¹siedztwie schodów i mostu na rzece Ka-
mienica. Obowi¹zuje zakaz naruszania ukszta³towa-
nia skarpy miejskiej;

13) Obowi¹zek ochrony dêbu-pomnika przyrody;
14) Dopuszcza siê przebudowê ci¹gu pieszego z zieleni¹

urz¹dzon¹ wzd³u¿ korony skarpy.
37. Teren us³ug publicznych - kultura, oznaczony symbolem

B 42 UPk - pow. 0.13 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi kultury, edukacja, miesz-

kalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony "Domu Gotyckiego" wpisanego
do rejestru zabytków - KS. A. 776. Zakaz nadbudowy
i rozbudowy;

4) Obowi¹zek ochrony budynku "pracowni"z bram¹ z Pla-
cu Kolegiackiego.;

5) Dopuszcza siê przebudowê budynków;
6) Dopuszcza siê realizacjê budynku na zasadach:

a) obowi¹zek powi¹zania funkcjonalnego i kompozy-
cyjnego nowej zabudowy z budynkiem "pracowni"
przy bramie (pkt.4),

b) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii za-
budowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ uli-
cy Lwowskiej oraz wyznaczonej na rysunku planu
nieprzekraczalnej linii zabudowy,

c) budynek musi byæ ni¿szy od "Domu Gotyckiego co naj-
mniej o 1,0 m;

d) obowi¹zek stosowania dachu cztero lub wielospado-
wego, o nachyleniu po³aci zbli¿onym do nachylenia
po³aci dachu "Domu Gotyckiego" z tolerancj¹ do 5o,
z g³ównymi po³aciami dachu krytymi dachówk¹,

e) doœwietlenie pomieszczeñ poddasza oknami po³a-
ciowymi;

f) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia na po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i otworów przeszklonych
o powierzchni wiêkszej ni¿ 5,0 m2;

g) forma budynku winna nawi¹zywaæ do architektury
staromiejskiej.

h) dopuszcza siê przebudowê stacji trafo poprzez wbudo-
wanie jej w obiekty lub nadanie jej nowej formy, w tym
nakrycie dachem o k¹cie nachylenia po³aci 30-400,

i) dopuszcza siê realizacjê budynku w granicy dzia³ki;
7) Obowi¹zek zachowania min. 10 % powierzchni terenu

inwestycji jako biologicznie czynnej.
38. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem B 43 U/M - pow. 0.18 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, us³ugi ob-

s³ugi turystyki- hotel, gastronomia, edukacja oraz
mieszkalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek utrzymania zabudowy pierzejowej ulicy
Lwowskiej i Zakoœcielnej;

4) Obowi¹zek ochrony form budynków przy ulicy: Lwow-
skiej 11, 13, 15, Placu Kolegiackim 4, Zakoœcielnej1;

5) Dopuszcza siê przebudowê budynków. Zakaz nadbu-
dowy;

6) Dopuszcza siê rozbudowê budynku przy Placu Kole-
giackim 4 w granicach istniej¹cego podpiwniczenia przy
po³udniowej elewacji budynku;

7) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy z mo¿liwo-
œci¹ ich doœwietlenia oknami po³aciowymi od strony ulic
oraz lukarnami lub oknami po³aciowymi od podwórzy;

8) Dopuszcza siê uzupe³nienie pierzei miêdzy budynkiem
przy Placu Kolegiackim 4 a ul. Zakoœcieln¹ 1 zabudow¹
realizowan¹ na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy,
b) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
c) obowi¹zek sytuowania budynków w granicy dzia³ek,
d) budynek nie mo¿e byæ wy¿szy od budynku przy ul. Za-

koœcielnej i od niego ni¿szy o wiêcej ni¿ 1,5 m,
e) forma budynku winna nawi¹zywaæ do architektury

pierzei ulicy: podzia³ami elewacji, geometri¹ i po-



— 16548 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 423

     
     
 

Poz. 3074

kryciem dachu, proporcjami stolarki okiennej
i drzwiowej,

f) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygnacji
otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej ni¿
5,0 m2;

9) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych.
39. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolami:
B 44 U/M- pow. 0.40 ha,
B 45 U/M- pow. 0.32 ha.
Ustala siê:

1) Przeznaczenie terenów: us³ugi - biura, handel, us³ugi
kultury, ochrona zdrowia, us³ugi obs³ugi turystyki-
hotel, pensjonat, gastronomia, edukacja, rzemios³o
oraz mieszkalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do
rejestru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-
A/1/07 z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony kamienic wpisanych do rejestru
zabytków: Rynek 27 - KS. A. 699, Rynek 28 - KS. A.
768, Rynek 29 - KS. A. 850, Rynek 31- KS. A. 131/M;

4) Obowi¹zek ochrony form budynków Rynek Nr: 23, 24,
25, 26, 30 i przy ulicach: œw. Ducha 3, 5, 7, 13, Lwow-
skiej 1;

5) Dopuszcza siê przebudowê budynków z zakazem nad-
budowy i rozbudowy, za wyj¹tkiem budynku Rynek
23 i 31, w którym dopuszcza siê realizacjê windy i klatki
schodowej na podwórzu;

6) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy z mo¿li-
woœci¹ ich doœwietlenia zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

7) Dopuszcza siê uzupe³nienie zabudowy ul. Œw. Ducha
miêdzy budynkami Nr 9 i 13 na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
oraz nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej
na rysunku planu,

b) forma obiektu musi nawi¹zywaæ do architektury
zabudowy ul. Œw. Ducha i Placu Kolegiackiego: pro-
porcjami, form¹ dachu, podzia³ami elewacji, pro-
porcjami stolarki okiennej,

c) budynek projektowany nie mo¿e byæ wy¿szy od bu-
dynku przy ul. Œw. Ducha 13, dopuszczalne obni¿e-
nie w stosunku do niego do 1,5 m,

d) obowi¹zek realizacji budynku w granicy dzia³ek,
e) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-

wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygna-
cji otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej
ni¿ 5,0 m2;

8) Zakaz zabudowy podwórzy, z wy³¹czeniem przedsiê-
wziêæ dopuszczonych ustaleniem pkt. 5);

9) Mo¿liwoœæ przebudowy i nadbudowy oficyn na zasa-
dach:
a) zakaz zwiêkszania powierzchni zabudowy,
b) wysokoœæ oficyny nie mo¿e byæ wiêksza od wyso-

koœci budynku g³ównego,
c) architektura budynku winna nawi¹zywaæ do form

zabudowy oficynowej: podzia³ami elewacji, geome-
tri¹ dachu, proporcjami stolarki okiennej i drzwio-
wej, detalem (ganki),

d) budynku g³ównego: podzia³ami elewacji, propor-
cjami stolarki okiennej i drzwiowej,

e) dopuszcza siê dachy jedno lub wielospadowe
o spadkach po³aci zbli¿onych do spadków dachu bu-
dynku g³ównego (tolerancja do 10 0).

10) Dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach
dzia³ek.

40. Teren us³ug publicznych - administracja, oznaczony sym-
bolem B 46 UP- pow. 0.97 ha;
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi publiczne - administracja,

kultura;
2) Teren Rynku stanowi przestrzeñ publiczn¹;
3) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

4) Obowi¹zek ochrony ratusza wpisanego do rejestru za-
bytków - KS. A. 363 i reliktów ratusza wczeœniejszego;

5) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:
a) obiektów sezonowych: ogródków gastronomicznych,

elementów wystroju œwi¹tecznego, elementów zwi¹-
zanych z wydarzeniami kulturalnymi,

b) miejsc postojowych,
c) sieci uzbrojenia terenu,
d) obiektów ma³ej architektury,
e) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹, w tym obs³ug¹ komunikacji,
f) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
6) Obowi¹zek ochrony terenów zieleni urz¹dzonej.

41. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolami:
B 47 U/M- pow. 0.27 ha,
B 48 U/M- pow. 0.39 ha.
Ustala siê:

1) Przeznaczenie terenów: us³ugi: biura, handel, us³ugi
obs³ugi turystyki- hotel, gastronomia, kultura, eduka-
cja, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do
rejestru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-
A/1/07 z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony kamienicy wpisanej do rejestru
zabytków: Rynek 9 - KS. A. 640;

4) Obowi¹zek zachowania pierzejowej zabudowy ulicy Ro-
manowskiego, Pijarskiej do Piastowskiej i Piastowskiej;

5) Obowi¹zek ochrony form budynków w Rynku Nr: 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, Pijarskiej 18, 22;

6) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy z mo¿li-
woœci¹ ich doœwietlenia zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

7) Dopuszcza siê przebudowê budynków. Zakaz nadbu-
dowy i rozbudowy, za wyj¹tkiem terenu przy skrzy¿o-
waniu ulicy Pijarskiej i Piastowskiej (B 48 U/M), na
którym dopuszcza siê rozbudowê oficyny budynku
Rynek 9 na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
Pijarskiej oraz wyznaczonej na rysunku planu nie-
przekraczalnej linii zabudowy,

b) forma obiektu musi nawi¹zywaæ do architektury
zabudowy staromiejskiej: geometri¹ dachu, podzia-
³ami elewacji, proporcjami stolarki okiennej,

c) obowi¹zek realizacji dachu wielospadowego o k¹-
tach nachylenia po³aci 30 - 400,
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d) wysokoœæ budynku do 9,0 m z poddaszem doœwie-
tlonym oknami po³aciowymi lub lukarnami,

e) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygna-
cji otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej
ni¿ 5,0 m2,

f) mo¿liwe urz¹dzenie sezonowego ogródka gastro-
nomicznego;

8) Dopuszcza siê uzupe³nienie zabudowy ulicy Pijarskiej
(posesja Rynek 10) na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
Pijarskiej oraz wyznaczonej na rysunku planu nie-
przekraczalnej linii zabudowy,

b) forma obiektu musi nawi¹zywaæ do architektury
zabudowy staromiejskiej: geometri¹ dachu, podzia-
³ami elewacji, proporcjami stolarki okiennej,

c) wysokoœæ budynku nie mo¿e przekraczaæ wysoko-
œci budynku Rynek 13,

d) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygna-
cji otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej
ni¿ 5,0 m2,

e) mo¿liwoœæ urz¹dzenia sezonowego ogródka gastro-
nomicznego;

9) Zakaz zabudowy podwórzy;
10) Dopuszcza siê przebudowê i nadbudowê oficyn na

zasadach:
a) zakaz zwiêkszania powierzchni zabudowy, za wy-

j¹tkiem budynku Rynek 9;
b) wysokoœæ oficyny nie mo¿e byæ wiêksza od wyso-

koœci budynku g³ównego,
c) architektura budynku winna nawi¹zywaæ do form

zabudowy oficynowej: podzia³ami elewacji, geome-
tri¹ dachu, proporcjami stolarki okiennej i drzwio-
wej, detalem (ganki),

d) dopuszcza siê dachy jedno lub wielospadowe
o spadkach po³aci zbli¿onych do spadków dachu bu-
dynku g³ównego (tolerancja do 100);

11) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
12) Obowi¹zek ochrony drzewostanu.

42. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolami:
B 49 U/M- pow. 0.40 ha,
B 50 U/M- pow. 0.30 ha.
Ustala siê:

1) Przeznaczenie terenów: us³ugi: biura, handel, us³ugi
obs³ugi turystyki- hotel, pensjonat, gastronomia, edu-
kacja, kultura, ochrona zdrowia, rzemios³o oraz miesz-
kalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do
rejestru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-
A/1/07 z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek zachowania pierzejowej zabudowy ul. Ro-
manowskiego, Pijarskiej miêdzy Romanowskiego
a Piastowsk¹;

4) Obowi¹zek ochrony formy budynków: ul. Romanow-
skiego 5, 7, 9, Pijarskiej 15 i Piastowskiej 2, 3;

5) Zakaz nadbudowy budynków za wyj¹tkiem budynku
przy ul. Pijarskiej 9 i 17;

6) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k)

7) Mo¿liwoœæ przebudowy i rozbudowy budynków przy
ulicy Piastowskiej na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysun-

ku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach

dzia³ek,
c) formy obiektów winny nawi¹zywaæ do architektu-

ry zabudowy staromiejskiej: geometri¹ dachu, po-
dzia³ami elewacji, proporcjami stolarki okiennej;

8) W terenie B 49 U/M dopuszcza siê nadbudowê budyn-
ku przy ul. Pijarskiej 17 o jedn¹ kondygnacjê (ok. 3,0 m)
z warunkiem realizacji dachu dwuspadowego, kaleni-
cowego, o spadkach po³aci zbli¿onych do spadków
po³aci dachu w kamienicach s¹siednich (tolerancja
do 100);

9) Dopuszcza siê nadbudowê budynku przy ul. Pijarskiej
9 (B 50 U/M), nie wiêcej jednak ni¿ o 1,5 m. Obowi¹zek
powtórzenia formy dachu, z doœwietleniem pomiesz-
czeñ oknami po³aciowymi;

10) Dopuszcza siê realizacjê obiektu przy ul. Pijarskiej,
miêdzy Nr 5 i 9 (B 50 U/M) na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
Pijarskiej oraz uwzglêdnienia wyznaczonej na ry-
sunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,

b) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach
dzia³ek,

c) architektura musi nawi¹zywaæ do architektury bu-
dynków s¹siednich: proporcjami, form¹ dachu, po-
dzia³ami elewacji,

d) wysokoœæ budynku nie mo¿e byæ wiêksza od wyso-
koœci budynku S¹du i nie mniejsza od niego o wiê-
cej ni¿ 3,0 m,

e) obowi¹zek realizacji dachu o spadkach po³aci zbli-
¿onych do spadków po³aci dachu na budynku S¹du
(tolerancja do 100),

f) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygna-
cji otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej
ni¿ 5,0 m2;

11) Mo¿liwoœæ przebudowy i nadbudowy oficyn na zasa-
dach:
a) zakaz zwiêkszania powierzchni zabudowy,
b) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach

dzia³ek,
c) maksymalna wysokoœæ budynków do 9,0 m,
d) obowi¹zek stosowania dachów jednospadowych

w granicach dzia³ek lub wielospadowych o spad-
kach po³aci 30 - 45o,

e) architektura budynku winna nawi¹zywaæ do form
zabudowy oficynowej: podzia³ami elewacji, geome-
tri¹ dachu, proporcjami stolarki okiennej i drzwio-
wej, detalem (ganki);

13) Mo¿liwoœæ realizacji gara¿y murowanych na zasa-
dach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysun-

ku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach

dzia³ek,
c) wysokoœæ do 5,0 m,
d) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub

wielospadowych o spadkach po³aci 30 - 45o;
14) Mo¿liwoœæ realizacji miejsc postojowych;
15) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

dzia³ek jako biologicznie czynnej.
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43. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem B 51 U/M - pow. 0.03 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi -biura, edukacja oraz

mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego budynku, za-
kaz rozbudowy i nadbudowy.

44. Teren us³ug publicznych - administracja oznaczony sym-
bolem B 52 UP - pow. 0.97 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi- administracja, zak³ad

karny;
2) Teren przeznaczony dla realizacji celu publicznego;
3) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

4) Obowi¹zek ochrony form budynków: S¹du ul. Pijarska
3 i 5, pozosta³oœci d. za³o¿enia zespo³u Pijarów w obrê-
bie terenu zak³adu karnego (kaplica) oraz fragmentów
murów miejskich wzd³u¿ korony skarpy miejskiej. Za-
kaz nadbudowy;

5) Dopuszcza siê przebudowê oraz rozbudowê budynków
na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach

dzia³ek,
c) wysokoœæ budynków nie mo¿e byæ wy¿sza od budyn-

ków usytuowanych przy ul. Pijarskiej,
d) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub

wielospadowych o spadkach po³aci zbli¿onych do
spadków po³aci dachów budynków przy ulicy Pijar-
skiej (tolerancja 100);

6) Dopuszcza siê realizacje miejsc postojowych;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
45. Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem B 53 ZU-

pow. 1.54 ha.
Ustala siê:
1) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

2) Obowi¹zek ochrony istniej¹cej zieleni, zakaz nasadza-
nia drzew na skarpie;

3) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:
a) ci¹gu pieszego i œcie¿ki rowerowej na podskarpiu,
b) obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie przeciwpo-

wodziowej,
c) miejsc postojowych, pod warunkiem zagospodaro-

wania na ten cel nie wiêcej ni¿ 40 % powierzchni te-
renu,

d) sieci uzbrojenia terenu,
e) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
f) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹, w tym obs³ug¹ komunikacji,

g) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:
lampy, hydranty;

4) Obowi¹zek ochrony potoku ̄ eglarka z obudow¹ biolo-
giczn¹.

46. Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem B 54 ZU -
pow. 0.86 ha.
Ustala siê:
1) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:

a) ci¹gu pieszego, œcie¿ki rowerowej, urz¹dzeñ sporto-
wych typu: boiska, korty,

b) obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie przeciwpo-
wodziowej,

c) miejsc postojowych, na powierzchni nie wiêkszej ni¿
30 % powierzchni terenu,

d) sieci uzbrojenia terenu,
e) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
f) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹, w tym obs³ug¹ komunikacji,
g) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
2) Obowi¹zek ochrony Miejsca Pamiêci Narodowej.

47. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem B 55 U/M - pow. 0.21ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, gastrono-

mia, rzemios³o i mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynków przy ulicy Szwedz-
kiej Nr 10, 12, 12a, zakaz nadbudowy i rozbudowy;

4) Obowi¹zek ochrony ogrodu i otaczaj¹cego go muru przy
budynkach Szwedzka 10 i 12;

5) Dopuszcza siê realizacjê budynków przy ul. Szwedzkiej
na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) architektura winna nawi¹zywaæ do architektury za-

budowy staromiejskiej: proporcjami, form¹ dachu,
podzia³ami elewacji,

c) maksymalna wysokoœæ budynków - 9. 0 m,
d) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych, wie-

lospadowych o spadku g³ównych po³aci dachowych -
30- 45o;

6) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni
terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.

48. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolami:
B 56 U/M- pow. 0.46 ha,
B 57 U/M - pow. 0.51 ha,
B 58 U/M- pow. 0.36 ha.
Ustala siê:

1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja, kultura,
ochrona zdrowia, handel, us³ugi obs³ugi turystyki- ho-
tel, pensjonat, gastronomia, rzemios³o i mieszkalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do
rejestru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-
A/1/07 z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony kamienicy Rynek 2 i Galerii Marii
Ritter wpisanych do rejestru zabytków KS. A. -289;
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4) Obowi¹zek ochrony form budynków Rynek Nr 3, 4, 5,
6, 7, 8 oraz przy ulicy: Hoffmanowej, Pijarskiej 4, 10,
Dunajewskiego 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, Jagielloñskiej 2, 4, 6,
8, Szwedzkiej 12, Wazów 1, 2, 4;

5) W terenie B 56 U/M i B 57 U/M zakaz realizacji nowych
budynków oraz nadbudowy i rozbudowy istniej¹cych,
za wyj¹tkiem oficyn, dla których ustalenia zawarte s¹
w pkt 10;

6) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy kamie-
nic na cele u¿ytkowe z mo¿liwoœci¹ ich doœwietlenia
zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

7) W terenie B 57 U/M obowi¹zek zachowania:
a) istniej¹cego pasa¿u (zakaz trwa³ego przymkniêcia)

miêdzy Rynkiem a ul. Wazów prowadz¹cego po œla-
dzie dawnej ulicy,

b) pozosta³oœci dawnego ogrodu miejskiego od stro-
ny ul. Wazów z zagospodarowaniem tego terenu
zieleni¹ urz¹dzon¹. Mo¿liwoœæ realizacji ma³ej ar-
chitektury - ³awek, fontanny;

8) W terenie B 58 U/M, przy ulicy Wazów, dopuszcza siê
realizacjê budynków na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii za-

budowy wyznaczonej na rysunku planu,
b) budynki nie mog¹ byæ wy¿sze od istniej¹cych bu-

dynków usytuowanych w naro¿niku ulicy Wazów i
Dunajewskiego oraz Wazów i Jagielloñskiej i nie
mog¹ byæ ni¿sze od nich o wiêcej ni¿ 1,50 m,

c) obowi¹zek rozwi¹zania gzymsu wieñcz¹cego (oka-
pu) na wysokoœci zbli¿onej do wysokoœci budyn-
ków istniej¹cych, wymienionych w pkt. c), (toleran-
cja 0,50 m),

d) forma budynków musi byæ dostosowana do archi-
tektury zabudowy staromiejskiej: geometri¹ da-
chów, podzia³ami elewacji, proporcjami okien,

e) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygna-
cji otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej
ni¿ 5,0 m2;

9) W terenie B 58U/M dopuszcza siê rozbudowê budyn-
ku przy ul. Dunajewskiego 11. Zakaz nadbudowy.

10) Mo¿liwoœæ przebudowy i nadbudowy oficyn na zasa-
dach:
a) zakaz zwiêkszania powierzchni zabudowy,
b) wysokoœæ oficyny nie mo¿e byæ wiêksza od wyso-

koœci budynku g³ównego,
c) mo¿liwoœæ realizacji budynków w granicach dzia-

³ek,
d) architektura budynku winna nawi¹zywaæ do form

zabudowy oficynowej: podzia³ami elewacji, geome-
tri¹ dachu, proporcjami stolarki okiennej i drzwio-
wej, detalem (ganki),

e) dopuszcza siê dachy jedno lub wielospadowe
o spadkach po³aci zbli¿onych do spadków dachu bu-
dynku g³ównego (tolerancja do 100);

11) Mo¿liwoœæ realizacji budynków w granicach dzia³ek,
12) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych.

49. Teren us³ug publicznych - administracja oznaczony sym-
bolem B 59 UP - pow. 0.06 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi-administracja, biura, kultura;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. Szwedzkiej
2. Zakaz nadbudowy i rozbudowy;

4) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹, w tym obs³ug¹ komunikacji,
c) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
5) Dopuszcza siê zagospodarowanie zieleni¹ urz¹dzon¹.

50. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolami:
B 60 U/M - pow. 0.55 ha,
B 61 U/M - pow. 0.67 ha.
Ustala siê:

1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, us³ugi
obs³ugi turystyki- hotel, gastronomia, edukacja, rze-
mios³o i mieszkalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do
rejestru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-
A/1/07 z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony kamienic wpisanych do rejestru
zabytków: przy ul. Lwowskiej 2 i 4 -KS.A. 492/87 i Ja-
gielloñskiej 5 - KS. A. 709;

4) Obowi¹zek ochrony form kamienic przy: ul. Jagielloñ-
ska 3, 7, 9, 11, 13, 15, Sobieskiego 1, 4, 6, 5, 7, Lwow-
ska 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 24. podwórza przy ul. So-
bieskiego 1a;

5) Zakaz nadbudowy budynków za wyj¹tkiem wymie-
nionych w pkt. 8 i 9;

6) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy kamie-
nic na cele u¿ytkowe z mo¿liwoœci¹ ich doœwietlenia
zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

7) Dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach
dzia³ek;

8) Dopuszcza siê nadbudowê budynków przy ul. Sobie-
skiego 12, 14 (B 60 U/M) na zasadach:
a) wysokoœæ po nadbudowie nie mo¿e przekroczyæ

wysokoœci budynku przy ulicy Sobieskiego 2;
b) forma czêœci nabudowanej musi byæ dostosowa-

na podzia³ami elewacji, proporcjami okien, fak-
tur¹ œcian do architektury ni¿szych kondygnacji
budynków,

c) obowi¹zek realizacji dachów o formach zbli¿onych
do dachów budynków s¹siednich (dopuszczalna to-
lerancja spadków po³aci dachowych 100);

9) Dopuszcza siê nadbudowê budynku przy ul. Jagiel-
loñskiej 9 (B 60 U/M) na zasadach:
a) budynek po nadbudowie nie mo¿e byæ wy¿szy od

budynku przy ulicy Jagielloñskiej 11,
b) forma czêœci nabudowanej musi byæ dostosowa-

na podzia³ami elewacji, proporcjami okien, fak-
tur¹ œcian do architektury ni¿szych kondygnacji
budynków,

c) obowi¹zek realizacji dachów o formach zbli¿onych
do dachów budynków s¹siednich (dopuszczalna to-
lerancja spadków po³aci dachowych 10 0);

10) Obowi¹zek zachowania pasa¿u miêdzy ulic¹ Jagiel-
loñsk¹ 7 a Sobieskiego 8;

11) Dopuszcza siê realizacjê budynków przy ulicy Wa³o-
wej, na odcinku od ulicy Sobieskiego do Lwowskiej,
na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z ulic¹ Wa³ow¹ oraz nie-
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przekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na ry-
sunku planu,

b) forma budynków musi byæ dostosowana do archi-
tektury zabudowy staromiejskiej: geometri¹ da-
chów, podzia³ami elewacji, proporcjami okien,

c) dopuszczalna wysokoœæ budynków 12,0 m,
d) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-

wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygna-
cji otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej
ni¿ 5,0 m2;

12) W terenie B 61 U/M dopuszcza siê uzupe³nienie pie-
rzei ul. Sobieskiego miêdzy obiektami Nr 1 a i Nr 5
(w miejscu istniej¹cego parterowego pawilonu) bu-
dynkiem realizowanym na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
Sobieskiego,

b) obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzch-
ni dzia³ki wolnej od zabudowy;

c) forma winna byæ dostosowana do architektury za-
budowy s¹siedniej,

d) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekraczaæ wyso-
koœci budynku Nr 5, dopuszczalne obni¿enie w bu-
dynku w pierzei ulicy Sobieskiego stosunku do bu-
dynku Nr 5 nie wiêcej ni¿ 1,5 m,

e) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygna-
cji otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej
ni¿ 5,0 m2;

13) Mo¿liwoœæ przebudowy i nadbudowy oficyn na zasadach:
a) zakaz zwiêkszania powierzchni zabudowy,
b) wysokoœæ oficyny nie mo¿e byæ wiêksza od wyso-

koœci budynku g³ównego,
c) architektura budynku winna nawi¹zywaæ do form

zabudowy oficynowej: podzia³ami elewacji, geome-
tri¹ dachu, proporcjami stolarki okiennej i drzwio-
wej, detalem (ganki),

d) dopuszcza siê dachy jedno lub wielospadowe
o spadkach po³aci zbli¿onych do spadków dachu bu-
dynku g³ównego (tolerancja do 100);

14) Obowi¹zek zachowania ci¹gu pieszego ulicy Wa³owej
do ulicy Lwowskiej, o nawierzchni brukowej z kamien-
nymi schodkami;

15) Mo¿liwoœæ realizacji sezonowych ogródków gastro-
nomicznych, miejsc postojowych;

16) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.
51. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem B 62 U/M - pow. 0.60 ha.
Ustala siê:

1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, galerie sztuki,
handel, us³ugi obs³ugi turystyki- hotel, gastronomia,
rzemios³o oraz mieszkalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do
rejestru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-
A/1/07 z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynków: ul. Wa³owa 10,
28, Sobieskiego 11, 13;

4) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê istniej¹cych
budynków parterowych z uwzglêdnieniem nieprze-
kraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku
planu. Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy
budynków na cele u¿ytkowe z doœwietleniem ich zgod-
nie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

5) Mo¿liwoœæ rozbudowy i nadbudowy istniej¹cych bu-
dynków oraz realizacji nowych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
Wa³owej oraz wyznaczonej na rysunku planu nie-
przekraczalnej linii zabudowy,

b) na dzia³kach niezabudowanych dopuszcza siê re-
alizacjê budynków o wysokoœci do 11,00 m, licz¹c
od œredniego poziomu odcinka ulicy Wa³owej przy-
legaj¹cego do dzia³ki. Na odcinku ulicy Wa³owej
miêdzy ulic¹ Sobieskiego a niezabudowanymi dzia³-
kami dopuszcza siê nadbudowê budynków do wy-
sokoœci ustalonej wy¿ej;

c) forma budynków musi byæ dostosowana do archi-
tektury zabudowy staromiejskiej: geometri¹ da-
chów, podzia³ami elewacji, proporcjami okien, w na-
wi¹zaniu do nieistniej¹cej zabudowy ulicy udoku-
mentowanej w materia³ach ikonograficznych,

d) obowi¹zek realizacji dachów dwuspadowych lub
wielospadowych o spadku po³aci 30- 450;

e) odcinki niezabudowane wzd³u¿ ulicy mog¹ byæ wy-
pe³nione ogrodzeniami z bramami przejazdowymi,
sytuowanymi w obowi¹zuj¹cej linii zabudowy;

6) Dopuszcza siê realizacjê ci¹gu pieszego z ulicy Wa³o-
wej w kierunku "Rynku Maœlanego" z zastosowaniem
drewnianej, nadwieszanej nad wa³em k³adki;

7) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
8) Obowi¹zek zachowania min. 30% powierzchni tere-

nów inwestycji jako biologicznie czynnej;
9) Dopuszcza siê realizacjê sezonowych ogródków ga-

stronomicznych;
10) Zakaz zmiany ukszta³towania terenu.

52. Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem B 63 ZU -
pow. 0.16 ha.
Ustala siê:
1) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

2) Obowi¹zek ochrony przebiegu wa³ów miejskich, zakaz
dokonywania korekt wysokoœci wa³u i jego nachylenia.
Zakaz zmiany ukszta³towania terenu wzd³u¿ wa³ów;

3) Obowi¹zek zagospodarowania nisk¹ zieleni¹ urz¹dzon¹;
4) Dopuszcza siê nadwieszenie nad wa³em drewnianej k³adki

dla ci¹gu pieszego z ulicy Wa³owej na "Maœlany Rynek".
53. Teren us³ug oznaczony symbolem B 64 U - pow. 0.91 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi - kultury, biura, handel,

parkingi;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Dopuszcza siê odtworzenie dawnego dworku miejskie-
go przy Placu S³owackiego;

4) Dopuszcza siê realizacjê parkingów podziemnych;
5) Dopuszcza siê realizacjê parkingów naziemnych na

max. 30 %; powierzchni terenu;
6) Obowi¹zek utrzymania targu kwiatowego i warzywne-

go o charakterze kulturowym. Na placu targowym wy-
klucza siê realizacjê obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:
a) sto³ów z zadaszeniem o powierzchni sto³u nie wiêk-

szej ni¿ 3,0 m2,
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b) sieci uzbrojenia terenu,
c) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
d) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹, w tym obs³ug¹ komunikacji,
e) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
7) Mo¿liwoœæ wyodrêbnienia przebiegu dawnej ulicy Gry-

bowskiej poprzez zró¿nicowanie w nawierzchni placu
faktur¹ lub kolorem;

8) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê istniej¹cych
budynków lub realizacjê nowych na zasadach:
a) uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku planu nie-

przekraczalnej linii zabudowy,
b) maksymalna wysokoœæ zabudowy - 12,0 m, z mo¿li-

wym fragmentarycznym (do 30 % powierzchni da-
chu) zwiêkszeniem wysokoœci do 15,0 m,

c) forma budynków musi byæ dostosowana do archi-
tektury zabudowy staromiejskiej: podzia³ami elewa-
cji, geometri¹ dachów, faktur¹ elewacji,

d) obowi¹zek zastosowania na elewacjach przeszkle-
nia o powierzchni nie mniejszej ni¿ 25 % i nie wiêk-
szej ni¿ 50 %,

e) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek;
9) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

terenu jako biologicznie czynnej.
54. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem B 65 U/M - pow. 0.28 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, gastronomia, edu-

kacja, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynków: przy ul. Ko-
œciuszki 13 i 17;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków z zakazem nad-
budowy i rozbudowy;

5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

6) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
7) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
8) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.

55. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem B 66 U/M - pow. 0.63 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, edukacja,

ochrona zdrowia, us³ugi obs³ugi turystyki- hotel, pen-
sjonat, gastronomia, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do
rejestru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-
A/1/07 z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynków: ul. Jagielloñ-
ska 17, 17 a, 19, 21, 23, Wa³owa 2 i 4, Sobieskiego 18,
22 oraz oficyny Jagielloñska 21;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków. Zakaz nadbu-
dowy i rozbudowy, za wyj¹tkiem obiektu przy ul. Wa-
³owej 6, dla którego dopuszcza siê nadbudowê lub
realizacjê nowego budynku na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
Wa³owej i wyznaczonej na rysunku planu nieprze-
kraczalnej linii zabudowy;

b) obowi¹zek realizacji budynku w granicach dzia³ek
prostopad³ych do ulicy Wa³owej,

c) budynek nie mo¿e byæ wy¿szy od budynku przy ulicy
Sobieskiego 16 i ni¿szy od niego o wiêcej ni¿ 1,0 m,

d) forma obiektu musi nawi¹zywaæ do architektury
zabudowy s¹siedniej podzia³ami elewacji, geome-
tri¹ dachu, proporcjami okien,

e) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygna-
cji otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej
ni¿ 5,0 m2;

5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy kamie-
nic na cele u¿ytkowe z mo¿liwoœci¹ ich doœwietlenia
zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

6) Obowi¹zek ochrony i wyeksponowania pozosta³oœci
dawnych murów miejskich (przy œcianie budynku So-
bieskiego 18);

7) Mo¿liwoœæ przebudowy i nadbudowy oficyn na zasa-
dach:
a) zakaz zwiêkszania powierzchni zabudowy,
b) wysokoœæ oficyny nie mo¿e byæ wiêksza od wyso-

koœci budynku g³ównego,
c) mo¿liwoœæ realizacji budynków w granicach dzia-

³ek,
d) architektura budynku winna nawi¹zywaæ do form

zabudowy oficynowej: podzia³ami elewacji, geome-
tri¹ dachu, proporcjami stolarki okiennej i drzwio-
wej, detalem (ganki),

e) dopuszcza siê dachy jedno lub wielospadowe
o spadkach po³aci zbli¿onych do spadków dachu bu-
dynku g³ównego (tolerancja do 100);

8) Obowi¹zek utrzymania istniej¹cego pasa¿u z ulicy Wa-
³owej Nr 6 na ulicê Sobieskiego Nr 18 i miêdzy Jagiel-
loñsk¹ Nr 21 a Sobieskiego Nr 22;

9) Miêdzy budynkiem Jagielloñska 21 a Sobieskiego 22
dopuszcza siê realizacjê zespo³u gara¿y murowanych
o ³¹cznej powierzchni zabudowy nie przekraczaj¹cej
100 m2;

10) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
11) Dopuszcza siê zagospodarowanie zieleni¹ urz¹dzon¹.

56. Teren us³ug oznaczony symbolem B 67U - pow. 0.18 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi-biura, handel, gastro-

nomia, rzemios³o;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Dopuszcza siê realizacjê budynków pasa¿u na zasadach:
a) budynki nie mog¹ byæ wy¿sze ni¿ budynek przy ul. So-

bieskiego Nr 18. Przy zastosowaniu dachów p³askich
budynki nie mog¹ byæ wy¿sze od poziomu gzymsu
wieñcz¹cego budynku przy ul. Sobieskiego Nr 18.
Wysokoœæ budynków mo¿e byæ zró¿nicowana,

b) obowi¹zek realizacji budynków w granicach dzia³ek
prostopad³ych do ulicy Sobieskiego,
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c) obowi¹zek zachowania ci¹gu pieszego miêdzy ul. Ja-
gielloñsk¹ i Sobieskiego. Ci¹g ten mo¿e byæ zadaszony,

d) obowi¹zek zagospodarowania min. 10 % powierzch-
ni terenu zieleni¹ urz¹dzon¹;

4) Mo¿liwoœæ uzupe³nienia pierzei ulicy Sobieskiego na
zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
Sobieskiego,

b) budynek nie mo¿e byæ wy¿szy od budynku przy ul. So-
bieskiego 18, dopuszczalne obni¿enie w stosunku do
niego 1,0 m,

c) forma obiektu musi nawi¹zywaæ do architektury za-
budowy s¹siedniej: geometri¹ dachu, podzia³ami ele-
wacji, proporcjami okien,

d) obowi¹zek realizacji przejœcia lub przejazdu w przy-
ziemiu budynku,

e) obowi¹zek realizacji budynku w granicach prostopa-
d³ych do ulicy Sobieskiego,

f) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygna-
cji otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej
ni¿ 5,0 m2;

5) Zakaz realizacji gara¿y i miejsc postojowych;
6) Obowi¹zek ochrony i wyeksponowania pozosta³oœci

dawnych murów miejskich (przy œcianie budynku So-
bieskiego 18;

7) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni
terenu jako biologicznie czynnej.

57. Teren us³ug oznaczony symbolem B 68 U - pow. 0.31 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi-biura, handel, gastro-

nomia, rzemios³o;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony kamienicy przy ul. Jagielloñskiej
25 oraz portalu bramy przy budynku Koœciuszki 9 wpi-
sanych do rejestru zabytków KS. A. 726;

4) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê budynku domu
handlowego na skrzy¿owaniu ulic Koœciuszki i Sobie-
skiego, na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii za-

budowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ uli-
cy Sobieskiego;

b) zakaz nadbudowy wy¿szej partii budynku. Czêœæ roz-
budowana nie mo¿e byæ wy¿sza od budynku istnie-
j¹cego;

c) budynek winien zyskaæ wysok¹ jakoœæ w zakresie
rozwi¹zañ architektonicznych i wykonawczych,
zw³aszcza pod wzglêdem zastosowanych materia³ów
wykoñczeniowych,

d) obiekt musi harmonizowaæ form¹ z architektur¹
zabudowy s¹siedniej i nie mo¿e dominowaæ we
wnêtrzu urbanistyczno-architektonicznym za-
mkniêtym bry³¹ koœcio³a œw. Kazimierza i budyn-
kiem "Soko³a",

e) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygnacji
otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej ni¿
5,0 m2;

f) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach
dzia³ek;

5) Zakaz nadbudowy budynku przy ul. Koœciuszki 9. Do-
puszcza siê jego przebudowê i rozbudowê realizowan¹
na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) budynek po rozbudowie winien zyskaæ formê jedno-

rodn¹ architektonicznie,
c) wysokoœæ budynku nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ wyso-

koœæ obiektu usytuowanego przy skrzy¿owaniu ul. Ko-
œciuszki i Placu S³owackiego;

6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Dopuszcza siê zagospodarowanie terenu zieleni¹ urz¹-

dzon¹.
58. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem B 69 U/M - pow. 0.17 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi-biura, handel, gastrono-

mia, mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. Jagielloñ-
skiej 18 i W¹sowiczów 9;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków. Zakaz nadbudo-
wy i rozbudowy;

5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy kamienic
na cele u¿ytkowe z mo¿liwoœci¹ ich doœwietlenia zgod-
nie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

6) Zakaz zabudowy podwórza;
7) Dopuszcza siê zagospodarowanie terenu zieleni¹ urz¹-

dzon¹ i urz¹dzenia miejsc postojowych.
59. Teren kultu religijnego oznaczony symbolem B 70 UK -

pow. 0.01 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi kultu religijnego;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony kapliczki "Szwedzkiej" wpisanej do
rejestru zabytków KS. A. 91/76.

60. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem B 71 U/M - pow. 0.41 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, edukacja,

us³ugi obs³ugi turystyki- hotel, gastronomia, rzemios³o
oraz mieszkalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony kamienicy przy ulicy Jagielloñskiej
14, wpisanej do rejestru zabytków -KS. A-50/M;

4) Obowi¹zek ochrony formy budynków: ul. Jagielloñska
10, 12, 16 oraz W¹sowiczów 1 i 7;

5) Dopuszcza siê przebudowê budynków. Zakaz nadbudowy
i rozbudowy, za wyj¹tkiem budynku u zbiegu ulic Jagielloñ-
skiej, Szwedzkiej i W¹sowiczów, którego rozbudowa w ob-
rêbie podwórza winna byæ realizowana na zasadach:
a) obowi¹zek respektowania nieprzekraczalnej linii za-

budowy wyznaczonej na rysunku planu,
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b) czêœæ rozbudowana nie mo¿e byæ wy¿sza od istnie-
j¹cej;

c) forma czêœci rozbudowanej musi byæ jednorodna z ist-
niej¹c¹;

6) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy kamienic
na cele u¿ytkowe z mo¿liwoœci¹ ich doœwietlenia zgod-
nie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

7) Obowi¹zuje ochrona domu modlitw ¯ydów na posesji
Jagielloñska 12, dopuszcza siê zagospodarowanie po-
dwórza zieleni¹ urz¹dzon¹;

8) Zakaz zabudowy podwórzy, za wyj¹tkiem budynku okre-
œlonego w pkt. 5);

9) Mo¿liwoœæ przebudowy i nadbudowy oficyn na zasadach:
a) zakaz zwiêkszania powierzchni zabudowy,
b) wysokoœæ oficyny nie mo¿e byæ wiêksza od wysoko-

œci budynku g³ównego,
c) mo¿liwoœæ realizacji budynków w granicach dzia³ek,
d) architektura budynku winna nawi¹zywaæ do form

zabudowy oficynowej: podzia³ami elewacji, geome-
tri¹ dachu, proporcjami stolarki okiennej i drzwiowej,
detalem (ganki),

e) dopuszcza siê dachy jedno lub wielospadowe o spad-
kach po³aci zbli¿onych do spadków dachu budynku
g³ównego (tolerancja do 10 0).

61. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem B 72 U/M - pow. 0.11 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, us³ugi

obs³ugi turystyki- hotel, gastronomia, edukacja, ochro-
na zdrowia, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do
rejestru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-
A/1/07 z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony budynku przy ul. W¹sowiczów 4
wpisanego do rejestru zabytków - KS. A. 598;

4) Obowi¹zek ochrony form budynków przy ul. W¹sowi-
czów 2, ul. Szwedzka 5;

5) Dopuszcza siê przebudowê budynków. Zakaz nadbu-
dowy i rozbudowy;

6) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy kamie-
nic na cele u¿ytkowe z mo¿liwoœci¹ ich doœwietlenia
zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

7) Dopuszcza siê realizacjê budynków wzd³u¿ ulicy Czar-
nieckiego, na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
i wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej
linii zabudowy,

b) architektura obiektu musi nawi¹zywaæ do architek-
tury budynków s¹siednich geometri¹ dachów, po-
dzia³ami elewacji, proporcjami okien,

c) wysokoœæ budynku nie mo¿e byæ wiêksza od wyso-
koœci budynku przy ul. W¹sowiczów 4 i nie mniejsza
od niej o wiêcej ni¿ 1,50 m,

d) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub
wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci o spad-
ku po³aci dachowych 30- 45o;

e) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach
dzia³ek,

f) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygna-
cji otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej
ni¿ 5,0 m2;

8) Dopuszcza siê realizacjê ogródka gastronomicznego;
9) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej;
10) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych.

62. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem B 73 U/M - pow. 0.24 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, us³ugi zwi¹-

zane obs³ugi turystyki- hotel, gastronomia, edukacja,
ochrona zdrowia oraz mieszkalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. Szwedzkiej 9;
4) Dopuszcza siê przebudowê budynków. Zakaz rozbudo-

wy i nadbudowy;
5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy kamienic

na cele u¿ytkowe z mo¿liwoœci¹ ich doœwietlenia zgod-
nie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

6) Dopuszcza siê zabudowê wzd³u¿ ulicy Czarnieckiego,
realizowan¹ na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
i wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej li-
nii zabudowy,

b) architektura obiektu musi nawi¹zywaæ do architek-
tury budynków s¹siednich geometri¹ dachów, podzia-
³ami elewacji, proporcjami okien,

c) wysokoœæ budynku nie mo¿e byæ wiêksza od wyso-
koœci budynku przy ul. W¹sowiczów 4 i nie mniejsza
od niej o wiêcej ni¿ 1,50 m,

d) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub
wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci o spadku
po³aci dachowych 30- 45o;

e) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach
dzia³ek,

f) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygnacji
otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej ni¿
5,0 m2;

7) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni
terenu inwestycji jako biologicznie czynnej;

8) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych.
63. Teren us³ug publicznych - oœwiata, oznaczony symbo-

lem B 74 UPo - pow.0.27 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi oœwiaty;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynków. Zakaz nadbu-
dowy i rozbudowy;

4) Obowi¹zek zagospodarowania terenu rekreacji ziele-
ni¹ urz¹dzon¹.

64. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem B 75 U/M - pow. 0.03 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja oraz

mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
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okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynku, zakaz nadbudo-
wy i rozbudowy;

4) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddasza kamienicy
dla celów u¿ytkowych z mo¿liwoœci¹ doœwietlenia po-
mieszczeñ zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

65. Teren us³ug oznaczony symbolem B 76 U - pow. 0.13 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi-biura, ochrona zdrowia;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynków. Zakaz nadbu-
dowy i rozbudowy;

4) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych wzd³u¿ pó³-
nocnej œciany budynku istniej¹cego;

5) Obowi¹zek utrzymania zieleni w po³udniowej czêœci te-
renu.

66. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem B 77U/M - pow. 0.31 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, us³ugi ob-

s³ugi turystyki- hotel, gastronomia, rzemios³o oraz
mieszkalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony form budynków przy ul. W¹sowi-
czów 10, 12, ul. Czarnieckiego 5;

4) Zakaz nadbudowy budynków;
5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy kamienic

na cele u¿ytkowe z mo¿liwoœci¹ ich doœwietlenia zgod-
nie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

6) Dopuszcza siê rozbudowê budynków na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ czêœci rozbudowanej nie mo¿e byæ wy¿sza

od wysokoœci budynku istniej¹cego,
c) czêœæ rozbudowana musi stanowiæ z budynkiem ist-

niej¹cym formê jednorodn¹ architektonicznie,
d) dopuszcza siê realizacjê w granicy dzia³ek,
e) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-

wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygnacji
otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej ni¿
5,0 m2;

7) Mo¿liwoœæ realizacji gara¿y murowanych na warun-
kach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach

dzia³ek,
c) wysokoœæ do 5,0 m,
d) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub

wielospadowych o spadkach po³aci 30 - 45o;
8) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej;
9) Dopuszcza siê realizacje miejsc postojowych.

67. Teren zabudowy mieszkaniowej willowej oznaczony
symbolem B 78 Mz - pow. 0.32 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa willo-

wa z zieleni¹;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynków z zakazem nad-
budowy. Dopuszcza rozbudowê na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii za-

budowy wyznaczonej na rysunku planu,
b) czêœæ rozbudowana nie mo¿e byæ wy¿sza od istnie-

j¹cej,
c) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach

dzia³ek,
d) czêœæ rozbudowana z istniej¹c¹ musi stanowiæ for-

mê jednorodn¹ architektonicznie;
4) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-

wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;
5) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

dzia³ek jako biologicznie czynnej.
68. Tereny zieleni urz¹dzonej oznaczone symbolami:

B 79 ZU - pow. 0.35 ha,
B 80 ZU - pow. 1.17 ha.
Ustala siê:
1) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

2) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:
a) ci¹gu pieszego,
b) sieci uzbrojenia terenu,
c) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci, ³awki,
d) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹,
e) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
f) zjazdu z terenu B 113 U/M na ulicê Mickiewicza;

3) Zakaz zmiany ukszta³towania terenu, za wyj¹tkiem zwi¹-
zanych z realizacj¹ ci¹gu pieszego i zjazdu ustalonego
w pkt. 2. f);

4) Obowi¹zek zagospodarowania skarpy nisk¹ zieleni¹
urz¹dzon¹.

69. Teren sportu i rekreacji z zieleni¹ urz¹dzon¹ oznaczony
symbolem B 81 US - pow. 1.33 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów - us³ugi sportu i rekreacji, zie-

leñ urz¹dzona;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Utrzymuje siê istniej¹cy budynek z mo¿liwoœci¹ rozbu-
dowy i nadbudowy na zasadach:
a) uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku planu nie-

przekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynku do 10,0 m,
c) budynek po rozbudowie i nadbudowie winien zyskaæ

formê jednorodn¹ architektonicznie;
4) Utrzymuje siê istniej¹ce urz¹dzenia sportu i rekreacji

z mo¿liwoœci¹ ich rozbudowy;
5) Obowi¹zek ochrony istniej¹cych zadrzewieñ.
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70. Teren komunikacji kolejowej oznaczony symbolem B 82 KK
- pow. 0.26 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane

z obs³ug¹ kolei;
2) Dopuszcza siê realizacjê us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹

turystyki -biura, gastronomia, parking;
3) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

4) Obowi¹zek ochrony formy budynku przystanku kolejo-
wego Nowy S¹cz Miasto;

5) Zakaz nadbudowy, dopuszcza siê rozbudowê na wa-
runkach:
a) forma budynku po rozbudowie winna byæ jednorod-

na architektonicznie,
b) wysokoœæ nie mo¿e przekraczaæ wysokoœci budyn-

ków istniej¹cych;
6) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:

a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹, w tym obs³ug¹ komunikacji,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
e) miejsc postojowych.

71. Teren zabudowy mieszkaniowej willowej oznaczony
symbolem B 83 Mz - pow. 0.13 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa willo-

wa z zieleni¹;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Zakaz nadbudowy budynków. Dopuszcza siê ich prze-
budowê i rozbudowê na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ nie mo¿e przekraczaæ wysokoœci budyn-

ków istniej¹cych,
c) forma budynków po rozbudowie musi byæ jednorod-

na architektonicznie;
4) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-

wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;
5) Obowi¹zek zachowania minimum 40 % powierzchni

dzia³ek jako biologicznie czynnych.
72. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem B 84 U/M - pow.0.17 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi kultu religijnego, biura,

us³ugi kultury, edukacji oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Zakaz nadbudowy budynków. Dopuszcza siê ich prze-
budowê i rozbudowê na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii za-

budowy wyznaczonej na rysunku planu,

b) wysokoœæ czêœci rozbudowanej nie mo¿e byæ wiêk-
sza od wysokoœci budynku istniej¹cego,

c) budynek po rozbudowie musi byæ jednorodny archi-
tektonicznie;

4) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
5) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni

dzia³ki jako biologicznie czynnej.
73. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem B 85 U/M - pow. 0.31 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, gastro-

nomia,edukacja, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do
rejestru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-
A/1/07 z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynków przy ulicy Ja-
gielloñskiej 20, 22, 24, ul. Koœciuszki 18, 20, Narutowi-
cza 6, 8, Ks. Sygañskiego 2;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków. Zakaz nadbu-
dowy;

5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy kamie-
nic na cele u¿ytkowe z mo¿liwoœci¹ ich doœwietlenia
zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

6) Mo¿liwoœæ uzupe³nienia zabudowy ul. Ks. Sygañskie-
go realizowanej na zasadach:

a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabudo-
wy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy,

b) maksymalna wysokoœæ budynków 12,0 m,
c) architektura obiektu musi harmonizowaæ z zabudow¹

otoczenia proporcjami, form¹ dachu, podzia³ami ele-
wacji;

7) Dopuszcza siê realizacjê budynku przy œcianie szczy-
towej budynku przy ul. Narutowicza 8 (od strony skwe-
ru na zasadach:
a) szerokoœæ budynku musi byæ równa g³êbokoœci ist-

niej¹cego budynku wspó³czesnego, zlokalizowane-
go wzd³u¿ pó³nocnej granicy skweru,

b) wysokoœæ winna byæ równa wysokoœci budynku
istniej¹cego wymienionego w pkt.a),

c) budynek projektowany i istniej¹cy musi zyskaæ for-
mê jednorodn¹ architektonicznie;

8) Mo¿liwoœæ przebudowy i nadbudowy oficyn na zasa-
dach:
a) zakaz zwiêkszania powierzchni zabudowy,
b) wysokoœæ oficyny nie mo¿e byæ wiêksza od wyso-

koœci budynku g³ównego,
c) mo¿liwoœæ realizacji budynków w granicach dzia³ek,
d) architektura budynku winna nawi¹zywaæ do form

zabudowy oficynowej: podzia³ami elewacji, geome-
tri¹ dachu, proporcjami stolarki okiennej i drzwio-
wej, detalem (ganki),

e) dopuszcza siê dachy jedno lub wielospadowe o spad-
kach po³aci zbli¿onych do spadków dachu budynku
g³ównego (tolerancja do 100);

9) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
10) Obowi¹zek zagospodarowania podwórzy zieleni¹

urz¹dzon¹.
74. Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem B 86 ZU -

pow. 0.03 ha.
Ustala siê:
1) Teren przeznaczony dla realizacji celu publicznego;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
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okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Dopuszcza siê przebudowê ci¹gów pieszych;
4) Obowi¹zek ochrony istniej¹cej zieleni;
5) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:

a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty.
75. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem B 87 U/M - pow. 0.12 ha.
Ustala siê:
1. Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, gastronomia oraz

mieszkalnictwo;
2. Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3. Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. Narutowi-
cza 10;

4. Zakaz nadbudowy i rozbudowy budynku;
5. Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele u¿yt-

kowe z mo¿liwoœci¹ doœwietlenia ich zgodnie z § 8 ust.2
pkt 2 k);

6. Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych za wy-
j¹tkiem:
a) elementów ma³ej architektury zwi¹zanej z urz¹dze-

niem ogródka gastronomicznego,
b) sieci uzbrojenia terenu,
c) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
d) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹,
e) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
7. Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
8. Obowi¹zek ochrony istniej¹cej zieleni.

76. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem B 88 U/M - pow. 0.48 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, gastro-

nomia, edukacja, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do
rejestru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-
A/1/07 z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony kamienicy Rodziny Remi przy Placu
Kazimierza 2 wpisanej do rejestru zabytków - KS. A. 697;

4) Obowi¹zek ochrony formy budynków przy ul., Jagiel-
loñskiej 27, 29, ul. Koœciuszki 24, 26, 28, Plac œw. Kazi-
mierza 3, Narutowicza 2. Zakaz nadbudowy i rozbu-
dowy budynków;

5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy kamie-
nic na cele u¿ytkowe z mo¿liwoœci¹ ich doœwietlenia
zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

6) Zakaz zabudowy arkadowego dziedziñca otwartego
od ulicy Koœciuszki;

7) Dopuszcza siê nadbudowê budynku przy ul. Koœciusz-
ki 22 na zasadach:

a) budynek po nadbudowie nie mo¿e byæ wy¿szy od
budynku przy ul. Koœciuszki 24;

b) obowi¹zek stosowania dachu wielospadowego
o k¹cie nachylenia po³aci zbli¿onym do dachu bu-
dynku przy ul. Koœciuszki 24;

c) budynek po nadbudowie winien zyskaæ formê jed-
norodn¹ architektonicznie;

8) Mo¿liwoœæ realizacji zabudowy w naro¿niku ul. Ja-
gielloñskiej i Narutowicza na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
Jagielloñskiej i nieprzekraczalnej linii zabudowy wy-
znaczonej na rysunku planu (ekspozycja arkado-
wego dziedziñca),

b) budynek nie mo¿e byæ wy¿szy od s¹siedniego -
Jagielloñska 29; dopuszczalne obni¿enie wysoko-
œci w stosunku do tego budynku 1, 0 m,

c) obowi¹zek realizacji budynku w granicy dzia³ki bu-
dynku Jagielloñska 29,

d) architektura obiektu musi harmonizowaæ z archi-
tektur¹ s¹siaduj¹c¹: proporcjami, form¹ dachu, po-
dzia³ami elewacji,

e) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygna-
cji otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej
ni¿ 5,0 m2;

9) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
10) Obowi¹zek ochrony istniej¹cej zieleni.

77. Teren kultu religijnego oznaczony symbolem B 89 UK -
pow. 0.26 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi kultu religijnego;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony koœcio³a wpisanego do rejestru za-
bytków - KS. A. 821;

4) Obowi¹zek utrzymania ci¹gu pieszego ³¹cz¹cego ulicê
Narutowicza z ulic¹ D³ugosza.

78. Teren us³ug publicznych - oœwiata, oznaczony symbo-
lem B 90 UPo - pow. 0.21 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi oœwiaty;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku szko³y;
4) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele u¿yt-

kowe, z doœwietleniem pomieszczeñ oknami po³acio-
wymi;

5) Dopuszcza siê realizacjê budynku (sale lekcyjne, sala
gimnastyczna) wzd³u¿ pó³nocnej granicy dzia³ki na za-
sadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ teren
od pó³nocy;

b) budynek nie mo¿e byæ wy¿szy od budynku szko³y,
c) obowi¹zek kszta³towania zabudowy w formie pie-

rzejowej jako uzupe³nienie pierzei ulicy Narutowicza,
d) budynek musi harmonizowaæ z architektur¹ s¹siadu-

j¹c¹,
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e) przy wysokoœci budynków do 5,0 m dopuszcza siê
przekrycie budynku tarasem, przy wysokoœci wy¿szej
obowi¹zek stosowania dachu o geometrii zbli¿onej
do dachu budynku istniej¹cego (tolerancja spadków
po³aci dachowych do 10 %),

f) dopuszcza siê zabudowê w granicach dzia³ek,
g) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-

wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %;
6) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

terenu jako biologicznie czynnej.
79. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem B 91U/M - pow. 0.20 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja, ochrona

zdrowia, handel, gastronomia oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony kamienicy przy ul. Narutowicza 5
z atelier fotograficznym wpisanej do rejestru zabytków
- KS. A. 354;

4) Obowi¹zek ochrony form budynków przy ul. Konarskie-
go 3, 5 i 9, ul. Narutowicza 3;

5) Dopuszcza siê przebudowê budynków, zakaz nadbudo-
wy i rozbudowy;

6) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

7) Dopuszcza siê uzupe³nienie pierzei ulicy Konarskiego
now¹ zabudow¹ na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
Konarskiego,

b) budynek nie mo¿e byæ wy¿szy od budynków s¹sied-
nich i nie ni¿szy od budynku przy ulicy Konarskiego
9 o wiêcej ni¿ 1,00 m,

c) budynek musi harmonizowaæ z architektur¹ s¹siadu-
j¹c¹: form¹ dachu, podzia³ami elewacji, proporcjami
okien,

d) obowi¹zek uwzglêdnienia ci¹gu pieszego ³¹cz¹cego
Plac œw. Kazimierza z ulic¹ Konarskiego poprzez sto-
sowne rozwi¹zania przyziemia budynku,

e) dopuszcza siê zabudowê w granicach dzia³ek,
f) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-

wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygnacji
otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej ni¿
5,0 m2;

8) Dopuszcza siê urz¹dzenie miejsc postojowych oraz za-
gospodarowanie terenu zieleni¹ urz¹dzon¹.

80. Teren us³ug publicznych - administracja oznaczony sym-
bolem B 92 UP - pow. 0.1 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi-administracja;
2) Teren przeznaczony dla realizacji celu publicznego;
3) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

4) Obowi¹zek ochrony formy budynku Starostwa;
5) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych.

81. Teren us³ug publicznych - kultura - centrum kultury ozna-
czony symbolem B 93 UPk - pow. 0.40 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi kultury, edukacja, gastro-

nomia;
2) Teren dla realizacji celu publicznego;
3) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

4) Obowi¹zek ochrony budynku "Soko³a" wpisanego do
rejestru zabytków - KS. A. 691;

5) Dopuszcza siê przebudowê parterowego budynku us³u-
gowego bez mo¿liwoœci nadbudowy i rozbudowy;

6) Dopuszcza siê rozbudowê obiektu "Soko³a" oraz reali-
zacjê nowego budynku na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii za-

budowy wyznaczonej na rysunku planu,
b) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek,
c) forma budynku winna zyskaæ wysok¹ jakoœæ w za-

kresie rozwi¹zañ architektonicznych i wykonawczych,
zw³aszcza pod wzglêdem zastosowanych materia³ów
wykoñczeniowych,

d) architektura nowego budynku lub czêœci rozbudowa-
nej musi harmonizowaæ z architektur¹ budynku ist-
niej¹cego,

e) wysokoœæ nie mo¿e przekraczaæ wysokoœci budynku
istniej¹cego;

7) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
8) Obowi¹zek zachowania minimum 5 % powierzchni dzia³-

ki jako biologicznie czynnej.
82. Teren us³ug publicznych - oœwiata oznaczony symbolem

B 94 UPo - pow. 0.60 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi oœwiaty;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku szko³y przy ulicy
D³ugosza;

4) Zakaz nadbudowy budynków. Dopuszcza siê przebudo-
wê i rozbudowê budynków na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii za-

budowy wyznaczonej na rysunku planu,
b) wysokoœæ nie mo¿e przekraczaæ wysokoœci najni¿-

szego budynku istniej¹cego,
c) architektura czêœci rozbudowanej musi harmonizo-

waæ z architektur¹ budynków;
5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele

u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

6) Obowi¹zek ochrony dêbu - pomnika przyrody;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

dzia³ki jako biologicznie czynnej.
83. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem B 95 U/M - pow. 0.21 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, gastrono-

mia, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;
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3) Obowi¹zek ochrony form budynków przy ulicy Matejki
Nr 16, 16 a,18, 20;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków, zakaz nadbu-
dowy;

5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

6) Dopuszcza siê rozbudowê budynków i realizacjê no-
wych na zasadach:
a) budynki nie mog¹ byæ wy¿sze od budynku przy ulicy

Matejki 16,
b) budynki musz¹ harmonizowaæ z architektur¹ s¹sied-

nich obiektów przy ulicy Matejki,
c) dopuszcza siê zabudowê w granicach dzia³ek,
d) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-

wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygnacji
otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej ni¿
5,0 m2;

7) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych wzd³u¿
zachodnich granic dzia³ek;

8) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni
terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.

84. Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem B 96 ZU -
pow. 0.35 ha.
Ustala siê:
1) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

2) Obowi¹zek zagospodarowania terenu zieleni¹ urz¹-
dzon¹, w tym krzewami o wysokoœci do 1, 5 m o gatun-
kach rodzimych;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynku gospodarczego
bez mo¿liwoœci rozbudowy i nadbudowy;

4) Dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego ci¹gu pieszego;
5) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych za wy-

j¹tkiem:
a) parkingów podziemnych z wjazdem w rejonie istnie-

j¹cego parkingu,
b) sieci uzbrojenia terenu,
c) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
d) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹, w tym obs³ug¹ komunikacji,
e) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty.
85. Teren obs³ugi komunikacji oznaczony symbolem B 97 KS

- pow. 0.11 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - obs³uga komunikacji: parkingi;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego parkingu, mo¿-
liwoœæ realizacji nowych miejsc postojowych;

4) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci, ³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹, w tym obs³ug¹ komunikacji,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty.

86. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem B 98 U/M - pow. 0.50 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, gastrono-

mia, edukacja, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony form budynków przy ulicy Matejki
Nr 15, 17, 21, 23;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków, zakaz nadbudowy;
5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele

u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

6) Dopuszcza siê rozbudowê budynków i realizacjê no-
wych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii za-

budowy wyznaczonej na rysunku planu,
b) wysokoœæ budynków nie mo¿e byæ wiêksza od wyso-

koœci budynków s¹siednich,
c) w przypadku rozbudowy obiektów czêœæ dobudowa-

na z istniej¹c¹ musz¹ stanowiæ formê jednorodn¹ ar-
chitektonicznie,

d) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek;
7) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych;
8) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
87. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem B 99 U/M - pow. 0.55 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja, ochro-

na zdrowia, gastronomia, rzemios³o oraz mieszkal-
nictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego -Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony form budynków przy ul. Matejki
27, 31;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków, zakaz nadbu-
dowy;

5) Dopuszcza siê rozbudowê budynków i realizacjê no-
wych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ nowych budynków do 10,0 m, w przypad-

ku rozbudowy obowi¹zek zachowania wysokoœci bu-
dynku istniej¹cego,

c) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach
dzia³ek,

d) architektura musi form¹ harmonizowaæ z zabudow¹
istniej¹c¹,

e) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygnacji
otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej ni¿
5,0 m2;

6) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k)

7) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o wyso-
koœci do 5,0 m oraz realizacjê gara¿y podziemnych;

8) Mo¿liwoœæ realizacji miejsc postojowych;
9) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
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88. Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem B 100 ZU
- pow. 0.27 ha.
Ustala siê:
1) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego -Rozdzia³ II § 8 pkt.3;

2) Obowi¹zek zagospodarowania terenu nisk¹ zieleni¹
urz¹dzon¹ o gatunkach rodzimych;

3) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty.
89. Teren zabudowy mieszkaniowej willowej oznaczony

symbolem B 101 Mz - pow. 0.82 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa z zie-

leni¹;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego -Rozdzia³ II § 8 pkt.3;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. Matejki 33;
4) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê

budynków oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynków do 9,0 m,
c) mo¿liwoœæ realizacji w granicach dzia³ek,
d) w przypadku rozbudowy budynków obowi¹zek uzy-

skania form jednorodnych architektonicznie;
5) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-

wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;
6) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
90. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ozna-

czony symbolem B 102 MW - pow. 0.46 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynków z zakazem nad-
budowy i rozbudowy;

4) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych za wy-
j¹tkiem:
a) ci¹gów pieszych,
b) sieci uzbrojenia terenu,
c) obiektów ma³ej architektury,
d) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹,
e) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
5) Obowi¹zek zachowania minimum 25 % powierzchni

terenu jako biologicznie czynnej.
91. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem B 103 U/M - pow. 0.50 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, edukacja,

ochrona zdrowia, us³ugi obs³ugi turystyki-hotel, gastro-
nomia, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony form budynków przy ul. D³ugosza
11 i Matejki 24;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków wzd³u¿ ulicy D³u-
gosza, zakaz ich nadbudowy;

5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

6) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê
budynków oraz realizacjê nowej zabudowy wzd³u¿ uli-
cy Matejki i Kopernika na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) dopuszcza siê realizacjê budynku w linii rozgranicza-

j¹cej ul. Kopernika z warunkiem realizacji przystanku
komunikacji zbiorowej,

c) dopuszcza siê realizacjê w granicach dzia³ek,
d) budynki nie mog¹ byæ wy¿sze od istniej¹cego obiek-

tu przy ulicy Matejki 24, dopuszczalne obni¿enie wy-
sokoœci w stosunku do tego budynku 1, 0 m,

e) architektura budynków musi harmonizowaæ z archi-
tektur¹ w otoczeniu;

f) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o powierzch-
ni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygnacji otworów
przeszklonych o powierzchni wiêkszej ni¿ 5,0 m2;

7) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
8) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
92. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem B 104 U/M - pow. 0.15 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: edukacja, mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku bursy;
4) Dopuszcza siê przebudowê budynku. Zakaz nadbudo-

wy i rozbudowy;
5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele

u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

6) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni
dzia³ki jako biologicznie czynnej.

93. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem B 105 U/M - pow. 0.56 ha.
Ustala siê:

1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, gastro-
nomia, edukacja, ochrona zdrowia, rzemios³o oraz
mieszkalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do
rejestru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-
A/1/07 z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. Matejki
34 i Mickiewicza 25;

4) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);
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5) Dopuszcza siê nadbudowê i rozbudowê budynków
wzd³u¿ ul. D³ugosza:
a) wysokoœæ budynków do 12,0 m,
b) architektura budynków musi harmonizowaæ z ar-

chitektur¹ pierzei ulicy D³ugosza: proporcjami, geo-
metri¹ dachów, podzia³ami elewacji,

c) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygna-
cji otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej
ni¿ 5,0 m2,

d) w przypadku dobudowy do œciany budynku przy
ul. D³ugosza 21 obowi¹zek realizacji bramy prze-
jazdowej w parterze;

6) Mo¿liwoœæ zabudowy dzia³ki w naro¿niku ulicy Mic-
kiewicza i Matejki na zasadach:
a) budynek nie mo¿e byæ wy¿szy od istniej¹cego bu-

dynku przy ul. Mickiewicza,
b) architektura obiektu musi harmonizowaæ z archi-

tektur¹ budynku s¹siedniego - proporcjami, geo-
metri¹ dachu, podzia³ami elewacji,

c) obowi¹zek realizacji budynku w granicy dzia³ki Mic-
kiewicza 25;

7) Dopuszcza siê zabudowê wzd³u¿ ulicy Matejki na za-
sadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysun-

ku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
c) architektura obiektu musi harmonizowaæ z architek-

tur¹ istniej¹cego budynku przy ulicy Matejki 34: pro-
porcjami, geometri¹ dachu, podzia³ami elewacji;

10) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-
wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;

11) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni
terenu inwestycji jako biologicznie czynnej, za wyj¹t-
kiem dzia³ek wzd³u¿ ulicy Matejki, na których ta po-
wierzchnia winna stanowiæ min 20 % powierzchni te-
renu inwestycji.

94. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem B 106 U/M - pow. 0.38 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, gastrono-

mia, kultura, edukacja, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony form budynków przy ul. D³ugo-
sza 8 i 10;

4) Zakaz nadbudowy budynków;
5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele

u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k)

6) Mo¿liwoœæ przebudowy i rozbudowy budynków lub re-
alizacji nowych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) dopuszczalna wysokoœæ budynków 7,0 m,
c) obowi¹zek realizacji dachów wielospadowych o k¹-

cie nachylenia po³aci dachowych 30 - 45o,
d) minimalna powierzchnia przeszklenia œcian - 50 %;

7) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni
terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.

95. Teren zieleni urz¹dzonej - Planty Miejskie oznaczony
symbolem B 107 ZU - pow. 3.43 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zieleñ urz¹dzona, teren przestrze-

ni publicznej;
2) Teren przeznaczony dla realizacji celu publicznego;
3) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

4) Obowi¹zek ochrony kompozycji za³o¿enia i zieleni;
5) Obowi¹zek ochrony dêbu-pomnika przyrody;
6) Zakaz nadbudowy istniej¹cego budynku gastronomicz-

nego. Dopuszcza siê jego przebudowê i rozbudowê na
zasadach:
a) obowi¹zek zachowania istniej¹cej powierzchni zabu-

dowy,
b) mo¿liwoœæ obudowy istniej¹cego tarasu œciankami

os³onowymi o powierzchni szklenia min. 50 %,
c) forma budynku musi byæ jednorodna architekto-

nicznie;
7) Dopuszcza siê realizacjê sanitariatów publicznych na

zasadach:
a) mo¿liwoœæ realizacji budynku jako wolnostoj¹cego

lub dobudowanego do istniej¹cego budynku us³ug
kultury,

b) mo¿liwoœæ lokalizacji w miejscu istniej¹cych sanita-
riatów lub terenie wyznaczonym na rysunku planu
nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy 50 m2,
d) wysokoœæ do 5,0 m;

8) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych za wy-
j¹tkiem:
a) ma³ej architektury o formach harmonizuj¹cych

ze sob¹,
b) ci¹gów pieszych,
c) sieci uzbrojenia terenu,
d) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹,
e) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty,
f) wymienionych w pkt. 6. i 7;

9) Dopuszcza siê odtworzenie pierwotnego ogrodzenia
parku.

96. Teren us³ug publicznych - kultura oznaczony symbolem
B 108 UPk - pow. 0.28 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi kultury, edukacja;
2) Teren przeznaczony dla realizacji celu publicznego;
3) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8. wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

4) Obowi¹zek ochrony formy budynków Jagielloñska 35 i 37;
5) Zakaz nadbudowy budynków, mo¿liwoœæ wykorzysta-

nia poddaszy na cele u¿ytkowe, z doœwietleniem po-
mieszczeñ zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

6) Dopuszcza siê rozbudowê budynków na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) forma budynku winna byæ jednorodna architekto-

nicznie,
7) Dopuszcza siê realizacje miejsc postojowych;
8) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
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97. Teren zabudowy mieszkaniowej willowej oznaczony
symbolem B 109 Mz - pow. 0.15 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa willo-

wa z zieleni¹;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ulicy Naruto-
wicza Nr 11;

4) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê
budynków na zasadach:
a) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 10,0 m,
b) forma budynków po rozbudowie i nadbudowie win-

na byæ jednorodna architektonicznie;
5) Zakaz realizacji nowych obiektów za wyj¹tkiem:

a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
e) gara¿y murowanych o powierzchni zabudowy do 30 m2

i wysokoœci do 5,0 m;
6) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
98. Teren us³ug oznaczony symbolem B 110 U - pow. 0.17 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. Jagielloñ-
skiej 26;

4) Zakaz rozbudowy i nadbudowy budynków, dopuszcza
siê wykorzystanie poddaszy na cele u¿ytkowe, z do-
œwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

5) Zakaz realizacji nowych obiektów za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

terenu jako biologicznie czynnej.
99. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem B 111 U/M - pow. 0.24 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, gastrono-

mia, edukacja, ochrona zdrowia, rzemios³o oraz miesz-
kalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynków przy ul. Jagiel-
loñskiej 28 i 30;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków. Zakaz rozbudo-
wy i nadbudowy budynków. Dopuszcza siê wykorzy-

stanie poddaszy na cele u¿ytkowe, z doœwietleniem po-
mieszczeñ zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

5) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych realizo-
wanych na zasadach:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy 100 m2,
b) dopuszczalna wysokoœæ budynków 5,0 m,
c) dachy o spadku 30 - 40o, kryte dachówk¹ lub blach¹

p³ask¹ na wysoki r¹bek;
6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
100. Teren us³ug publicznych - oœwiata oznaczony symbo-

lem B 112 UPo - pow. 0.22 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi oœwiaty;
2) Teren przeznaczony dla realizacji celu publicznego;
3) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do reje-
stru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07
z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

4) Obowi¹zek ochrony formy budynku szko³y Jagielloñska 32;
5) Zakaz rozbudowy i nadbudowy budynku. Dopuszcza

siê wykorzystanie poddaszy na cele u¿ytkowe, z do-
œwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

6) Zakaz realizacji nowych obiektów za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

dzia³ki jako biologicznie czynnej.
101. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczo-

ny symbolem B 113 U/M - pow. 1.59 ha.
Ustala siê:

1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, gastro-
nomia, edukacja, ochrona zdrowia, rzemios³o oraz
mieszkalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej
okreœlonych w Rozdziale II § 7 i § 8, wpisanego do
rejestru zabytków decyzj¹ Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-
A/1/07 z 31. 01.2007 r., Nr rejestru A-72/M;

3) Obowi¹zek ochrony obiektów wpisanych do rejestru
zabytków: kamienica przy ul. Jagielloñskiej 36 - KS. A.
463 i dom modlitwy rodziny ¿ydowskiej (posesja Ja-
gielloñska 50 b) - KS. A. 786;

4) Obowi¹zek ochrony form budynków przy ul. Jagiel-
loñskiej 34, 38, 38a, 40a, 42, 44, 48, 50, willi Nr 46 A
oraz dawnego atelier fotograficznego dobudowane-
go do Nr 48. Zakaz ich nadbudowy i rozbudowy;

5) Dopuszcza siê wykorzystanie poddaszy na cele u¿yt-
kowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8 ust.2
pkt 2 k);

6) Dopuszcza siê nadbudowê parterowego budynku przy
ul. Jagielloñskiej 46 na zasadach:
a) mo¿liwoœæ nadbudowy budynku o jedn¹ kondygna-

cjê do 3,0 m,
b) architektura budynku musi nawi¹zywaæ do archi-

tektury budynku s¹siedniego: geometri¹ dachu, po-
dzia³ami elewacji (rytm otworów okiennych),

c) forma budynku po nadbudowie musi byæ jedno-
rodna architektonicznie;
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7) Dopuszcza siê zabudowê wzd³u¿ pó³nocnej granicy
dzia³ki budynku Jagielloñska 48 realizowan¹ na zasa-
dach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysun-

ku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
c) dachy jednospadowe lub wielospadowe o spad-

kach po³aci dachowych 30 - 45o, kryte dachówk¹
lub blach¹ p³ask¹ na wysoki r¹bek,

d) architektura budynku musi nawi¹zywaæ do archi-
tektury budynków s¹siednich;

8) Dopuszcza siê nadbudowê budynku przy ul. Jagiel-
loñskiej 40 do wysokoœci czêœci wy¿szej. Forma bu-
dynku winna byæ jednorodna architektonicznie;

9) Dopuszcza siê realizacjê budynków wolnostoj¹cych
w drugiej linii zabudowy ulicy Jagielloñskiej na zasa-
dach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysun-

ku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
c) architektura budynków musi byæ dostosowana do

form zabudowy staromiejskiej,
d) dachy dwuspadowe, wielospadowe, mansardowe

o spadkach po³aci dachowych 30o - 45o, kryte da-
chówk¹ lub blach¹ p³ask¹ na wysoki r¹bek;

10) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych, na wa-
runkach:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy 100 m2,
b) dopuszczalna wysokoœæ budynków 5,0 m,
c) dachy o spadku 30 - 40o, kryte dachówk¹ lub blach¹

p³ask¹ na wysoki r¹bek;
11) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
12) Na dzia³kach niezabudowanych a przeznaczonych do

zabudowy obowi¹zek zachowania minimum 30% po-
wierzchni terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.

USTALENIA DLA STREFY ŒRÓDMIEJSKIEJ - "C"

§ 13

1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-
czony symbolem C 1 MN - pow. 0.36 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna;
2) Zakaz nadbudowy budynków. Dopuszcza siê przebu-

dowê, rozbudowê budynków i realizacjê nowych na za-
sadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
c) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub

wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci dacho-
wych do 45o;

3) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y i budynków gospodar-
czych jako towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej
na zasadach:
a) maksymalna wysokoœæ budynków 5,0 m,
b) dachy o spadku 30 - 40o,
c) powierzchnia zabudowy do 50 m2;

4) Dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek;
5) W obszarze po³o¿onym pomiêdzy granic¹ obszaru bez-

poœredniego zagro¿enia powodzi¹ Q 3,33 %, a zasiê-
giem zalewu wod¹ powodziow¹ Q1% obowi¹zuj¹ zasa-
dy okreœlone w § 5 ust.11;

6) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni
dzia³ek jako biologicznie czynnej.

2. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczo-
ny symbolem C 2 U/M - pow. 0.29 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, gastrono-

mia, edukacja, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. Lwow-
skiej 26 i 30;

4) Dopuszcza siê nadbudowê budynku Nr 28, rozbudowê
budynku Nr 26 oraz realizacjê nowych obiektów na za-
sadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy wzd³u¿ ulicy Lwowskiej, pokrywaj¹cej siê z lini¹
rozgraniczaj¹c¹ ulicy oraz wyznaczonej na rysunku
planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,

b) wysokoœæ budynków do 12,0 m,
c) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub

wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci dacho-
wych 30 - 45o,

d) dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k),

e) architektura nowej zabudowy powinna harmonizo-
waæ z architektur¹ budynków s¹siednich: proporcja-
mi, geometri¹ dachu, podzia³ami elewacji,

f) forma budynków rozbudowanych i nadbudowanych
musi byæ architektonicznie jednorodna,

g) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek,
h) obowi¹zek zachowania niezabudowanej strefy od ko-

lektora sanitarnego,
i) wymagana realizacja ci¹gu pieszego z ulicy Lwow-

skiej na ulicê Rzeczn¹,
j) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-

wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygnacji
otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej ni¿
5,0 m2,

k) dopuszcza siê realizacjê parkingów, w tym podziem-
nych,

l) w zagospodarowaniu obszaru obowi¹zek zapewnie-
nia dojazdu do istniej¹cego gara¿u w budynku usytu-
owanym przy ul. Lwowskiej;

5) W obszarze po³o¿onym pomiêdzy granic¹ obszaru bez-
poœredniego zagro¿enia powodzi¹ Q 3,33 %, a zasiê-
giem zalewu wod¹ powodziow¹ Q1% obowi¹zuj¹ zasa-
dy okreœlone w § 5 ust.11;

6) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni te-
renu inwestycji jako biologicznie czynnej.

3. Teren obs³ugi komunikacji oznaczony symbolem C 3 KS
- pow. 0.23 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów - obs³uga komunikacji: parkingi;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci, ³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹, w tym obs³ug¹ komunikacji,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
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4) W obszarze po³o¿onym pomiêdzy granic¹ obszaru bez-
poœredniego zagro¿enia powodzi¹ Q 3,33 %, a zasiê-
giem zalewu wod¹ powodziow¹ Q1% obowi¹zuj¹ zasa-
dy okreœlone w § 5 ust.11;

5) Obowi¹zek zachowania min. 10 % powierzchni terenu
inwestycji jako biologicznie czynnej.

4. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem C 4 U/M - pow. 0.61ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, gastrono-

mia, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8 w terenie wyznaczo-
nym na rysunku planu granic¹ strefy;

3) Dopuszcza siê rozbudowê i nadbudowê budynków oraz
realizacjê nowych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) obowi¹zek realizacji budynków jako wolnostoj¹cych,
c) zakaz podpiwniczenia,
d) wysokoœæ budynków do 12,0 m,
e) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub

wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci dacho-
wych 30 - 45o;

4) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
5) W obszarze po³o¿onym pomiêdzy granic¹ obszaru bez-

poœredniego zagro¿enia powodzi¹ Q 3,33 %, a zasiê-
giem zalewu wod¹ powodziow¹ Q1% obowi¹zuj¹ zasa-
dy okreœlone w § 5 ust.11;

6) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni te-
renu inwestycji jako biologicznie czynnej;

7) Obowi¹zek utrzymania ul. Starej jako ci¹gu pieszo -
jezdnego o szerokoœci 5,0 m.

5. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczo-
ny symbolem C 5 U/M- pow. 1.00 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, gastrono-

mia, edukacja, ochrona zdrowia, rzemios³o oraz miesz-
kalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8 w terenie wyznaczo-
nym na rysunku planu granic¹ strefy;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. Lwow-
skiej 46, 48. Zakaz nadbudowy. Dopuszcza siê ich roz-
budowê na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy wzd³u¿ ulicy Lwowskiej, pokrywaj¹cej siê z lini¹
rozgraniczaj¹c¹ ulicy,

b) czêœæ rozbudowana nie mo¿e byæ wy¿sza od istnie-
j¹cej,

c) dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k),

d) architektura nowej zabudowy winna harmonizowaæ
z architektur¹ budynków s¹siednich: proporcjami,
geometri¹ dachu, podzia³ami elewacji,

e) forma budynków rozbudowanych musi byæ jedno-
rodna architektonicznie,

f) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek;
4) Dopuszcza siê rozbudowê i nadbudowê budynków nie wy-

mienionych w pkt. 3) lub realizacjê nowych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy

Lwowskiej i wyznaczonej na rysunku planu nieprze-
kraczalnej linii zabudowy,

b) wysokoœæ budynków wzd³u¿ ulicy Lwowskiej do
12,0 m, w drugiej linii zabudowy ulicy Lwowskiej,
wzd³u¿ ulicy ¯ywieckiej i ulicy Gwardyjskiej do
10,0 m,

c) w pierzei ulicy Lwowskiej obowi¹zek stosowania da-
chów dwuspadowych lub wielospadowych o k¹cie
nachylenia po³aci dachowych 30 - 45o a wzd³u¿ ulicy
Gwardyjskiej do 450,

d) architektura nowych budynków lokalizowanych w pie-
rzei ulicy Lwowskiej musi harmonizowaæ z architek-
tur¹ budynków s¹siednich: proporcjami, podzia³ami
elewacji,

e) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygnacji
otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej ni¿
5,0 m2,

f) mo¿liwoœæ realizacji budynków w granicach dzia³ek;
5) Mo¿liwoœæ realizacji gara¿y murowanych o powierzch-

ni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;
6) Dopuszcza siê urz¹dzenie sezonowych ogródków ga-

stronomicznych;
7) Dla us³ug lokalizowanych przy ulicy Gwardyjskiej obo-

wi¹zek realizacji miejsc postojowych w obrêbie dzia³ki
zgodnie ze wskaŸnikami okreœlonymi w § 4, pkt 16;

8) W obszarze po³o¿onym pomiêdzy granic¹ obszaru bez-
poœredniego zagro¿enia powodzi¹ Q 3,33 %, a zasiê-
giem zalewu wod¹ powodziow¹ Q1% obowi¹zuj¹ zasa-
dy okreœlone w § 5 ust.11;

9) Na dzia³kach wzd³u¿ ulicy Gwardyjskiej obowi¹zek za-
chowania minimum 20 % powierzchni terenu inwesty-
cji jako biologicznie czynnej.

6. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczo-
ny symbolem C 6 U/M - pow. 0.44 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, gastrono-

mia, edukacja, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8, w terenie wyznaczo-
nym na rysunku planu granic¹ strefy;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. Lwowskiej
56 i 58. Zakaz nadbudowy. Dopuszcza siê przebudowê
i rozbudowê budynku na zasadach:
a) czêœæ rozbudowana nie mo¿e byæ wy¿sza od istnie-

j¹cej,
b) dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele

u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k),

c) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub
wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci dacho-
wych równym spadkom w budynku istniej¹cym,

d) forma budynku powinna byæ jednorodna architekto-
nicznie,

e) dopuszcza siê realizacjê w granicach dzia³ek;
4) Dopuszcza siê przebudowê, nadbudowê i rozbudowê

budynków z wy³¹czeniem wymienionego w pkt. 3. oraz
realizacjê nowych budynków na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
Lwowskiej,

b) w przypadku nadbudowy budynek w pierzei ulicy Lwow-
skiej nie mo¿e byæ wy¿szy od budynku Nr 56 i 58 i ni¿-
szy od niego o wiêcej ni¿ 1,0 m. Wysokoœæ budynków
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w drugiej linii zabudowy ulicy Lwowskiej i wzd³u¿ ulicy
¯ywieckiej nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 10,0 m,

c) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub
wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci:
- w budynku w pierzei ulicy Lwowskiej zbli¿onym

do k¹ta nachylenia po³aci dachu budynku Nr 56 i 58
(dopuszczalna tolerancja 100),

- w pozosta³ej czêœci terenu - do 450,
d) w pierzei ulicy Lwowskiej forma budynku powinna

harmonizowaæ z architektur¹ budynku s¹siedniego -
Nr 56 i 58,

e) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach
dzia³ek,

f) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygnacji
otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej ni¿
5,0 m2;

5) Dla us³ug zlokalizowanych w drugiej linii zabudowy uli-
cy Lwowskiej i przy ul. ¯ywieckiej obowi¹zek realizacji
miejsc postojowych w obrêbie dzia³ki zgodnie ze wskaŸ-
nikami okreœlonymi w § 4, pkt 16.

6) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni te-
renu inwestycji jako biologicznie czynnej.

7. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczo-
ny symbolem C 7 U/M - pow. 0.27 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, gastrono-

mia, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. Lwow-
skiej 62. Zakaz nadbudowy, dopuszcza siê przebudo-
wê i rozbudowê na zasadach:
a) wysokoœæ nie mo¿e przekraczaæ wysokoœci budynku

wskazanego do ochrony formy.
b) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub

wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci dacho-
wych równym spadkom w budynku istniej¹cym,

c) forma budynku po rozbudowie winna byæ jednorod-
na architektonicznie;

4) Dopuszcza siê rozbudowê i nadbudowê pozosta³ych bu-
dynków, za wyj¹tkiem budynku wymienionego w pkt. 3)
i realizacjê nowej zabudowy na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
Lwowskiej i nieprzekraczalnej linii zabudowy wyzna-
czonej na rysunku planu,

b) wysokoœæ budynków nie mo¿e byæ wiêksza od wyso-
koœci budynku wskazanego do ochrony przy ulicy
Lwowskiej 62,

c) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub
wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci dacho-
wych 30 - 45o,

d) architektura budynków powinna harmonizowaæ ze
sob¹: proporcjami, podzia³ami elewacji, geometri¹
dachu,

e) w przypadku rozbudowy i nadbudowy forma budyn-
ku musi byæ jednorodna architektonicznie,

f) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygnacji
otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej ni¿
5,0 m2,

g) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach
dzia³ek;

5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni te-

renu inwestycji jako biologicznie czynnej.
8. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczo-

ny symbolem C 8 U/M - pow. 0.60 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja, handel,

gastronomia, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego -Rozdzia³ II § 8, w terenie wyznaczo-
nym na rysunku planu granic¹ strefy;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. Lwowskiej
72 i 76. Zakaz nadbudowy. Dopuszcza siê przebudowê
i rozbudowê na zasadach okreœlonych w pkt. 4;

4) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê
budynków oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
Lwowskiej za wyj¹tkiem terenu, na którym wyzna-
czono na rysunku planu nieprzekraczaln¹ liniê zabu-
dowy,

b) budynki nie mog¹ byæ wy¿sze od budynku Nr 76 i nie
ni¿sze od niego o wiêcej ni¿ 1,50 m,

c) architektura powinna harmonizowaæ z architektur¹
pierzei: proporcjami, podzia³ami elewacji, geometri¹
dachów,

d) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach
dzia³ek,

e) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygnacji
otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej ni¿
5,0 m2;

5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

6) Obowi¹zek zachowania istniej¹cego drzewostanu w na-
ro¿niku ulicy Krañcowej i Lwowskiej.

7) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
8) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni te-

renu inwestycji jako biologicznie czynnej.
9. Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem C 9 ZU -

pow. 1.31 ha.
Ustala siê:
1) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

2) Obowi¹zek ochrony skarpy. Fragmenty skarpy wpisa-
ne do rejestru zabytków wraz z terenami objêtymi usta-
leniami: C13 UP, C 16 U/M i C 17 U/M;

3) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:
a) ci¹gów pieszych,
b) sieci uzbrojenia terenu,
c) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci, ³awki,
d) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹,
e) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
5) Zakaz zmiany ukszta³towania terenu, za wyj¹tkiem wy-

maganych realizacj¹ ci¹gu pieszego;
6) Obowi¹zek zagospodarowania skarpy nisk¹ zieleni¹

urz¹dzon¹.
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10. Teren us³ug oznaczony symbolem C 10 U - pow. 0.23 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi: biura, edukacja;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Zakaz nadbudowy budynku. Dopuszcza siê przebudo-
wê i rozbudowê na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii za-

budowy wyznaczonej na rysunku planu,
b) czêœæ rozbudowana nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 7,0 m,
c) forma po rozbudowie winna byæ jednorodna archi-

tektonicznie,
d) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach

dzia³ek;
4) Dopuszcza siê przebudowê miejsc postojowych;
5) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
11. Teren us³ug publicznych - administracja, oznaczony sym-

bolem C 11 UP - pow. 0.33 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi - administracja, biura,

edukacja;
2) Teren przeznaczony dla realizacji celu publicznego;
3) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

4) Obowi¹zek ochrony formy budynku Jagielloñska 52;
5) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê budynków par-

terowych na zasadach:
a) dopuszczalna wysokoœæ 7,0 m,
b) obowi¹zek zastosowania dachu wielospadowego

o nachyleniu po³aci 30 - 45o,
c) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach

dzia³ek;
6) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele

u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

7) Dopuszcza siê przebudowê miejsc postojowych;
8) Obowi¹zek ochrony istniej¹cej zieleni urz¹dzonej.

12. Teren us³ug oznaczony symbolem C 12 U - pow. 0.27 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi-administracja, biura, edu-

kacja;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku Jagielloñska 54.
Zakaz nadbudowy i rozbudowy;

4) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele

u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

6) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê miejsc posto-
jowych;

7) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni
terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.

13. Teren us³ug oznaczony symbolem C 13 U - pow. 0.05 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi:biura, edukacja;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony budynku Banku - Jagielloñska 56
wpisanego do rejestru zabytków - KS. A. 711. Zakaz
nadbudowy i rozbudowy.

14. Teren us³ug publicznych - administracja oznaczony sym-
bolem C 14 UP - pow. 0.19 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi- administracja, biura,

edukacja;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony terenu nieruchomoœci wpisanej
do rejestru zabytków, zgodnie z ustaleniami: C13 UP;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynku bez mo¿liwoœci
nadbudowy i rozbudowy;

5) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
6) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê miejsc posto-

jowych;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
15. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem C 15 U/M - pow. 0.23 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja, ochrona

zdrowia, handel, gastronomia, rzemios³o oraz miesz-
kalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku Jagielloñska 58.
Zakaz nadbudowy;

4) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele u¿yt-
kowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8 ust.2
pkt 2 k);

5) Mo¿liwoœæ rozbudowy budynków i realizacji nowych na
zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) dopuszczalna wysokoœæ budynków: 12,0 m,
c) forma nowej zabudowy musi harmonizowaæ z archi-

tektur¹ budynku wskazanego do ochrony formy
w pierzei ulicy Jagielloñskiej;

6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-

wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0m;
8) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
16. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem C 16 U/M - pow. 0.31 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja, gastro-

nomia, kultura oraz mieszkalnictwo;
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2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony Willi "Maria" wpisanej do rejestru
zabytków - KS. A. 663. Zakaz rozbudowy i nadbudowy;

4) Zakaz realizacji nowych obiektów za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
e) miejsc postojowych ustalonych w pkt. 6),

5) Dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego budynku go-
spodarczego. Zakaz rozbudowy i nadbudowy;

6) Zakaz realizacji placów utwardzonych. Dopuszcza siê
realizacjê maksymalnie 3-ch miejsc postojowych wzd³u¿
œciany budynku przy ul. Jagielloñskiej 58;

7) Obowi¹zek ochrony drzewostanu.
17. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem C 17U/M - pow. 0.52 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, kultura, edukacja,

ochrona zdrowia, opieka spo³eczna, us³ugi obs³ugi tu-
rystyki: hotel, pensjonat, gastronomia, handel, rzemio-
s³o oraz mieszkalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony budynku przy ul. Jagielloñskiej 76,
wpisanego do rejestru zabytków- KS. A. 204. Zakaz roz-
budowy i nadbudowy;

4) Obowi¹zek ochrony formy budynków: Jagielloñska 64,
66, 74. Zakaz nadbudowy;

5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

6) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê budynków
(za wyj¹tkiem wpisanego do rejestru zabytków, wymie-
nionego w pkt 3) na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) czêœæ rozbudowana nie mo¿e byæ wy¿sza od istniej¹cej,
c) forma budynków po rozbudowie musi byæ jednorod-

na architektonicznie,
d) dopuszcza siê realizacjê w granicach dzia³ek;

7) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych za wy-
j¹tkiem:
a) rozbudowy budynków dopuszczonych ustaleniem

w pkt.6),
b) sieci uzbrojenia terenu,
c) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
d) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹,
e) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
8) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
9) Obowi¹zek zachowania minimum 5 % powierzchni te-

renu inwestycji jako biologicznie czynnej.
18. Teren us³ug oznaczony symbolem C 18 U - pow. 0.21 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi: edukacja, ochron¹ zdro-

wia, opieka spo³eczna;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego -Rozdzia³ II § 8;

3) Zakaz nadbudowy budynku. Dopuszcza siê jego prze-
budowê i rozbudowê na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) czêœæ rozbudowana nie mo¿e byæ wy¿sza od istnie-

j¹cej,
c) budynek po rozbudowie powinien zyskaæ formê jed-

norodn¹ architektonicznie;
4) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych wolno-

stoj¹cych za wyj¹tkiem:
a) rozbudowy budynku dopuszczonej ustaleniem

w pkt.3),
b) sieci uzbrojenia terenu,
c) obiektów ma³ej architektury typu: urz¹dzenia spor-

towo-rekreacyjne, kosze na œmieci, ³awki,
d) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹,
e) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
5) Obowi¹zek ochrony drzewostanu;
6) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
19. Teren us³ug oznaczony symbolami:

C 19 U - pow. 0.27 ha,
C 20 U - pow. 0.58 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi zwi¹zane z edukacj¹, kul-

tura, biura;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynków Jagielloñska 84,
63. Zakaz nadbudowy;

4) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele u¿yt-
kowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8 ust.2
pkt 2 k;

5) W terenie oznaczonym symbolem C 19 U zakaz realiza-
cji nowych obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: urz¹dzenia spor-

towo-rekreacyjne, kosze na œmieci, ³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
6) W terenie C 20 U dopuszcza siê przebudowê budynku

przy ul. Morawskiego z zakazem nadbudowy i rozbudo-
wy. Dopuszcza siê realizacjê nowych budynków na za-
sadach:
a) budynki nie mog¹ byæ wy¿sze od budynku Jagielloñ-

ska 69, dopuszczalne obni¿enie w stosunku do niego
do 1,0 m,

b) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub
wielospadowych o spadkach po³aci dachowych zbli-
¿onych do spadków po³aci dachu budynku Jagielloñ-
ska 69 (dopuszczalna tolerancja 100),

c) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach
dzia³ek,

d) forma budynków winna harmonizowaæ z zabudow¹
s¹siaduj¹c¹,

e) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej 1 kondygnacji
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otworów przeszklonych o powierzchni wiêkszej ni¿
5,0 m2;

7) W terenie oznaczonym symbolem C 20 U dopuszcza siê
realizacjê miejsc postojowych;

8) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni
terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.

20. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem C 21 U/M- pow. 1.43 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, ochrona zdrowia,

edukacja, handel, gastronomia, rzemios³o oraz miesz-
kalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo-
³u staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynków przy ul. Jagiel-
loñskiej 71, 73, Grodzkiej 1, 7, 13, 15A, 17;

4) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê budynków
oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
Grodzkiej,

b) wysokoœæ budynków wzd³u¿ ulicy Grodzkiej nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ wysokoœæ budynku Nr 17,
w drugiej linii zabudowy ulicy Grodzkiej do 15,0 m,

c) architektura obiektów winna posiadaæ formê jed-
norodn¹ architektonicznie i musi harmonizowaæ z ar-
chitektur¹ zabudowy w otoczeniu,

d) w pierzejach ulic obowi¹zek stosowania dachów dwu-
spadowych lub wielospadowych o spadkach po³aci zbli-
¿onych do spadków po³aci na budynkach s¹siednich;

5) Zakaz nadbudowy budynków za wyj¹tkiem partero-
wych przy ulicy Grodzkiej Nr 11, 15 i 15 A, w których
nadbudowa winna byæ realizowana na zasadach:
a) wysokoœæ budynków nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ wy-

sokoœæ budynku Nr 17,
b) architektura czêœci nadbudowanej musi harmoni-

zowaæ z architektur¹ parterów podzia³ami elewa-
cji-rytmem okien,

c) obowi¹zek zachowania formy dachów;
6) Mo¿liwoœæ realizacji budynków w granicach dzia³ek;
7) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele

u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

8) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-
wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;

9) Dla us³ug realizowanych w drugiej linii zabudowy uli-
cy Grodzkiej obowi¹zek realizacji miejsc postojowych
w obrêbie dzia³ki zgodnie ze wskaŸnikami okreœlony-
mi w § 4, pkt 16,

10) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni
terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.

21. Teren us³ug oznaczony symbolem C 22 U - pow. 1.05 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi - biura, edukacja, ochro-

na zdrowia, handel, gastronomia, rzemios³o;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê budynków na
zasadach:
a) wysokoœæ czêœci rozbudowanej nie mo¿e byæ wy¿sza

od istniej¹cej,
b) forma budynków po rozbudowie winna byæ jedno-

rodna architektonicznie;

4) Mo¿liwoœæ realizacji zabudowy na zasadach:
a) wysokoœæ budynków nie mo¿e byæ wy¿sza od 18,0 m

i ni¿sza ni¿ 12,0 m,
b) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek,
c) architektura budynków na poszczególnych dzia³kach

musi harmonizowaæ ze sob¹: podzia³ami elewacji, for-
mami dachów, faktur¹ i kolorystyk¹ elewacji;

5) Obowi¹zek realizacji miejsc postojowych zgodnie ze
wskaŸnikami okreœlonymi w § 4, pkt 16;

6) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni
terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.

22. Teren us³ug publicznych - oœwiata, oznaczony symbo-
lem C 23 UPo - pow. 0.26 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi oœwiaty, kultury;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Zakaz nadbudowy budynku przy ul. Grodzkiej 19. Do-
puszcza siê jego rozbudowê i realizacjê nowego budyn-
ku na zasadach:
a) budynki na terenie objêtym ustaleniem musz¹ byæ

pod wzglêdem formy jednorodne architektonicznie,
b) dopuszczalna wysokoœæ budynków 18,0 m, nie mniej-

sza jednak ni¿ 12,0 m;
4) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
5) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
23. Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem C 24 ZU -

pow. 0.17 ha.
Ustala siê:
1) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

2) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty.
24. Teren obs³ugi komunikacji oznaczony symbolem C 25 KS

- pow. 0.28 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - obs³uga komunikacji: parkingi;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego parkingu;
4) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych za wy-

j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹, w tym obs³ug¹ komunikacji,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty.
25. Teren us³ug publicznych - administracja oznaczony sym-

bolem C 26 UP- pow. 1.52 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - us³ugi publiczne w zakresie ad-

ministracji, kultury, edukacji, zieleñ parkowa;
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2) Teren przeznaczony dla realizacji celów publicznych;
3) Teren o charakterze przestrzeni publicznej;
4) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

5) Dopuszcza siê realizacjê zabudowy na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) maksymalna wysokoœæ budynków 20,0 m. W czêœci

zachodniej i po³udniowej budynku dopuszcza siê frag-
mentaryczne zwiêkszenie wysokoœci do 24,0 m
(do 30 % powierzchni zabudowy),

c) nowa zabudowa winna byæ pod wzglêdem formy jed-
norodna architektonicznie,

d) zabudowa winna zyskaæ wysok¹ jakoœæ w zakresie
rozwi¹zañ architektonicznych i wykonawczych,
zw³aszcza pod wzglêdem zastosowanych materia³ów
wykoñczeniowych,

e) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %,

6) Obowi¹zek zachowania minimum 50 % powierzchni
terenu inwestycji jako biologicznie czynnej;

7) Zakaz podzia³u dzia³ki;
8) Obowi¹zek realizacji miejsc postojowych zgodnie ze

wskaŸnikami okreœlonymi w § 4, pkt 16;
9) Dopuszcza siê zagospodarowanie zieleni¹ urz¹dzon¹,

jednorodnymi pod wzglêdem formy obiektami ma³ej
architektury typu: altany, ci¹gi spacerowe, ogródki ga-
stronomiczne, itp.

26. Teren cmentarza - "Stary Cmentarz" z kaplic¹ oznaczo-
ny symbolem C 27 ZC - pow. 1.07 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: cmentarz z obiektem kultu reli-

gijnego, zieleñ urz¹dzona;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony "Starego cmentarza i koœció³ka"
wpisanego do rejestru zabytków - KS. A. 584;

4) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: tablice pami¹tko-

we, pomniki, symbole kultu religijnego,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
5) Obowi¹zek ochrony drzewostanu.

27. Tereny us³ug publicznych - oœwiata oznaczone symbolami:
C 28 UPo - pow. 0.59 ha,
C 29 UPo - pow. 0.15 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi zwi¹zane z edukacj¹, biura;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynków przy ulicy Staszi-
ca 1 i 2 (szko³a "Ciuciubabka"). Dopuszcza siê przebu-
dowê budynku, zakaz nadbudowy i rozbudowy;

4) Obowi¹zek ochrony klonu-pomnika przyrody;
5) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych za wy-

j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci, ³awki,

c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-
niczn¹,

d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:
lampy, hydranty;

6) Dopuszcza siê przebudowê istniej¹cych miejsc posto-
jowych;

7) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.
28. Teren us³ug oznaczony symbolem C 30 U - pow. 0.20 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi: biura,
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynku bez mo¿liwoœci
nadbudowy i rozbudowy;

4) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci, ³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
5) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.

29. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³u-
gami oznaczony symbolem C 31 MW/U - pow. 0.41 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: budownictwo mieszkaniowe wie-

lorodzinne, us³ugi typu: biura, handel, ochrona zdrowia;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego z us³ugami w parterze. Zakaz realizacji
us³ug na wy¿szych kondygnacjach;

4) Zakaz nadbudowy i rozbudowy budynku;
5) Dopuszcza siê przebudowê zespo³u gara¿y murowa-

nych. Zakaz rozbudowy i nadbudowy;
6) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych za wy-

j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹, w tym obs³ug¹ komunikacji,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
7) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.

30. Tereny zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczo-
ne symbolami:
C 32 U/M - pow. 0.21 ha,
C 33 U/M - pow. 0.16 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja, ochrona

zdrowia, handel, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynków przy ul. Jagiel-
loñskiej Nr: 49, 53, 55, 57;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków. Zakaz nadbudo-
wy i rozbudowy;

5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);
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6) Zakaz realizacji nowych budynków za wyj¹tkiem zabu-
dowy miêdzy budynkami Nr 45 a 49, której realizacjê
dopuszcza siê na zasadach:
a) wysokoœæ projektowanego budynku nie mo¿e byæ

wiêksza od wysokoœci budynku Nr 49,
b) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych

o spadkach po³aci zbli¿onych do spadków po³aci na
budynkach s¹siednich (z tolerancj¹ do 100),

c) dopuszcza siê realizacjê budynku w granicach dzia³ek,
d) architektura projektowanego budynku musi har-

monizowaæ z architektur¹ zabudowy w otoczeniu,
e) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-

wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej pierwszej kon-
dygnacji otworów przeszklonych o powierzchni wiêk-
szej ni¿ 5,0 m 2;

7) Dopuszcza siê realizacjê:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
8) Obowi¹zek ochrony dêbu- pomnika przyrody;
9) Obowi¹zek ochrony istniej¹cego drzewostanu, obowi¹-

zek zachowania minimum 30 % powierzchni terenu in-
westycji jako biologicznie czynnej.

31. Teren us³ug oznaczony symbolem C 34 U - pow. 0.16 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: edukacja, biura, internat;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ulicy Jagiel-
loñskiej 45. Zakaz rozbudowy i nadbudowy;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynku parterowego. Za-
kaz rozbudowy i nadbudowy;

5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

6) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
7) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
8) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni

terenu jako biologicznie czynnej.
32. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem C 35 U/M- pow. 0.27 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, ochrona zdrowia,

handel, gastronomia, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. Mickiewi-
cza 39. Zakaz nadbudowy;

4) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele u¿yt-
kowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8 ust.2
pkt 2 k);

5) Dopuszcza siê realizacjê budynku na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy wzd³u¿ Alei
Wolnoœci,

b) wysokoœæ budynku od strony ulicy Jagielloñskiej nie
mo¿e byæ wiêksza od wysokoœci budynku Mickiewi-
cza 39, dopuszczalne obni¿enie w stosunku do niego
do 1,5 m. Wzd³u¿ Alei Wolnoœci wysokoœæ budynku
do 16,00 m.

c) od strony ulicy Jagielloñskiej obowi¹zek stosowania
dachów dwuspadowych lub wielospadowych o spad-
kach po³aci zbli¿onych do spadków po³aci na budyn-
ku Mickiewicza 39 (z tolerancj¹ do 100), z pozosta³ych
stron spadki po³aci dachowych do 400;

d) architektura budynku musi harmonizowaæ z archi-
tektur¹ zabudowy w otoczeniu,

e) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %;

f) mo¿liwoœæ realizacji budynków w granicach dzia³ek;
6) Obowi¹zek realizacji min.10 miejsc postojowych w te-

renie inwestycji;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
33. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem C 36 U/M- pow. 0.96 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja, ochrona

zdrowia, handel, gastronomia, rzemios³o oraz miesz-
kalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. Mickiewi-
cza 10, D³ugosza Nr: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36 oraz
pawiloniku handlowego przy ulicy, na posesji Nr 34;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków z zakazem nad-
budowy;

5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

6) Mo¿liwoœæ rozbudowy budynków i realizacji nowych
(za wyj¹tkiem terenu przy skrzy¿owaniu ulic D³ugosza
i Staszica, dla którego zasady ustalono w pkt. 7.) na
zasadach:
a) wysokoœæ budynków do 16,0 m,
b) architektura obiektów musi harmonizowaæ z archi-

tektur¹ zabudowy w otoczeniu,
c) mo¿liwoœæ realizacji budynków w granicach dzia³ek,
d) wzd³u¿ ulicy D³ugosza obowi¹zek stosowania dachów

dwuspadowych lub wielospadowych o spadkach po-
³aci zbli¿onych do spadków po³aci na budynkach s¹-
siednich (z tolerancj¹ do 100), w drugiej linii zabudo-
wy dopuszcza siê realizacjê dachów p³askich,

e) architektura budynków musi harmonizowaæ z archi-
tektur¹ zabudowy w otoczeniu,

f) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej pierwszej kon-
dygnacji otworów przeszklonych o powierzchni wiêk-
szej ni¿ 5,0 m2;

7) Dopuszcza siê realizacjê budynku w naro¿niku ulicy D³u-
gosza i Staszica, dobudowanego do budynku przy ulicy
D³ugosza 36 na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
D³ugosza i Staszica,
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b) wysokoœæ budynku nie mo¿e przekraczaæ wysokoœci
budynku przy ulicy D³ugosza 36, dopuszczalne obni-
¿enie w stosunku do niego do 1,5 m,

c) obowi¹zek stosowania dachu dwuspadowego lub wie-
lospadowego o spadkach po³aci zbli¿onych do spad-
ków po³aci na budynku s¹siednim - D³ugosza 36 (tole-
rancja 100),

d) architektura budynku musi harmonizowaæ z archi-
tektur¹ zabudowy w otoczeniu,

e) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 % i powy¿ej pierwszej kon-
dygnacji otworów przeszklonych o powierzchni wiêk-
szej ni¿ 5,0 m2,

f) dopuszcza siê realizacjê w granicy dzia³ek;
8) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej, za wyj¹t-
kiem terenu na skrzy¿owaniu ulic D³ugosza i Staszica,
dla którego nie ustala siê wskaŸnika powierzchni biolo-
gicznie czynnej.

34. Teren us³ug oznaczony symbolem C 37 U - pow. 0.07 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi - biura;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynku. Zakaz nadbudo-
wy i rozbudowy.

35. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem C 38 U/M- pow. 0.76 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, administracja, edu-

kacja, ochrona zdrowia, handel, gastronomia oraz
mieszkalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków oraz
realizacjê nowych budynków na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ nowych budynków do 16,0 m lecz nie mniej-

sza ni¿ 12,0 m, za wyj¹tkiem budynku w naro¿niku
Alei Wolnoœci i Mickiewicza, który nie mo¿e byæ wy-
¿szy od budynku przy ul. Mickiewicza 10 i ni¿szy od
niego o wiêcej ni¿ 1,0 m,

c) obowi¹zek realizacji budynku w naro¿niku ulic Alei
Wolnoœci i Mickiewicza w granicy z istniej¹cym bu-
dynkiem przy ul. Mickiewicza 10,

d) architektura budynków na poszczególnych dzia³kach
wzd³u¿ Alei Wolnoœci musi harmonizowaæ ze sob¹:
podzia³ami pionowymi i poziomymi elewacji, forma-
mi dachów, faktur¹ i kolorystyk¹ elewacji,

e) zakaz stosowania na elewacjach wzd³u¿ Alei Wolno-
œci przeszklenia o powierzchni mniejszej ni¿ 25 %
i wiêkszej ni¿ 50%, na pozosta³ych elewacjach wiêk-
szej ni¿ 50 %;

f) dopuszcza siê miejsca postojowe w podpiwniczeniu
i przyziemiu budynków,

g) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach
dzia³ek;

4) Dopuszcza siê realizacjê budynku dozoru parkingu (dla
terenu oznaczonego symbolem C 148 KS), realizowa-
nego na zasadach:

a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku pla-
nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,

b) wysokoœæ budynku do 4,0 m,
c) powierzchnia zabudowy do 3,0 m2;
5) Obowi¹zek uwzglêdnienia w zagospodarowaniu tere-

nu istniej¹cego dojazdu z Alei Wolnoœci do zabudowa-
nych dzia³ek przy ul. D³ugosza oraz ci¹gu pieszego ³¹cz¹-
cego Aleje Wolnoœci z ulic¹ D³ugosza;

6) Obowi¹zek realizacji miejsc postojowych zgodnie
ze wskaŸnikami okreœlonymi w § 4, pkt 16;

7) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni
terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.

36. Teren us³ug oznaczony symbolem C 39 U - pow. 0.56 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, administracja, edu-

kacja, handel, gastronomia;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Realizacja budynków na zasadach:
a) us³ugi handlu mog¹ byæ lokalizowane wy³¹cznie

w parterach budynków. Powierzchnia u¿ytkowa
us³ug handlu nie mo¿e przekraczaæ ³¹cznie 500 m2,

b) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku
planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,

c) wysokoœæ budynków do 16,0 m lecz nie mniejsza ni¿
12,0 m,

d) architektura budynków musi harmonizowaæ z archi-
tektur¹ zabudowy w otoczeniu,

e) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %,

f) dopuszcza siê miejsca postojowe w podpiwniczeniu
i przyziemiu budynków,

4) Obowi¹zek realizacji miejsc postojowych zgodnie
ze wskaŸnikami okreœlonymi w § 4, pkt 16;

5) Mo¿liwoœæ realizacji zatoki postojowej dla komunikacji
zbiorowej;

6) Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przezna-
czeniem utrzymuje siê istniej¹c¹ funkcjê i obiekty dwor-
ca PKS. Zakaz realizacji nowych obiektów, za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
37. Teren us³ug oznaczony symbolem C 40 U - pow. 1.32 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi: biura, edukacja, ochro-

na zdrowia, handel, gastronomia, rzemios³o;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê istniej¹cych budynków
mieszkalnych;

4) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê
budynków istniej¹cych, mo¿liwoœæ realizacji budynków
nowych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynków do 18,0 m, lecz nie mniejsza ni¿

12,0 m,
c) architektura budynków musi harmonizowaæ z archi-

tektur¹ zabudowy w otoczeniu,
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d) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %,

e) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach
dzia³ek;

5) Obowi¹zek realizacji miejsc postojowych zgodnie ze
wskaŸnikami okreœlonymi w § 4, pkt 16;

6) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni
terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.

38. Teren us³ug publicznych - kultura oznaczony symbolem
C 41 UPk - pow.0.28 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi kultury, gastronomia;
2) Teren przeznaczony dla realizacji celów publicznych;
3) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

4) Obowi¹zek ochrony formy budynku Domu Kultury Ko-
lejarza;

5) Dopuszcza siê przebudowê budynków. Zakaz nadbu-
dowy i rozbudowy;

6) Obowi¹zek ochrony cmentarza wojskowego i zieleni
urz¹dzonej;

7) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci, ³awki,
c) ogrodzenia,
d) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹,
e) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
8) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
9) Obowi¹zek ochrony istniej¹cej zieleni urz¹dzonej, mo¿-

liwoœæ powiêkszania terenów zieleni.
39. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem C 42 U/M- pow. 0.43 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, ochrona zdrowia,

edukacja, handel, gastronomia, rzemios³o oraz miesz-
kalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynków ul. D³ugosza 42,
44, 46, 48. Zakaz nadbudowy;

4) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele u¿yt-
kowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8 ust.2
pkt 2 k);

5) Mo¿liwoœæ nadbudowy budynków Nr 38 i 40 na zasadach:
a) obowi¹zek zachowania architektury parterów,
b) wysokoœæ nadbudowanych budynków nie mo¿e prze-

kraczaæ wysokoœci budynku przy ulicy D³ugosza 42.
Poziom gzymsów okapowych oraz kalenicy winien byæ
za³o¿ony na poziomie zbli¿onym do wysokoœci tych
elementów na budynku istniej¹cym - D³ugosza 42 (to-
lerancja 0,5 m),

c) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub
wielospadowych o spadkach po³aci zbli¿onych
do spadków po³aci na budynku przy ul. D³ugosza 42,

d) architektura nadbudowanych kondygnacji musi har-
monizowaæ z architektur¹ parterów;

6) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê budynków oraz
realizacjê nowych na zasadach:
a) wysokoœæ nowych obiektów nie mo¿e byæ wiêksza

od wysokoœci istniej¹cych budynków w pierzei ulicy
D³ugosza,

b) forma nowych budynków winna nawi¹zywaæ do ar-
chitektury budynków w otoczeniu: geometri¹ dachów
i podzia³ami elewacji,

c) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %;

7) Mo¿liwoœæ realizacji budynków w granicach dzia³ek,
8) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
9) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
40. Teren us³ug publicznych - oœwiata, oznaczony symbo-

lem C 43 UPo - pow. 0.88 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi oœwiaty;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku g³ównego Liceum,
zakaz nadbudowy i rozbudowy;

4) Dopuszcza siê przebudowê sali gimnastycznej. Zakaz
rozbudowy i nadbudowy;

5) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:
a) urz¹dzeñ sportowych: boisk, kortów itp.,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci, ³awki,
c) sieci uzbrojenia terenu,
d) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹,
e) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
6) Obowi¹zek ochrony terenów rekreacji oraz zieleni urz¹-

dzonej.
41. Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem C 44 ZU -

pow. 0.19 ha.
Ustala siê:
1) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

2) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci, ³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
3) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.

42. Teren us³ug oznaczony symbolem C 45 U - pow. 0.01 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi handlu;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê realizacjê budynku na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii za-

budowy, wyznaczonej na rysunku planu,
b) dopuszcza siê realizacjê budynku w granicy z tere-

nem oznaczonym symbolem C 43 UPo,
c) wysokoœæ budynku do 6,0 m,
d) obowi¹zek zastosowania p³askiego dachu,
e) architektura budynku musi byæ dostosowana form¹

i jakoœci¹ wykoñczenia do reprezentacyjnego cha-
rakteru Alei Wolnoœci.

43. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem C 46 U/M- pow. 0.29 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, ochrona zdrowia,

handel, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
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2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynków przy ul. D³ugo-
sza 27, 31;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków, zakaz nadbu-
dowy;

5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

6) Dopuszcza siê rozbudowê budynków oraz realizacjê
nowych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii za-

budowy wyznaczonej na rysunku planu, a na dzia³-
kach na których nie zosta³a wyznaczona - uwzglêd-
nienia obowi¹zuj¹cej linii zabudowy pokrywaj¹cej siê
z liniami rozgraniczaj¹cymi ulicy D³ugosza,

b) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
c) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek,
d) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub

wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci dacho-
wych 30 - 45o,

e) architektura budynków musi harmonizowaæ z archi-
tektur¹ budynków s¹siednich,

f) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %;

7) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
8) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-

wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;
9) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
44. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem C 47 U/M - pow. 0.12 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, gastrono-

mia oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony budynku przy ul. D³ugosza 37. Do-
puszcza siê jego przebudowê i rozbudowê. Zakaz nad-
budowy;

4) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele u¿yt-
kowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8 ust.2
pkt 2 k);

5) Przebudowa i rozbudowa budynku oraz realizacja no-
wych budynków na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
D³ugosza i M³yñskiej,

b) wysokoœæ nowego budynku nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ wysokoœæ budynku istniej¹cego,

c) mo¿liwoœæ realizacji budynków w granicach dzia³ek,
d) forma nowych budynków winna nawi¹zywaæ do ar-

chitektury budynku istniej¹cego: podzia³ami elewa-
cji, proporcjami stolarki okiennej i drzwiowej,

e) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub
wielospadowych o spadkach po³aci zbli¿onych do
spadków dachu budynku przy ulicy D³ugosza 37.(to-
lerancja do 10o),

f) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %;

6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.

45. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³u-
gami oznaczony symbolem C 48 MW/U - pow. 0.19 ha.
Ustala siê:
Przeznaczenie terenów: zabudowa mieszkaniowa wielo-
rodzinna, us³ugi handlu, gastronomia, ochrona zdrowia;
1) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

2) Dopuszcza siê przebudowê istniej¹cych budynków.
Zakaz rozbudowy i nadbudowy;

3) W miejsce istniej¹cego pawilonu handlowego dopusz-
cza siê realizacjê nowego budynku na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
D³ugosza,

b) wysokoœæ do 6,0 m;
c) mo¿liwoœæ realizacji budynku w granicach dzia³ek,
d) forma budynku winna nawi¹zywaæ do architektury

budynków w otoczeniu,
e) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-

wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %;
4) Obowi¹zek zachowania minimum 25 % powierzchni te-

renu inwestycji jako biologicznie czynnej.
46. Tereny zabudowy mieszkaniowej willowej oznaczone

symbolami:
C 49 Mz - pow. 0.10 ha,
C 50 Mz- pow. 0.32 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa willo-

wa z zieleni¹;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ulicy Matejki 52,
M³yñska 1;

4) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele u¿yt-
kowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8 ust.2
pkt 2 k);

5) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê
budynków oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
c) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia-

³ek prostopad³ych do ulicy Matejki,
d) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub

wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci dacho-
wych 30 - 45o,

e) forma budynków po rozbudowie i nadbudowie win-
na byæ jednorodna architektonicznie,

f) obowi¹zek nawi¹zania skal¹ i form¹ budynków do
architektury zabudowy w otoczeniu;

6) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-
wierzchni zabudowy do 30 m2; wysokoœci do 5,0 m;

7) Obowi¹zek zachowania minimum 30% powierzchni te-
renu inwestycji jako biologicznie czynnej.

47. Teren zabudowy mieszkaniowej willowej oznaczony
symbolem C 51 Mz - pow. 0.60 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa willo-

wa z zieleni¹;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ulicy Matejki 57;
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4) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele u¿yt-
kowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8 ust.2
pkt 2 k);

5) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê
istniej¹cych budynków oraz realizacjê nowych na zasa-
dach:
a) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
b) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia-

³ek prostopad³ych do ulicy Matejki,
c) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub

wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci dacho-
wych 30 - 45o,

d) forma budynków po rozbudowie i nadbudowie win-
na byæ jednorodna architektonicznie,

e) obowi¹zek nawi¹zania skal¹ i form¹ budynków do
architektury zabudowy w otoczeniu;

6) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-
wierzchni zabudowy do 30 m2; wysokoœci do 5,0 m;

7) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni
terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.

48. Tereny zieleni urz¹dzonej oznaczone symbolami:
C 52 ZU - pow. 0.72 ha,
C 53 ZU - pow. 1.13 ha.
Ustala siê:
1) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

2) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:
a) ci¹gów pieszych,
b) sieci uzbrojenia terenu,
c) obiektów ma³ej architektury,
d) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹,
e) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty.
49. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem C 54 U/M - pow. 0.05 ha.
Ustala siê:
Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, ochrona zdrowia, han-

del, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
1) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

2) Dopuszcza siê realizacjê budynków na zasadach:
a) wysokoœæ budynków do 9,0 m,
b) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych, wie-

lospadowych o k¹tach nachylenia po³aci 30 - 45o,
c) obowi¹zek nawi¹zania skal¹ i form¹ budynków do

architektury zabudowy w otoczeniu;
3) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
4) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni te-

renu inwestycji jako biologicznie czynnej.
50. Teren zabudowy mieszkaniowej willowej oznaczony

symbolem C 55 Mz - pow. 0.67 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa willo-

wa z zieleni¹;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. M³yñska 4;
4) Dopuszcza siê przebudowê budynków, zakaz nadbudowy;
5) Mo¿liwoœæ realizacji budynków na zasadach:

a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii za-
budowy wyznaczonej na rysunku planu;

b) wysokoœæ budynków do 9,0 m,
c) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych, wielo-

spadowych o k¹tach nachylenia po³aci 30 - 45o,
d) obowi¹zek nawi¹zania skal¹ i form¹ budynków do ar-

chitektury zabudowy w otoczeniu;
6) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-

wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni

dzia³ek jako biologicznie czynnej.
51. Teren obs³ugi komunikacji oznaczony symbolem C 56 KS

- pow. 0.06 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów - parking;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹,
c) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty.
52. Teren obs³ugi komunikacji oznaczony symbolem C 57 KS

- pow. 0.05 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów - parking;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci, ³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty.
53. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem C 58 U/M- pow. 0.43 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, ochrona zdrowia,

handel, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynków ul. D³ugosza 41,45;
4) Mo¿liwoœæ nadbudowy budynków Nr 47, 49 i 51 na za-

sadach:
a) obowi¹zek zachowania architektury parterów,
b) architektura nadbudowanych kondygnacji musi har-

monizowaæ z architektur¹ parterów,
c) wysokoœæ nadbudowanych budynków nie mo¿e prze-

kraczaæ wysokoœci budynku przy ulicy D³ugosza 45.
Poziom gzymsów okapowych oraz kalenicy winien
byæ za³o¿ony na poziomie zbli¿onym do wysokoœci
tych elementów na budynku istniej¹cym - D³ugosza
45 (tolerancja 0,5 m),

d) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych
o spadkach po³aci zbli¿onych do spadków po³aci na
budynku - D³ugosza 45 (tolerancja do 100);

5) Dopuszcza siê nadbudowê zespo³u us³ug zlokalizowa-
nego miêdzy budynkami przy ulicy D³ugosza 41 i 45
oraz uzupe³nienie zabudowy wzd³u¿ ulicy D³ugosza na
zasadach:
a) przy realizacji drugiej kondygnacji na budynkach par-

terowych obowi¹zuje:
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- nadbudowa mo¿e byæ realizowana wy³¹cznie w spo-
sób kompleksowy w ca³ym zespole,

- wysokoœæ budynków po nadbudowie nie mo¿e byæ
wiêksza od wysokoœci istniej¹cych budynków dwu-
kondygnacyjnych,

- po nadbudowie budynki winny zyskaæ formê jedno-
rodn¹ architektonicznie,

b) przy realizacji obiektu stanowi¹cego uzupe³nienie pie-
rzei ulicy D³ugosza obowi¹zuje:
- uwzglêdnienie obowi¹zuj¹cej linii zabudowy pokry-

waj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy D³ugosza;
- wysokoœæ budynku nie mo¿e byæ wiêksza od wyso-

koœci budynku przy ul. D³ugosza 45. Wysokoœæ gzym-
su - okapu winna byæ za³o¿ona na poziomie gzym-
su w/w budynku istniej¹cego,

- forma budynku winna nawi¹zywaæ do architektury
budynków w pierzei ulicy D³ugosza,

- zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %;

6) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni
terenu inwestycji jako biologicznie czynnej;

7) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych.
54. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem C 59 U/M- pow. 0.15 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, ochrona zdrowia,

edukacja, handel, gastronomia oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynków. Zakaz nadbu-
dowy;

4) Dopuszcza siê rozbudowê budynków i realizacjê no-
wych na zasadach:
a) wysokoœæ budynków do 9,0 m,
b) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych, wie-

lospadowych o k¹tach nachylenia po³aci 30 - 45o,
c) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach

dzia³ek;
5) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej;
6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych.

55. Teren kultu religijnego oznaczony symbolem C 60 UK-
pow. 0.48 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi kultu religijnego, edukacja,

mieszkalnictwo - zak³ad wychowawczy SS Felicjanek;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy kaplicy przy ul. D³ugosza 53
oraz budynków oficynowych;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków z zakazem nad-
budowy. Mo¿liwoœæ rozbudowy budynków i realizacja
nowych na zasadach:

a) wysokoœæ nie mo¿e przekroczyæ wysokoœci budynków
istniej¹cych,

b) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych, wielo-
spadowych o spadkach po³aci zbli¿onych do spadków
po³aci dachowych na budynkach istniej¹cych (toleran-
cja 100);

c) forma budynków po rozbudowie winna byæ jednorod-
na architektonicznie,

5) Dopuszcza siê przebudowê i realizacjê urz¹dzeñ sportu
i rekreacji;

6) Obowi¹zek zachowania minimum 40 % powierzchni te-
renu inwestycji jako biologicznie czynnej.

56. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem C 61 U/M- pow. 0.18 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, ochrona zdrowia,

edukacja, handel, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê realizacjê budynków na zasadach:
a) budynki nie mog¹ byæ wy¿sze od kaplicy SS Felicja-

nek,
b) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych, wie-

lospadowych o k¹tach nachylenia po³aci 30 - 45o,
c) architektura budynków musi harmonizowaæ z zabu-

dow¹ w otoczeniu: geometri¹ dachów, podzia³ami
elewacji,

d) obowi¹zek rozcz³onkowania bry³y architektonicz-
nej- d³ugoœæ œciany w jednej linii nie mo¿e przekra-
czaæ 15m,

e) obowi¹zek przesuniêcia œciany frontowej budynku
w stosunku do œciany istniej¹cej kaplicy o 0,5 m
w g³¹b dzia³ki,

f) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %,

g) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach
dzia³ek;

4) Obowi¹zek realizacji miejsc postojowych zgodnie ze
wskaŸnikami okreœlonymi w § 4, pkt 16;

5) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni
terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.

57. Teren zabudowy mieszkaniowej willowej oznaczony
symbolem C 62 Mz - pow. 0.48 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa willo-

wa z zieleni¹;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. D³ugosza
59. Zakaz nadbudowy;

4) Dopuszcza siê rozbudowê budynku i realizacjê nowych
na zasadach:
a) wysokoœæ budynków do 9,0 m,
b) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych, wie-

lospadowych o k¹tach nachylenia po³aci 30 - 45o,
c) obowi¹zek nawi¹zania skal¹ i form¹ budynków do

architektury zabudowy w otoczeniu,
d) przy rozbudowie budynku winien on zyskaæ formê

jednorodn¹ architektonicznie;
5) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-

wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;
6) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
58. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem C 63 U/M - pow. 0.44 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja, ochrona

zdrowia i mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ulicy D³ugo-
sza 57. Zakaz nadbudowy i rozbudowy;
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4) Dopuszcza siê przebudowê budynku gospodarczego
z zakazem rozbudowy i nadbudowy;

5) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) urz¹dzeñ sportu i rekreacji: boiska, korty, plac zabaw,
d) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹,
e) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Obowi¹zek ochrony drzewostanu;
8) Obowi¹zek zachowania minimum 50 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
59. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem C 64 U/M - pow. 0.44 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi oœwiaty, kultury, biura,

gastronomia i mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Zakaz nadbudowy budynków. Dopuszcza siê ich prze-
budowê i rozbudowê na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii za-

budowy wyznaczonej na rysunku planu,
b) czêœæ rozbudowana nie mo¿e byæ wy¿sza od istniej¹cej,
c) czêœæ rozbudowana winna stanowiæ z istniej¹c¹ for-

mê jednorodn¹ architektonicznie;
4) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-

j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury;
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
5) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
6) Obowi¹zek ochrony terenów rekreacji oraz zieleni

urz¹dzonej na minimum 30 % powierzchni dzia³ki.
60. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem C 65 U/M - pow. 0.44 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja, ochrona

zdrowia, handel, gastronomia, rzemios³o oraz miesz-
kalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3).Dopuszcza siê przebudowê budynków i nadbudowê
parterowych w pierzei ulicy D³ugosza oraz realizacjê
nowych na zasadach:
a) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 12,0 m,
b) architektura budynków musi harmonizowaæ z zabudow¹

w otoczeniu: geometri¹ dachów, podzia³ami elewacji,
c) mo¿liwoœæ lokalizacji budynków w granicy dzia³ek

prostopad³ych do ul. D³ugosza,
d) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-

wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %;
4) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-

wierzchni zabudowy do 50 m2 i wysokoœci do 5,0 m;
5) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
6) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.

61. Teren us³ug oznaczony symbolem C 66 U - pow. 0.25 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi: biura;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynku. Zakaz rozbudowy
i nadbudowy;

4) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
5) Dopuszcza siê przebudowê miejsc postojowych;
6) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
62. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem C 67 U/M- pow. 0.34 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, ochrona zdrowia,

handel, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. M³yñskiej 10.
Zakaz nadbudowy;

4) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê
budynków lub realizacjê nowych na zasadach:
a) wysokoœæ budynku do 12,0 m, przy zastosowaniu

dachu o spadkach po³aci dachowych 30 - 45o i do 10,0
m przy zastosowaniu dachów p³askich,

b) przy rozbudowie i nadbudowie budynki winny zy-
skaæ formê jednorodn¹ architektonicznie,

c) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %,

d) dopuszcza siê realizacje w granicach dzia³ek;
5) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-

wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;
6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
63. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem C 68 U/M- pow. 0.08 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, rzemios³o

oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynków. Zakaz nadbu-
dowy;

4) Dopuszcza siê rozbudowê budynków i realizacjê no-
wych na zasadach:
a) wysokoœæ nie mo¿e przekraczaæ wysokoœci budynku

istniej¹cego przy ul. Œniadeckich 1,
b) obowi¹zek stosowania dachów o spadkach po³aci

dachowych 30 - 45o,
c) przy rozbudowie budynek winien zyskaæ formê jed-

norodn¹ architektonicznie,
d) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-

wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %;
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5) Obowi¹zek dostosowania zagospodarowania terenu
w strefie ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza do
wymagañ wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.

6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
64. Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem C 69 ZU -

pow. 0.39 ha.
Ustala siê:
1) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

2) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
3) Zakaz zmiany ukszta³towania terenu;
4) Dopuszcza siê przebudowê ci¹gów pieszych.

65. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem C 70 U/M - pow. 0.31 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, ochrona zdrowia,

handel oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony budynku dawnego m³yna przy
ul. M³yñskiej 9, wpisanego do rejestru zabytków -
KS. A. 692. Zakaz nadbudowy i rozbudowy;

4) Dopuszcza siê realizacjê nowych obiektów na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ do 9,0 m,
c) architektura budynków musi harmonizowaæ z archi-

tektur¹ dawnego m³yna,
d) mo¿liwoœæ realizacji w granicach dzia³ek;

5) Obowi¹zek dostosowania zagospodarowania terenu
w strefie ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza do wy-
magañ wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.

6) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni
terenu jako biologicznie czynnej;

7) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych.
66. Teren us³ug oznaczony symbolem C 71 U - pow. 0.11 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi handel, rzemios³o;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego -Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê realizacjê budynków na zasadach:
a) wysokoœæ do 9,0 m;
b) forma budynków winna byæ jednorodna architekto-

nicznie;
c) mo¿liwoœæ realizacji budynków w granicach dzia³ek;

4) Obowi¹zek dostosowania zagospodarowania terenu
w strefie ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza do wy-
magañ wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.

5) Obowi¹zek ochrony drzewostanu;
6) Obowi¹zek realizacji miejsc postojowych zgodnie ze

wskaŸnikami okreœlonymi w § 4, pkt 16.
67. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-

czony symbolem C 72 MN - pow. 0.19 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynków, zakaz nadbu-
dowy;

4) Dopuszcza siê rozbudowê budynków na zasadach:
a) wysokoœæ czêœci rozbudowanej nie mo¿e byæ wiêk-

sza od wysokoœci budynku istniej¹cego,
b) forma budynków winna byæ jednorodna architekto-

nicznie,
c) mo¿liwoœæ realizacji budynków w granicach dzia³ek;

5) Dopuszcza siê realizacjê murowanych gara¿y i budyn-
ków gospodarczych o maksymalnej wysokoœci 5,0 m,
³¹cznej powierzchni zabudowy do 50 m2;

6) Obowi¹zek ochrony rozplanowania historycznego Pla-
cu KuŸnice i jego otoczenia;

7) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni
terenu jako biologicznie czynnej.

68. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-
czony symbolem C 73 MN - pow. 0.17 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynków, zakaz nadbu-
dowy;

4) Dopuszcza siê rozbudowê budynków i realizacjê no-
wych na zasadach:
a) wysokoœæ czêœci rozbudowanej nie mo¿e byæ wiêk-

sza od wysokoœci budynku istniej¹cego, w nowych
budynkach wysokoœæ do 10,0 m,

b) forma budynków winna byæ jednorodna architekto-
nicznie,

c) mo¿liwoœæ realizacji budynków w granicach dzia³ek,
d) w nowych budynkach obowi¹zek stosowania dachów

dwuspadowych lub wielospadowych o k¹tach nachy-
lenia po³aci 30 - 45o;

5) Dopuszcza siê realizacjê murowanych gara¿y i budyn-
ków gospodarczych o maksymalnej wysokoœci 5,0 m,
i ³¹cznej powierzchni zabudowy do 50 m2;

6) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni
terenu jako biologicznie czynnej.

69. Teren us³ug oznaczony symbolem C 74 U - pow. 0.28 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi: biura, obs³uga turysty-

ki - motel, hotel, gastronomia, mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego -Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony budynku dawnego m³yna i stolarni
przy ul. Stolarskiej 8, wpisanego do rejestru zabytków-
KS. A. 847. Zakaz nadbudowy. Dopuszcza siê zagospo-
darowanie poddaszy na cele u¿ytkowe z doœwietleniem
pomieszczeñ zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

4) Dopuszcza siê rozbudowê budynków oraz realizacjê no-
wych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ do 9,0 m,
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c) architektura budynków musi byæ dostosowana form¹
do architektury budynków zabytkowych;

5) Zakaz realizacji wolnostoj¹cych gara¿y i budynków go-
spodarczych;

6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
70. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem C 75 U/M- pow. 0.37 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: handel, rzemios³o oraz-

mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê
budynków oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) wysokoœæ budynków do 9,0 m,
b) w przypadku rozbudowy i nadbudowy budynki win-

ny uzyskaæ formê jednorodn¹ architektonicznie,
c) mo¿liwoœæ realizacji budynków w granicach dzia³ek;

4) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-
wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;

5) Obowi¹zek dostosowania zagospodarowania terenu
w strefie ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza do wy-
magañ wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.

6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

terenu jako biologicznie czynnej.
71. Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem C 76 ZU -

pow.0.94 ha.
Ustala siê:
1) Obowi¹zek stosowania zasad obowi¹zuj¹cych dla stre-

fy ochrony konserwatorskiej zespo³u staromiejskiego -
Rozdzia³ II § 8, dla terenu objêtego t¹ stref¹ zgodnie
z rysunkiem planu;

2) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty.
72. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem C 77 U/M- pow. 0.52 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: handel, edukacja, miesz-

kalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia czêœci terenu w strefie ochrony konserwatorskiej
zespo³u staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Zakaz nadbudowy budynków. Dopuszcza siê ich prze-
budowê, rozbudowê oraz realizacjê nowych budynków
na zasadach:
a) wysokoœæ budynków do 9,0 m,
b) w przypadku rozbudowy budynki winny uzyskaæ for-

mê jednorodn¹ architektoniczn¹,
c) mo¿liwoœæ realizacji budynków w granicach dzia³ek;

4) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-
wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;

5) Obowi¹zek dostosowania zagospodarowania terenu
w strefie ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza do wy-
magañ wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.

6) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni
terenu jako biologicznie czynnej.

73. Teren us³ug oznaczony symbolem C 78 U/M- pow. 0.25 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi kultu, kultury, edukacji oraz

mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ul. Fabrycznej

2. Dopuszcza siê przebudowê budynku. Zakaz nadbu-
dowy i rozbudowy;

3) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê
dawnej hali fabrycznej, z obowi¹zkiem zachowania cha-
rakteru budynku, na zasadach:
a) mo¿liwoœæ zwiêkszenia wysokoœci budynku, nie wiê-

cej ni¿ o 2,0 m (nie dotyczy wie¿yczek, elementów
zwi¹zanych z kultem),

b) mo¿liwoœæ wykorzystania poddasza budynku dla ce-
lów u¿ytkowych,

c) mo¿liwoœæ wprowadzenia do architektury budynku
elementów identyfikowanych z now¹ funkcj¹ (wie-
¿yczki, symbole zwi¹zane z kultem);

4) Dopuszcza siê realizacjê nowych budynków na zasa-
dach:

a) wysokoœæ budynków do 9,0 m,
5) Obowi¹zek dostosowania zagospodarowania terenu

w strefie ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza do wy-
magañ wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.

6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Obowi¹zek zagospodarowania zieleni¹ urz¹dzon¹ skar-

py wzd³u¿ ulicy Fabrycznej.
74. Teren cmentarza oznaczony symbolem C 79 ZC -

pow.6.26 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: cmentarz komunalny;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony cmentarza wojennego Nr 350 z I woj-
ny œwiatowej - kwatera na cmentarzu, wpisanego do re-
jestru zabytków - KS. A. - 716;

4) Obowi¹zek ochrony zabytkowych nagrobków, miejsc
pamiêci narodowej, ogrodzenia i bram od strony ulicy
Rejtana;

5) Obowi¹zek ochrony drzewostanu, wymagane nasadze-
nia gatunkami rodzimymi.

75. Tereny zieleni urz¹dzonej oznaczone symbolami:
C 80 ZU - pow. 0.14 ha,
C 81 ZU - pow. 0.78 ha.
Ustala siê:
1) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

2) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci, ³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
3) W terenie oznaczonym symbolem C80 ZU dopuszcza

siê przebudowê przystanku komunikacji zbiorowej.
76. Teren obs³ugi komunikacji oznaczony symbolem C 82 KS

- pow. 0.10 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: obs³uga komunikacji -parking;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego -Rozdzia³ II § 8;
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3) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu;
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki;
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹;
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
4) Obowi¹zek ochrony istniej¹cej zieleni urz¹dzonej.

77. Teren us³ug oznaczony symbolem C 83 U - pow. 0.18 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: ochrona zdrowia, handel,

gastronomia, rzemios³o, obs³uga motoryzacji typu:
warsztat samochodowy, myjnia;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynków, z mo¿liwoœci¹
ich rozbudowy i nadbudowy oraz realizacjê nowych bu-
dynków na zasadach:
a) wysokoœæ nie mo¿e byæ wiêksza od 12,0 m i nie mniej-

sza ni¿ 10,0 m,
b) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub

wielospadowych o spadkach po³aci 30- 45 o,
c) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia-

³ek,
d) przy rozbudowie budynki winny zyskaæ formê jedno-

rodn¹ architektonicznie;
4) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
5) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

terenu jako biologicznie czynnej.
78. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem C 84 U/M- pow. 0.89 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, ochrona zdrowia,

edukacja, handel, gastronomia, rzemios³o oraz miesz-
kalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynków przy ulicy Grodz-
kiej 14 i 16;

4) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele u¿yt-
kowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8 ust.2
pkt 2 k);

5) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê
budynków oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) wysokoœæ nie mo¿e byæ wiêksza od 12,0 m i nie mniej-

sza ni¿ 10,0 m,
b) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub

wielospadowych o spadkach po³aci 30- 45o,
c) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek,
d) przy rozbudowie i nadbudowie budynki winny zy-

skaæ formê jednorodn¹ architektonicznie;
6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

terenu jako biologicznie czynnej.
79. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-

czony symbolem C 85 MN - pow. 0.24 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego -Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê istniej¹cych budynków, za-
kaz nadbudowy;

4) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele u¿yt-
kowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8 ust.2
pkt 2 k);

5) Dopuszcza siê rozbudowê budynków oraz realizacjê
nowych budynków na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
1-go Maja,

b) wysokoœæ budynków do 9,0 m,
c) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub

wielospadowych o spadkach po³aci 30- 45o;
d) dopuszcza siê realizacjê w granicach dzia³ek;

7) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y i budynków gospodar-
czych o powierzchni zabudowy do 50 m2 i wysokoœci do
5,0 m;

6) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni
terenu jako biologicznie czynnej.

80. Teren us³ug oznaczony symbolem C 86 U - pow. 0.34 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: handel, rzemios³o;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Zakaz nadbudowy budynków. Dopuszcza siê przebu-
dowê budynków oraz rozbudowê budynku parterowe-
go lub realizacjê w jego miejscu nowego na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii za-

budowy wyznaczonej na rysunku planu,
b) wysokoœæ nie mo¿e byæ wiêksza od wysokoœci bu-

dynku istniej¹cego,
c) mo¿liwoœæ realizacji dachu p³askiego;

4) Dopuszcza siê przebudowê miejsc postojowych;
5) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

terenu jako biologicznie czynnej.
81. Teren kultu religijnego oznaczony symbolem C 87 UK -

pow. 0.05 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi kultu religijnego;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynku. Zakaz rozbudowy
i nadbudowy;

4) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,

b) obiektów ma³ej architektury typu:, kosze na œmieci,
³awki,

c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-
niczn¹,

d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:
lampy, hydranty.

82. Teren us³ug oznaczony symbolem C 88 U - pow. 0.08 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja, ochrona

zdrowia;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego -Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynku. Zakaz rozbudowy
i nadbudowy;

4) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.
83. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³u-

gami oznaczony symbolem C 89 MW/U - pow. 0.30 ha.
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Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna, us³ugi typu: biura, ochrona zdrowia, handel;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy Alei Batorego
44. Zakaz nadbudowy i rozbudowy. Dopuszcza siê prze-
budowê budynku oraz zagospodarowanie poddaszy
na cele u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgod-
nie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

4) Dopuszcza siê przebudowê budynku, zespo³u gara¿y,
zakaz nadbudowy i rozbudowy;

5) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci, ³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
6) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.

84. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem C 90 U/M - pow. 0,.30 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, ochrona zdrowia,

edukacja, handel, gastronomia oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego -Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynku przy Alejach Bato-
rego 52, zakaz rozbudowy i nadbudowy;

4) Dopuszcza siê przebudowê zespo³u gara¿y dostêpnych
z ulicy 1-go Maja. Zakaz nadbudowy i rozbudowy;

5) Dopuszcza siê przebudowê budynku dawnej kot³owni
lub realizacjê w jej miejscu budynku na zasadach:
a) wysokoœæ do 10,0 m przy zastosowaniu dachu o k¹-

cie nachylenia po³aci dachowych do 300 i do 14,0 m
przy zastosowaniu dachu o k¹cie nachylenia po³aci
dachowych do 450.

b) dopuszcza siê realizacjê budynku w granicach dzia³ek,
c) zakaz stosowania na elewacji przeszklenia na po-

wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %;
6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Dopuszcza siê zagospodarowanie dzia³ki zieleni¹ urz¹-

dzon¹.
85. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ozna-

czony symbolem C 91 MW - pow. 0.18 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego. Zakaz nadbudowy i rozbudowy;

4) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci, ³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
5) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.

86. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³u-
gami oznaczony symbolem C 92 MW/U - pow. 0.23 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: budownictwo mieszkaniowe wie-

lorodzinne, us³ugi: biura, edukacja, ochrona zdrowia;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynków przy Alejach Ba-
torego 60, 62. Zakaz nadbudowy i rozbudowy. Dopusz-
cza siê przebudowê budynku oraz zagospodarowanie
poddaszy na cele u¿ytkowe, z doœwietleniem pomiesz-
czeñ zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

4) Dopuszcza siê realizacjê budynków w drugiej linii zabu-
dowy Alei Batorego na zasadach:
a) wysokoœæ budynków nie mo¿e byæ wy¿sza od bu-

dynków istniej¹cych przy Alei Batorego,
b) obowi¹zek nawi¹zania form¹ do architektury budyn-

ków w otoczeniu,
c) obowi¹zek stosowania dachów o spadkach po³aci da-

chowych zbli¿onych do spadków po³aci dachowych
na budynkach istniej¹cych (tolerancja 10o);

5) Dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek;
6) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-

wierzchni zabudowy do 50 m2 i wysokoœci do 5,0 m;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

terenu jako biologicznie czynnej.
87. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³u-

gami oznaczony symbolem C 93 MW/U - pow. 0.21ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: budownictwo mieszkaniowe wie-

lorodzinne, us³ugi: biura, edukacja, ochrona zdrowia;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynku; Zakaz nadbudo-
wy i rozbudowy;

4) Dopuszcza siê realizacjê budynków w drugiej linii zabu-
dowy Alei Batorego na zasadach:
a) wysokoœæ budynków nie mo¿e byæ wy¿sza od bu-

dynków istniej¹cych przy Alei Batorego,
b) obowi¹zek nawi¹zania form¹ do architektury budyn-

ków w otoczeniu,
c) obowi¹zek stosowania dachów o spadkach po³aci da-

chowych zbli¿onych do spadków po³aci dachowych
na budynkach istniej¹cych (tolerancja 10o),

d) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek;
5) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-

wierzchni zabudowy do 50 m2 i wysokoœci do 5,0 m;
6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

terenu jako biologicznie czynnej.
88. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem C 94 U/M - pow. 0.23 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, edukacja,

ochrona zdrowia, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy Alejach Bato-
rego 68. Zakaz nadbudowy i rozbudowy. Dopuszcza siê
przebudowê budynku oraz zagospodarowanie podda-
szy na cele u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ
zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);
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4) Dopuszcza siê przebudowê i nadbudowê pawilonu han-
dlowego lub realizacjê w jego miejscu nowego budyn-
ku na zasadach:
a) budynek nie mo¿e byæ wy¿szy od budynku Al. Bato-

rego 68,
b) obowi¹zek zastosowania dachu dwuspadowego o na-

chyleniu po³aci dachowych w nawi¹zaniu do budyn-
ku s¹siedniego (tolerancja 100),

c) obowi¹zek realizacji budynku w granicy dzia³ki z bu-
dynkiem Al. Batorego 68,

d) architektura projektowanego budynku musi harmo-
nizowaæ z architektur¹ budynku przy Alei Batorego:
podzia³ami elewacji, geometri¹ dachu,

e) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia o po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %;

5) Dopuszcza siê realizacjê budynku w drugiej linii zabu-
dowy Alei Batorego na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii za-

budowy wyznaczonej na rysunku planu,
b) budynek nie mo¿e byæ wy¿szy od budynku Al. Bato-

rego 68,
c) dopuszcza siê realizacjê budynku w granicach dzia³ek,
f) architektura budynku musi harmonizowaæ z architek-

tur¹ budynku przy Alei Batorego 68: podzia³ami ele-
wacji, geometri¹ dachu;

6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
89. Teren us³ug publicznych - oœwiata oznaczony symbolem

C 95 UPo - pow. 0.60 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi oœwiaty;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony budynku szko³y przy ul. Batorego
74 wpisanej do rejestru zabytków - KS. A. 348 i budynku
szko³y przy ul. Batorego 76 wpisanej do rejestru zabyt-
ków -KS. A. 284. Dopuszcza siê przebudowê budynków.
Zakaz rozbudowy i nadbudowy budynków;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynku mieszkalnego.
Zakaz nadbudowy i rozbudowy;

5) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-
j¹tkiem:
a) boisk sportowych,
b) sieci uzbrojenia terenu,
c) obiektów ma³ej architektury typu: kosze na œmieci,

³awki,
d) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹,
e) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
6) Obowi¹zek ochrony terenów rekreacji oraz zieleni urz¹-

dzonej.
90. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-

czony symbolem C 96 MN- pow. 0.28 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê
budynków oraz realizacjê nowych na zasadach:

a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-
dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
1-go Maja,

b) dopuszcza siê nadbudowê budynków parterowych o
jedn¹ kondygnacjê - maksymalnie o 2,5 m,

c) wysokoœæ nowych budynków do 10,0 m,
d) obowi¹zek realizacji dachów dwuspadowych lub wie-

lospadowych o k¹cie nachylenia po³aci dachowych
30 - 45o,

e) forma budynków po rozbudowie i nadbudowie win-
na byæ jednorodna architektonicznie,

f) dopuszcza siê realizacjê w granicach dzia³ek;
4) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-

wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;
5) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

dzia³ek jako biologicznie czynnej.
91. Teren kultu religijnego oznaczony symbolem C 97 UK -

pow. 0.29 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi kultu religijnego, us³ugi

kultury, edukacji, biura oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony Koœcio³a Najœwiêtszego Serca Je-
zusa wpisanego do rejestru zabytków - KS. A. 349;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków. Zakaz nadbudo-
wy i rozbudowy;

5) Obowi¹zek ochrony istniej¹cej zieleni urz¹dzonej.
92. Teren us³ug oznaczony symbolem C 98 U - pow. 0.38 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony budynku przy ul. Batorego 80, wpi-
sanego do rejestru zabytków -KS. A. 350 i budynku przy
ul. Batorego 78 - KS.A. 351. Dopuszcza siê przebudowê
budynków i zagospodarowanie poddaszy na cele u¿yt-
kowe, z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8 ust.2
pkt 2 k). Zakaz nadbudowy i rozbudowy;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynku przy ul. 1-go Maja
33a z zakazem rozbudowy i nadbudowy;

5) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: zadaszenia, kosze

na œmieci, ³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
93. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem C 99 U/M- pow. 0.57 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, ochrona zdrowia,

edukacja, handel, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê budynków,
nadbudowê budynków parterowych oraz realizacjê
nowych na zasadach:
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a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii za-
budowy wyznaczonej na rysunku planu i obowi¹zu-
j¹cej linii zabudowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgrani-
czaj¹c¹ ulicy 1-go Maja,

b) wysokoœæ budynków wzd³u¿ Alei Batorego do 12,0 m,
wzd³u¿ ulicy 1-go Maja do 10,0 m, w drugiej linii zabu-
dowy do 10,0 m,

c) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia-
³ek prostopad³ych do ulic,

d) architektura budynków musi harmonizowaæ z zabu-
dow¹ w otoczeniu podzia³ami elewacji, geometri¹
dachów,

e) forma budynków po rozbudowie i nadbudowie win-
na byæ jednorodna architektonicznie,

f) zakaz stosowania na elewacji przeszklenia na po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %;

4) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-
wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;

5) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
6) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
94. Teren us³ug oznaczony symbolem C 100 U - pow. 0.21 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, gastrono-

mia, edukacja, ochrona zdrowia, rzemios³o;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynku przy Alejach Bato-
rego 90 z zakazem rozbudowy i nadbudowy;

4) Zakaz rozbudowy i nadbudowy parterowych pawilo-
nów us³ugowych. Dopuszcza siê realizacjê w ich miej-
scu nowego budynku na zasadach:
a) wysokoœæ budynku do 12,0 m,
b) obowi¹zek stosowania dachów o spadkach po³aci

dachowych 30 - 45o,
c) dopuszcza siê realizacjê budynku w granicach dzia³ek,
d) architektura budynku musi harmonizowaæ z zabu-

dow¹ w otoczeniu,
e) zakaz stosowania na elewacji przeszklenia na po-

wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %;
5) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
6) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

dzia³ek jako biologicznie czynnej.
95. Teren obs³ugi komunikacji oznaczony symbolem C 101 KS

- pow. 0.44 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - obs³uga komunikacji zbiorowej;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê placu;
4) Dopuszcza siê przebudowê budynków us³ugowych, za-

kaz rozbudowy i nadbudowy;
5) Dopuszcza siê realizacjê budynku obs³ugi pasa¿erów

na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii za-

budowy wyznaczonej na rysunku planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy nowego bu-

dynku- 100 m2,
c) wysokoœæ do 9,0 m,
d) forma budynków musi ze sob¹ harmonizowaæ,

6) Obowi¹zek zagospodarowania zieleni¹ urz¹dzon¹ te-
renu w s¹siedztwie budynków.

96. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-
czone symbolami:

C 102 MN - pow. 1.43 ha,
C 103 MN - pow. 0.62 ha,
C 104 MN - pow. 0.62 ha,
C 105 MN - pow. 0.60 ha,
C 106 MN - pow. 0.38 ha,
C 107 MN - pow. 0.20 ha,
C 108 MN - pow. 0.05 ha,
C 109 MN - pow. 0.83 ha,
C 110 MN - pow. 0.63 ha,
C 111 MN -pow. 0.61 ha,
C 112 MN - pow. 0.79 ha,
C 113 MN - pow. 0.41 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo-
³u staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony za³o¿enia "Kolonii Kolejowej" wpi-
sanego do rejestru zabytków - KS.A. 347;

4) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê budynków
mieszkalnych w oparciu o jedn¹ z 2-ch wersji rozwi¹-
zañ przyjêtych do realizacji przez Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków oraz realizacjê budynków gara-
¿y z czêœci¹ gospodarcz¹ opracowanych dla ca³ego
za³o¿enia;

5) Przy rozbudowie budynków mieszkalnych obowi¹zek
uwzglêdnienia zasad:
a) obowi¹zek zachowanie symetrii rzutu budynków,
b) obowi¹zek zachowania tylnej œciany miêdzy dobu-

dówkami w przebiegu pierwotnym,
c) obowi¹zek utrzymania istniej¹cego poziomu kale-

nicy nad g³ównym korpusem budynku oraz k¹ta
nachylenia po³aci dachowych,

d) w po³aci frontowej dopuszcza siê wprowadzenie
maksymalnie 2-ch okien po³aciowych doœwietlaj¹-
cych poddasze;

6) W terenie oznaczonym symbole C 102 MN, C 110 MN,
C 111 MN, dopuszcza siê przebudowê budynków
mieszkalnych wielorodzinnych. Zakaz nadbudowy i roz-
budowy. Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy
na cele u¿ytkowe, z doœwietleniem pomieszczeñ okna-
mi po³aciowymi;

7) Budynki gara¿owo - gospodarcze realizowane wy-
³¹cznie jako ogniwa 4-segmentowego uk³adu wg kom-
pleksowego projektu sporz¹dzonego dla "Kolonii Ko-
lejowej". Dopuszczalne s¹ niewielkie zmiany z warun-
kiem zachowania wysokoœci i formy dachu. Obowi¹-
zek realizacji budynków w granicach dzia³ek;

8) Zakaz realizacji obiektów us³ugowych;
9) Zakaz realizacji gara¿y blaszanych i tymczasowych

budynków gospodarczych;
10) Na dzia³kach, na których powierzchnia dzia³ki unie-

mo¿liwia realizacjê gara¿y, dopuszcza siê budowê al-
tanek o powierzchni zabudowy do 6,0 m2;

11) W terenie o symbolu C 113 MN, "Kolonii Kolejowej"
utrzymuje siê istniej¹c¹ altanê, dobudowan¹ do œcia-
ny szczytowej budynku znajduj¹cego siê w terenie
o symbolu C 115 MN;

12) Obowi¹zek zachowania jednolitych w charakterze
ogrodzeñ dzia³ek od ulicy;

13) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni
dzia³ek jako biologicznie czynnej.
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97. Teren zabudowy wielorodzinnej oznaczony symbolem
C 114 MW - pow. 0.08ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony za³o¿enia "Kolonii Kolejowej" wpi-
sanego do rejestru zabytków - KS.A. 347;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynku. Zakaz nadbudo-
wy i rozbudowy. Dopuszcza siê zagospodarowanie pod-
dasza na cele u¿ytkowe z doœwietleniem pomieszczeñ
zgodnie z § 8 ust.2 pkt 2 k);

5) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty,
e) gara¿y i budynków gospodarczych zgodnie z zasada-

mi ustalonymi dla terenów oznaczonych symbolami
C 102 MN- C 113 MN;

6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
98. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-

czone symbolami:
C 115 MN- pow. 0.10 ha,
C 116 MN - pow. 0.16 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Zakaz nadbudowy. Dopuszcza siê przebudowê i rozbu-
dowê budynków na zasadach:
a) czêœæ rozbudowana nie mo¿e byæ wy¿sza od istniej¹cej,
b) obowi¹zek stosowania dachów nawi¹zuj¹cych geo-

metri¹ do dachów na budynkach istniej¹cych,
c) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek,
d) forma budynków po rozbudowie musi byæ jednorod-

na architektonicznie;
4) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y i budynków gospodar-

czych jako towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej
o powierzchni zabudowy do 50 m2 i wysokoœci do 5,0 m;

5) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni
dzia³ek jako biologicznie czynnej.

99. Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem C 117 ZU
- pow. 0.06 ha.
Ustala siê:
1) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

2) Dopuszcza siê przebudowê budynku bez mo¿liwoœci
rozbudowy i nadbudowy;

3) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu:, kosze na œmieci, ³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,

d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:
lampy, hydranty.

100. Teren us³ug oznaczony symbolem C 118 U - pow. 0.92 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, administracja;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynku. Zakaz rozbudowy
i nadbudowy;

4) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu:, kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
5) Dopuszcza siê przebudowê miejsc postojowych;
6) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
101. Teren us³ug oznaczony symbolem C 119 U - pow. 0.39 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, ochrona zdrowia,

edukacja;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Zakaz nadbudowy budynku. Dopuszcza siê jego prze-
budowê i rozbudowê na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii za-

budowy wyznaczonej na rysunku planu,
b) czêœæ rozbudowana nie mo¿e byæ wy¿sza od istnie-

j¹cej,
c) forma czêœci rozbudowanej i istniej¹cej winna byæ

jednorodna architektonicznie;
4) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-

j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
5) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
6) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni

dzia³ki jako biologicznie czynnej.
102. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczo-

ny symbolem C 120 U/M - pow. 0.60 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja, handel,

rzemios³o i mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony form budynków przy Sienkiewicza
Nr 81, 83, 85;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków, zakaz nadbu-
dowy;

5) Dopuszcza siê rozbudowê budynków i realizacjê no-
wych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej zabudowy,
b) wysokoœæ budynków do 9,0 m,
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c) dachy nowych budynków winny geometri¹ nawi¹zy-
waæ do dachów budynków s¹siaduj¹cych,

d) przy rozbudowie budynki winny zyskaæ formê jedno-
rodn¹ architektonicznie;

6) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni
terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.

103. Teren us³ug oznaczony symbolem C 121 U - pow. 0.38 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, kultura, edukacja,

ochrona zdrowia, handel, gastronomia, us³ugi zwi¹za-
ne z obs³ug¹ motoryzacji nie wymagaj¹ce sporz¹dze-
nia raportu oddzia³ywania na œrodowisko (myjnia);

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony Domu Kultury "ZZ Kolejarza" wpi-
sanego do rejestru zabytków - KS. A. 352. Zakaz rozbu-
dowy i nadbudowy;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków przy ulicy Sien-
kiewicza 61 i 63. Zakaz rozbudowy i nadbudowy;

5) Obowi¹zek uporz¹dkowania i estetyzacji zabudowy
us³ugowej w g³êbi dzia³ki. Dopuszcza siê przebudowê
i rozbudowê na zasadach:
a) budynki po rozbudowie winny zyskaæ jednorodn¹ for-

mê architektoniczn¹,
b) wysokoœæ do 9,0 m,
c) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia-

³ek;
6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych zgodnie;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

terenu jako biologicznie czynnej.
104. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-

czony symbolem C 122 MN - pow. 0.32 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynków przy ulicy I Pu³ku
Strzelców Podhalañskich 28, 34 i 36;

4) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê budynków na
zasadach:
a) wysokoœæ czêœci dobudowanej nie mo¿e byæ wy¿sza

od istniej¹cej,
b) forma budynków po rozbudowie winna byæ jedno-

rodna architektonicznie,
5) Dopuszcza siê nadbudowê budynków Nr 34 i 36 na

zasadach:
a) maksymalna nadbudowa o jedn¹ kondygnacjê -

do 3,0 m,
b) architektura kondygnacji nadbudowanej musi har-

monizowaæ z istniej¹c¹: podzia³ami, rytmem i pro-
porcjami okien;

6) Zakaz nadbudowy budynków nie wymienionych w pkt 5).
7) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych za wy-

j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu:, kosze na œmieci, ³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty,
e) gara¿y murowanych o ³¹cznej powierzchni zabudo-

wy 50 m2, wysokoœci do 5,0 m;

8) Dopuszcza siê realizacjê w granicach dzia³ek;
9) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

dzia³ek jako biologicznie czynnej.
105. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ozna-

czony symbolem C 123 MW - pow. 0.06 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego. Zakaz nadbudowy i rozbudowy;

4) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu:, kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
5) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.

106. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczo-
ny symbolem C 124 U/M - pow. 0.08 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja i miesz-

kalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony form budynków przy ulicy I Pu³ku
Strzelców Podhalañskich 18 i 20. Dopuszcza siê przebu-
dowê budynków z zakazem nadbudowy i rozbudowy;

4) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy dla celów
u¿ytkowych. Doœwietlenie pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

5) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

terenu jako biologicznie czynnej.
107. Teren us³ug oznaczony symbolem C 125 U - pow. 0.09 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, rzemios³o;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê pawilonu. Zakaz nadbudo-
wy i rozbudowy;

4) W miejscu istniej¹cego pawilonu dopuszcza siê realiza-
cjê nowego budynku na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynku nie mo¿e byæ wiêksza od wysokoœci

budynku przy ulicy I Pu³ku Strzelców Podhalañskich 12,
c) obowi¹zek dostosowania formy nowego budynku do

architektury budynku s¹siedniego - przy ul. I Pu³ku
Strzelców Podhalañskich 12;
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5) Dopuszcza siê realizacje miejsc postojowych;
6) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

terenu inwestycji jako biologicznie czynnej.
108. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczo-

ny symbolem C 126 U/M - pow. 0.06 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja, ochrona

zdrowia, handel, mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ulicy I Pu³ku
Strzelców Podhalañskich 12. Dopuszcza siê przebudo-
wê budynku. Zakaz nadbudowy i rozbudowy;

4) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy dla celów
u¿ytkowych z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

5) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni

terenu jako biologicznie czynnej.
109. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczo-

ny symbolem C 127 U/M - pow. 0.62 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, gastro-

nomia, edukacja, ochrona zdrowia, rzemios³o i miesz-
kalnictwo;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo-
³u staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony kamienicy przy ul. Grodzkiej 6
wpisanej do rejestru zabytków -KS. A. 598. Zakaz nad-
budowy i rozbudowy.

4) Obowi¹zek ochrony formy budynków przy ulicy I Pu³-
ku Strzelców Podhalañskich 2 i 9 i Grodzkiej 8. Do-
puszcza siê przebudowê budynków. Zakaz nadbudo-
wy i rozbudowy;

5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

6) Dopuszcza siê nadbudowê i rozbudowê budynku przy
ul. Grodzkiej 10 na zasadach:
a) mo¿liwoœæ nadbudowy maksymalnie o jedn¹ kon-

dygnacjê - do 3,0 m,
b) obowi¹zek zastosowania dachu dwuspadowego

o spadkach po³aci dachu zbli¿onych do spadków
w budynku Grodzka 8,

c) czêœæ rozbudowana nie mo¿e byæ wy¿sza od bu-
dynku przy ul. Grodzkiej;

d) budynek po nadbudowie i rozbudowie winien zy-
skaæ formê jednorodn¹ architektonicznie,

7) Dopuszcza siê realizacjê nowych budynków na zasadach:
a) wysokoœæ budynków nie mo¿e byæ wy¿sza od bu-

dynku przy ul. Grodzkiej 8,
b) obowi¹zek zastosowania dachów o spadkach po³a-

ci 30 - 45o,
c) forma budynków winna nawi¹zywaæ do architek-

tury w otoczeniu,

d) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia na
powierzchni wiêkszej ni¿ 50 %;

8) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-
wierzchni zabudowy do 30 m2 i o wysokoœci do 5,0 m;

9) Dopuszcza siê realizacjê w granicach dzia³ek;
10) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
11) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

terenów inwestycji jako biologicznie czynnej.
110. Teren obs³ugi komunikacji oznaczony symbolem C 128 KS

- pow. 0.04 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - obs³uga komunikacji, parking;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego parkingu;
4) Obowi¹zek ochrony istniej¹cej kapliczki oraz zieleni urz¹-

dzonej;
5) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:

a) sieci uzbrojenia terenu,
b) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹,
c) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty.
111. Tereny zabudowy mieszkaniowej willowej oznaczone

symbolami:
C 129 Mz - pow. 0.22 ha,
C 130 Mz - pow. 0.21 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: zabudowa mieszkaniowa wil-

lowa z zieleni¹;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynków przy ul. Sienkie-
wicza 5, 7, 13, 15, 21. Dopuszcza siê przebudowê bu-
dynków. Zakaz nadbudowy i rozbudowy;

4) Dopuszcza siê uzupe³nienie zabudowy wzd³u¿ ulicy Sien-
kiewicza na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
Sienkiewicza,

b) wysokoœæ budynków nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ wy-
sokoœæ budynków s¹siednich (przy budynkach o ró¿-
nej wysokoœci nale¿y odnieœæ siê do budynku wy-
¿szego),

c) obowi¹zek nawi¹zania form¹ do architektury budyn-
ków s¹siednich,

d) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach
dzia³ek;

5) Dopuszcza siê nadbudowê budynku przy ul. Sienkiewi-
cza 33 na zasadach:
a) nadbudowa maksymalnie o jedn¹ kondygnacjê -

do 3,0 m,
b) obowi¹zek zastosowania dachu dwuspadowego

o spadkach po³aci dachu zbli¿onych do spadków w bu-
dynku Sienkiewicza 35,

c) budynek po nadbudowie winien zyskaæ formê jedno-
rodn¹ architektonicznie;

6) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o ³¹cznej
powierzchni zabudowy 30 m2, wysokoœci do 5,0m;

7) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni
dzia³ek jako biologicznie czynnych.

112. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ozna-
czony symbolem C 131 MW - pow. 0.27 ha.
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Ustala siê zagospodarowanie na warunkach:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynków mieszkalnych
wielorodzinnych. Zakaz nadbudowy i rozbudowy;

4) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu:, kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
5) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
6) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.

113. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczo-
ny symbolem C 132 U/M - pow. 1.44 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja, ochrona

zdrowia, handel, gastronomia, rzemios³o i mieszkalnic-
two;

2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-
nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony form budynków przy ulicy Grodz-
kiej 2 i œw. Kunegundy 5, 7, 9, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33;

4) Dopuszcza siê przebudowê budynków, nadbudowê bu-
dynków parterowych (za wyj¹tkiem budynku przy
ul. œw. Kunegundy 23), rozbudowê lub realizacjê no-
wych budynków na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabu-

dowy pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy
œw. Kunegundy oraz ulicy Sienkiewicza,

b) wysokoœæ budynku nie mo¿e byæ wy¿sza od budyn-
ków s¹siednich (przy budynkach o ró¿nej wysokoœci
nale¿y odnieœæ siê do wy¿szego),

c) obowi¹zek nawi¹zania form¹ do architektury budyn-
ków s¹siednich,

d) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach
dzia³ek,

e) budynki nadbudowane musz¹ zyskaæ formê jedno-
rodn¹ architektonicznie;

5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele
u¿ytkowe z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

6) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-
wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;

7) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
8) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

dzia³ek jako biologicznie czynnej.
114. Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem C 133 ZU

- pow. 1.45 ha.
Ustala siê:
1) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

2) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:
a) ci¹gów pieszych,
b) sieci uzbrojenia terenu,
c) obiektów ma³ej architektury typu:, kosze na œmieci,

³awki,

d) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-
niczn¹,

e) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:
lampy, hydranty;

115. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczo-
ny symbolem C 134 U/M - pow. 0.38 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja, handel,

rzemios³o i mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynków przy ulicy œw. Ku-
negundy 2, 4, 8. Zakaz nadbudowy.

4) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele u¿yt-
kowe z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8 ust.2
pkt 2 k);

5) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê budynków oraz
realizacjê nowych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabudo-

wy pokrywaj¹cej siê lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ul. œw. Ku-
negundy i wyznaczonej na rysunku planu nieprzekra-
czalnej linii zabudowy,

b) wysokoœæ do 10,0 m,
c) obowi¹zek nawi¹zania form¹ do architektury budyn-

ków s¹siednich (geometria dachu, podzia³y elewacji,
poziom gzymsu okapowego),

d) forma budynków po rozbudowie winna byæ jedno-
rodna architektonicznie,

e) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek;
6) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-

wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;
7) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
8) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

dzia³ek jako biologicznie czynnej.
116. Teren us³ug oznaczony symbolem C 135 U - pow. 0.04 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynku, zakaz nadbudo-
wy i rozbudowy;

4) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu:, kosze na œmieci,

³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
5) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

dzia³ek jako biologicznie czynnej.
117. Teren us³ug oznaczony symbolem C 136 U- pow. 0.05 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu:, us³ugi edukacji, kultury, miesz-

kalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynku z zakazem nadbu-
dowy i rozbudowy;

4) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu:, kosze na œmieci, ³awki,
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c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-
niczn¹,

d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:
lampy, hydranty;

5) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni
dzia³ek jako biologicznie czynnej.

118. Tereny zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczo-
ne symbolami:
C 137 U/M - pow. 0.33 ha,
C 138 U/M - pow. 0.40 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi: biura, edukacja, ochro-

na zdrowia, handel, rzemios³o i mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynków przy ulicy œw. Ku-
negundy 12, 14, 16, 24, 26, 30;

4) Zakaz nadbudowy budynków. Dopuszcza siê przebudo-
wê i rozbudowê budynków lub realizacjê nowych na za-
sadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) przy rozbudowie wysokoœæ czêœci nowej nie mo¿e byæ

wiêksza od istniej¹cej, przy realizacji nowego budyn-
ku wysokoœæ nie mo¿e byæ wy¿sza od budynków s¹-
siednich (przy budynkach s¹siednich o ró¿nej wysoko-
œci nale¿y odnieœæ siê do budynku wy¿szego),

c) budynek rozbudowany musi zyskaæ formê jednorodn¹
architektonicznie,

d) obowi¹zek nawi¹zania form¹ do architektury budyn-
ków s¹siednich (poziom gzymsów, geometria dachu,
podzia³y elewacji,),

e) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek;
5) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele

u¿ytkowe z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8
ust.2 pkt 2 k);

6) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-
wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;

7) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
8) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni

dzia³ek jako biologicznie czynnej.
119. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³u-

gami oznaczony symbolem C 139 MW/U - pow. 0.12 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna, us³ugi handlu;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego. Zakaz nadbudowy i rozbudowy;

4) Dopuszcza siê przebudowê gara¿y, zakaz nadbudowy
i rozbudowy;

5) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
6) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.

120. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczo-
ny symbolem C 140 U/M - pow. 0.05 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel i mieszkal-

nictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Dopuszcza siê przebudowê budynku, zakaz nadbudo-
wy i rozbudowy;

4) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele u¿yt-
kowe z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8 ust.2
pkt 2 k);

5) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu:, kosze na œmieci, ³awki,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
6) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.

121. Teren zabudowy mieszkaniowej willowej oznaczony
symbolem: C 141 Mz - pow. 0.86 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa willo-

wa z zieleni¹;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ulicy Tatrzañ-
skiej 14, 18;

4) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê budynków,
nadbudowê budynków parterowych i realizacjê nowych
na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) przy rozbudowie wysokoœæ czêœci nowej nie mo¿e byæ

wiêksza od istniej¹cej, przy realizacji nowego budyn-
ku wysokoœæ nie mo¿e byæ wy¿sza od budynków s¹-
siednich (przy budynkach s¹siednich o ró¿nej wysoko-
œci nale¿y odnieœæ siê do budynku wy¿szego),

c) budynek rozbudowany i nadbudowany musi zyskaæ
formê jednorodn¹ architektonicznie,

d) obowi¹zek nawi¹zania form¹ do architektury budyn-
ków s¹siednich,

e) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek,
6) Dopuszcza siê realizacjê murowanych gara¿y o po-

wierzchni zabudowy do 30 m2, wysokoœci do 5,0 m;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni

dzia³ek jako biologicznie czynnej.
122. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ozna-

czony symbolem C 142 MW - pow. 0.06 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego -Rozdzia³ II § 8;

3) Zakaz nadbudowy budynku. Dopuszcza siê przebudo-
wê. i rozbudowy na zasadach:
a) wysokoœæ czêœci nowej nie mo¿e byæ wiêksza od ist-

niej¹cej,
b) budynek musi zyskaæ formê jednorodn¹ architekto-

nicznie,
4) Dopuszcza siê realizacjê murowanych gara¿y o po-

wierzchni zabudowy do 150 m2, wysokoœci do 5,0 m;
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5) Dopuszcza siê realizacje miejsc postojowych;
6) Obowi¹zek zachowania minimum 25% powierzchni te-

renu inwestycji jako biologicznie czynnej.
123. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczo-

ny symbolem C 143 U/M - pow. 0.08 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, gastrono-

mia i mieszkalnictwo;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynków przy ulicy przy
ul. œw. Kunegundy 56, 58, 66 i 68. Zakaz nadbudowy;

4) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele u¿yt-
kowe z doœwietleniem pomieszczeñ zgodnie z § 8 ust.2
pkt 2 k);

5) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê budynków oraz
realizacjê nowych na zasadach:
a) przy rozbudowie wysokoœæ czêœci nowej nie mo¿e

byæ wiêksza od istniej¹cej, przy realizacji nowego
budynek nie mo¿e byæ wy¿szy od budynków s¹sied-
nich (przy budynkach s¹siednich o ró¿nej wysokoœci
nale¿y odnieœæ siê do budynku wy¿szego),

b) budynek rozbudowany i nadbudowany musi zyskaæ
formê jednorodn¹ architektonicznie,

c) obowi¹zek nawi¹zania form¹ do architektury budyn-
ków s¹siednich,

d) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek,
5) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-

wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;
6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni

dzia³ek jako biologicznie czynnej.
124. Teren zabudowy mieszkaniowej willowej oznaczony

symbolem C 144 Mz - pow. 0.38 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa willo-

wa z zieleni¹;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony formy budynków przy ulicy Tatrzañ-
skiej 30, 34, 36. Zakaz rozbudowy i nadbudowy. Do-
puszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele u¿yt-
kowe z doœwietleniem pomieszczeñ oknami po³aciowy-
mi lub lukarnami;

4) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê budynków,
nadbudowê budynków parterowych i realizacjê nowych
na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy;
b) przy rozbudowie wysokoœæ czêœci nowej nie mo¿e

byæ wiêksza od istniej¹cej, przy realizacji nowego
budynek nie mo¿e byæ wy¿szy od budynków s¹sied-
nich (przy budynkach s¹siednich o ró¿nej wysokoœci
nale¿y odnieœæ siê do budynku wy¿szego);

c) budynek rozbudowany i nadbudowany musi zyskaæ
formê jednorodn¹ architektonicznie;

d) obowi¹zek nawi¹zania form¹ do architektury budyn-
ków s¹siednich;

e) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek;
5) Dopuszcza siê realizacjê murowanych gara¿y o po-

wierzchni zabudowy do 30 m2, wysokoœci do 5,0 m,
6) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni

dzia³ek jako biologicznie czynnej.

125. Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem C 145 ZU
- pow. 0.28 ha.
Ustala siê:
1) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

2) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹,
c) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty.
126. Teren kultu religijnego z zieleni¹ urz¹dzon¹ oznaczony

symbolem C 146 UK/ZU- pow. 8.43 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: obiekt kultu religijnego, us³ugi

edukacji, kultury, mieszkalnictwo, zieleñ urz¹dzona;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo-
³u staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Obowi¹zek ochrony ogrodu klasztornego w zespole
SS Niepokalanek wpisanego do rejestru zabytków -
KS. A. 187 oraz za³o¿enia klasztornego SS Niepokala-
nek zwanego "Bia³ym Klasztorem" obejmuj¹cego
budynek klasztorny, kaplicê domek kapelana, spichle-
rzyk, zabudowania gospodarcze, cmentarz klasztor-
ny, bramê wejœciow¹ z murem wpisanego do reje-
stru zabytków -KS.A.-464;

4) Obowi¹zuje zakaz rozbudowy i nadbudowy budyn-
ków wpisanych do rejestru zabytków;

5) Dopuszcza siê przebudowê pozosta³ych budynków;
6) Obowi¹zek ochrony pomników przyrody: lipy drob-

nolistnej i topoli czarnej;
7) Dopuszcza siê realizacjê sali gimnastycznej na zasa-

dach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii za-

budowy wyznaczonej na rysunku planu,
b) wysokoœæ do 10,0 m,
c) forma budynku musi harmonizowaæ z architektur¹

klasztoru,
d) forma budynku winna zyskaæ wysok¹ jakoœæ w za-

kresie rozwi¹zañ architektonicznych i wykonaw-
czych, zw³aszcza pod wzglêdem zastosowanych
materia³ów wykoñczeniowych;

8) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za
wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹

techniczn¹,
c) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej

typu: lampy, hydranty
d) sali gimnastycznej zgodnie z ustaleniem w pkt. 7),

9) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê miejsc po-
stojowych;

10) Obowi¹zek ochrony drzewostanu.
127. Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem C 147 ZU

pow. 0.87 ha.
Ustala siê:
1) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:

a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
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2) Obowi¹zek ochrony kamiennych murów oporowych
oraz bulwarów wzd³u¿ rzeki Kamienica;

3) Obowi¹zek ochrony alei kasztanowców.
128. Teren obs³ugi komunikacji oznaczony symbolem C 148 KS

- pow. 0.70 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: parking z zieleni¹ urz¹dzon¹;
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

3) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
4) Obowi¹zek ochrony istniej¹cej zieleni urz¹dzonej;

129. Tereny zieleni urz¹dzonej oznaczone symbolami:
C 149 ZU - pow. 0.04 ha,
C 150 ZU - pow. 0.03 ha,
C 151 ZU - pow. 0.10 ha,
C 152 ZU - pow. 0.11 ha,
C 153 ZU - pow. 0.16 ha,
C 154 ZU - pow. 0.22 ha,
C 155 ZU - pow. 0.19 ha.
Ustala siê:
1) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿e-

nia terenu w strefie ochrony konserwatorskiej zespo³u
staromiejskiego - Rozdzia³ II § 8;

2) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
3) Obowi¹zek ochrony istniej¹cej zieleni urz¹dzonej.

§ 14

USTALENIA DLA STREFY WSPÓ£CZESNEJ - "D"

1. Teren obs³ugi komunikacji oznaczone symbolami:
D 1 KS - pow. 0.02 ha,
D 2 KS - pow. 0.01 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: obs³uga komunikacji - miejsca po-

stojowe;
2) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyj¹tkiem:

a) sieci uzbrojenia terenu,
b) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
c) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
3) Mo¿liwoœæ realizacji placu do zawracania jako zakoñcze-

nie ulicy oznaczonej symbolem 98 KDd.
2. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem D 3 U/M - pow. 0.07ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja, ochrona

zdrowia, handel, gastronomia, rzemios³o oraz mieszkal-
nictwo;

2) Dopuszcza siê przebudowê rozbudowê i nadbudowê bu-
dynków oraz realizacjê nowych na zasadach:

a) zakaz podpiwniczania budynków,
b) wysokoœæ budynków do 12,0 m,
c) obowi¹zek stosowania dachów dwuspadowych lub

wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci dacho-
wych 30 - 45o,

d) przy rozbudowie budynków winny one uzyskaæ formê
jednorodn¹ architektonicznie;

e) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek;
3) W obszarze po³o¿onym pomiêdzy granic¹ obszaru bez-

poœredniego zagro¿enia powodzi¹ Q 3,33 %, a zasiêgiem
zalewu wod¹ powodziow¹ Q1% obowi¹zuj¹ zasady okre-
œlone w § 5 ust.11;

4) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
5) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni dzia-

³ek jako biologicznie czynnej.
3. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-

czony symbolem D 4 MN - pow. 0.40 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna w formie wolnostoj¹cej lub bliŸniaczej;
2) Zakaz nadbudowy budynków. Dopuszcza siê przebu-

dowê, rozbudowê budynków i realizacjê nowych na
zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynków do 9,0 m,
c) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicy dzia³ek,
d) zakaz podpiwniczania budynków,
e) przy rozbudowie budynków winny one uzyskaæ formê

jednorodn¹ architektonicznie;
3) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y i budynków gospodar-

czych jako towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej
o powierzchni zabudowy do 50 m2 i wysokoœci budyn-
ków do 5,0 m;

4) W obszarze po³o¿onym pomiêdzy granic¹ obszaru bez-
poœredniego zagro¿enia powodzi¹ Q 3,33 %, a zasiêgiem
zalewu wod¹ powodziow¹ Q1% obowi¹zuj¹ zasady okre-
œlone w § 5 ust.11;

5) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni dzia-
³ek jako biologicznie czynnej.

4. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-
czone symbolami:
D 5 MN - pow. 1.58 ha,
D 7 MN - pow. 0.72 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna w formie wolnostoj¹cej lub bliŸniaczej;
2) Dopuszcza siê przebudowê, nadbudowê i rozbudowê bu-

dynków oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynków do 9,0 m,
c) forma budynków po rozbudowie i nadbudowie winna

byæ jednorodna architektonicznie,
d) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicy dzia³ek,
e) zakaz podpiwniczania budynków w terenach oznaczo-

nych symbolem D.5.MN;
3) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y i budynków gospodar-

czych jako towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej
o powierzchni zabudowy do 50 m2 i wysokoœci budyn-
ków do 5,0 m;

4) W obszarze po³o¿onym pomiêdzy granic¹ obszaru bez-
poœredniego zagro¿enia powodzi¹ Q3,33 %, a zasiêgiem
zalewu wod¹ powodziow¹ Q1% obowi¹zuj¹ zasady okre-
œlone w § 5 ust.11;
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5) W terenie oznaczonym symbolem D.5.MN obowi¹zek
utrzymania ul. Starej jako ci¹gu pieszo - jezdnego o sze-
rokoœci 5,0 m;

6) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni dzia-
³ek jako biologicznie czynnej.

5. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem D 6 U/M - pow. 0.57 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: handel, edukacja i miesz-

kalnictwo;
2) Dopuszcza siê przebudowê, nadbudowê i rozbudowê bu-

dynków oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
b) forma budynków po rozbudowie i nadbudowie winna

byæ jednorodna architektonicznie,
c) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicy dzia³ek,
d) zakaz podpiwniczania budynków;

3) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-
wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;

4) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
5) W obszarze po³o¿onym pomiêdzy granic¹ obszaru bez-

poœredniego zagro¿enia powodzi¹ Q 3,33 %, a zasiêgiem
zalewu wod¹ powodziow¹ Q1% obowi¹zuj¹ zasady okre-
œlone w § 5 ust.11;

6) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni dzia-
³ek jako biologicznie czynnej.

6. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem D 8 U/M - pow. 0.34 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: handel, gastronomia, edu-

kacja, rzemios³o i mieszkalnictwo;
2) Dopuszcza siê przebudowê, nadbudowê i rozbudowê bu-

dynków oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) wysokoœæ budynków do 12,0 m,
b) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia-

³ek,
c) przy rozbudowie i nadbudowie budynki winny zyskaæ

formê jednorodn¹ architektonicznie;
3) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-

wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;
4) Obowi¹zek realizacji miejsc postojowych zgodnie ze

wskaŸnikami okreœlonymi w § 4, pkt 16;
5) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni dzia-

³ek jako biologicznie czynnej.
7. Tereny us³ug oznaczone symbolami:

D 9 U - pow. 0.13 ha,
D 10 U - pow. 0.09 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi: biura, handel, gastrono-

mia, edukacja, rzemios³o;
2) Dopuszcza siê przebudowê, nadbudowê i rozbudowê bu-

dynków oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) wysokoœæ budynku do 12,0 m,
b) dopuszcza siê realizacjê w granicach dzia³ek,
c) przy rozbudowie i nadbudowie budynki winny zyskaæ

formê jednorodn¹ architektonicznie;
3) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
4) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni dzia-

³ek jako biologicznie czynnej.
8. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³u-

gami oznaczony symbolem D 11 MW/U - pow. 0.44 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna, us³ugi: biura, handel, gastronomia, edukacja,
ochrona zdrowia;

2) Dopuszcza siê przebudowê budynków. Zakaz nadbudo-
wy i rozbudowy;

3) Dopuszcza siê realizacjê nowych budynków na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynków do 12,0 m,
c) zakaz stosowania przeszklenia na elewacjach na po-

wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %;
4) Zakaz realizacji gara¿y wolnostoj¹cych;
5) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
6) Obowi¹zek zachowania minimum 25 % powierzchni dzia-

³ek jako biologicznie czynnej.
9. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem D 12 U/M - pow. 0.26 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, ochrona zdrowia,

us³ugi obs³ugi turystyki, handel, gastronomia, edukacja,
rzemios³o i mieszkalnictwo;

2) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê bu-
dynków oraz realizacjê nowych na zasadach;
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynku do 12,0 m,
c) zakaz stosowania przeszklenia na elewacjach na po-

wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %,
d) przy rozbudowie i nadbudowie budynki winny zyskaæ

formê jednorodn¹ architektonicznie,
e) budynki winny form¹ nawi¹zywaæ do architektury

w otoczeniu;
f) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek;

3) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-
wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;

4) Obowi¹zek realizacji miejsc postojowych zgodnie
ze wskaŸnikami okreœlonymi w § 4, pkt 16;

5) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni dzia-
³ek jako biologicznie czynnej.

10. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-
czone symbolami:
D 13 MN - pow. 1.76 ha,
D 14 MN - pow. 0.83 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna w formie wolnostoj¹cej lub bliŸniaczej;
2) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê bu-

dynków oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
c) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicy dzia³ek,
d) przy rozbudowie i nadbudowie budynki winny zyskaæ

formê jednorodn¹ architektonicznie,
e) zakaz podpiwniczania budynków;

3) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-
wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;

4) W obszarze po³o¿onym pomiêdzy granic¹ obszaru bez-
poœredniego zagro¿enia powodzi¹ Q3,33 %, a zasiêgiem
zalewu wod¹ powodziow¹ Q1% obowi¹zuj¹ zasady okre-
œlone w § 5 ust.11;

5) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni dzia-
³ek jako biologicznie czynnej.

11. Teren us³ug z dopuszczeniem obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000m2, oznaczony symbo-
lem D 15 U/UC - pow. 1.41 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi- biura, ochrona zdrowia,

edukacja, us³ugi obs³ugi turystyki: hotel, motel, handel,
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gastronomia, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda-
¿y powy¿ej 2000m2;

2) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê
budynku przy ul. Kopernika 5, na zasadach:
a) wysokoœæ budynku do 9,0 m licz¹c od œredniego pozio-

mu odcinka ulicy Kopernika przylegaj¹cego do dzia³ki,
b) budynek po rozbudowie i nadbudowie winien zyskaæ

formê jednorodn¹ architektonicznie,
c) obowi¹zek stosowania dachu dwuspadowego lub wie-

lospadowego o k¹cie nachylenia po³aci 30-450,
d) zakaz stosowania na elewacjach przeszklenia na po-

wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %,
e) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek;

3) Dopuszcza siê realizacjê budynków na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) w pasie o szerokoœci minimum 40,0 m od linii rozgrani-

czaj¹cej teren oznaczony symbolem 3 KDgp (Bulwar
Narwiku) - wysokoœæ budynków do 10,0 m, na pozo-
sta³ym terenie do 12,0 m; licz¹c wysokoœæ od œrednie-
go poziomu odcinka Bulwaru Narwiku przylegaj¹cego
do terenu,

c) obowi¹zek rozcz³onkowania bry³y budynku, d³ugoœæ
œciany w jednej linii nie mo¿e przekroczyæ 20,0m, mi-
nimalne przesuniêcie p³aszczyzny œcian wzglêdem sie-
bie 1,50 m,

d) obowi¹zek stosowania na elewacjach budynku prze-
szklenia: od Bulwaru Narwiku o powierzchni nie mniej-
szej ni¿ 25% i wiêkszej ni¿ 50 %, na elewacjach: po³u-
dniowej i pó³nocnej nie mniejszej ni¿ 10 % i wiêkszej
ni¿ 50 % i na elewacji od strony ulicy Kopernika nie
mniejszej ni¿ 5 % i wiêkszej ni¿ 50 %;

e) w kolorystyce elewacji wymagane stosowanie barw
zbli¿onych do naturalnych (organicznych): szaroœci,
be¿ów, zieleni,

f) zabudowa winna byæ pod wzglêdem formy architekto-
nicznej jednorodna i musi wpisywaæ w skarpê na tle
której bêdzie realizowana. Nie mo¿e byæ agresywna
swoj¹ kubatur¹ i wykoñczeniem (rodzaj materia³u, ko-
lorystyka);

4) Zakaz realizacji sk³adów otwartych;
5) Obowi¹zek realizacji miejsc postojowych zgodnie

ze wskaŸnikami okreœlonymi w § 4, pkt 16;
6) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni te-

renu inwestycji jako biologicznie czynnej.
12. Teren obs³ugi komunikacji oznaczony symbolem D 16 KS

- pow. 0.47 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - obs³uga komunikacji zbiorowej;
2) Dopuszcza siê realizacjê pawilonu us³ugowego zwi¹za-

nego z obs³ug¹ pasa¿erów. Realizacja na zasadach:
a) wysokoœæ do 9,0 m,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy 100 m2,
c) forma budynku musi byæ jednorodna architektonicznie;

3) Obowi¹zek zachowania minimum 10% powierzchni te-
renu jako biologicznie czynnej.

13. Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem D 17KS/ ZU
- pow. 0.57 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - obs³uga komunikacji - parking,

zieleñ urz¹dzona;
2) Zakaz realizacji obiektów, za wyj¹tkiem:

a) miejsc postojowych;
b) sieci uzbrojenia terenu,
c) obiektów ma³ej architektury,

d) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-
niczn¹,

e) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:
lampy, hydranty;

3) Obowi¹zek zagospodarowania zieleni¹ urz¹dzon¹ mini-
mum 40 % powierzchni terenu, w tym terenu o szeroko-
œci minimum 15,0 m wzd³u¿ rzeki Kamienica.

14. Teren komunikacji oznaczony symbolem D18 KL -
pow. 1.13 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: l¹dowisko sanitarne, parking, zie-

leñ urz¹dzona;
2) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:

a) sieci uzbrojenia terenu,
b) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
c) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty,
d) innych urz¹dzeñ zwi¹zanych z funkcj¹ l¹dowiska;

3) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni te-
renu jako biologicznie czynnej.

15. Teren sportu i rekreacji oznaczony symbolem D 19 US -
pow. 4.85 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - urz¹dzenia sportu i rekreacji;
2) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê stadionu oraz

przebudowê, rozbudowê lub realizacjê obiektów zaple-
cza sanitarno-socjalnego na zasadach:
a) wysokoœæ budynku do 8,0 m,
b) budynek rozbudowany musi zyskaæ formê jednorodn¹

architektonicznie;
3) Dopuszcza siê realizacjê gastronomii i handlu jako funk-

cji uzupe³niaj¹cej na zasadach:
a) ³¹czna powierzchnia u¿ytkowa do 250 m2,
b) wysokoœæ budynku do 8,0 m,
c) forma budynku winna byæ jednorodna architektonicznie

z form¹ istniej¹cego zaplecza sanitarno-socjalnego;
4) Dopuszcza siê realizacjê:

a) urz¹dzeñ sportowych,
b) sieci uzbrojenia terenu,
c) obiektów ma³ej architektury,
d) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
e) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
5) Zakaz realizacji reklam po zewnêtrznej stronie korony

stadionu;
6) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.

16. Teren obs³ugi komunikacji oznaczony symbolem D 20 KS/ZU
- pow. 0.36 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - obs³uga komunikacji - parking,

zieleñ urz¹dzona;
2) Zakaz realizacji nowych obiektów, za wyj¹tkiem:

a) sieci uzbrojenia terenu,
b) budynku dozoru o powierzchni zabudowy do 10,0 m2

i wysokoœci do 5,0 m, z uwzglêdnieniem nieprzekra-
czalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu,

c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-
niczn¹,

d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:
lampy, hydranty;

3) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni te-
renu inwestycji jako biologicznie czynnej;
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4) Obowi¹zek zagospodarowania zieleni¹ urz¹dzon¹ terenu
o szerokoœci minimum 15,0 m wzd³u¿ rzeki Kamienica;

5) Mo¿liwoœæ realizacji œcie¿ki rowerowej i ci¹gu pieszego
wzd³u¿ rzeki Kamienicy.

17. Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem D 21 ZU-
pow. 1.46 ha.
Ustala siê:
1) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:

a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu ³awki, kosze na œmieci,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
2) Dopuszcza siê realizacjê ci¹gu spacerowego i œcie¿ki ro-

werowej.
18. Tereny us³ug oznaczone symbolami:

D 22 U - pow. 0.08 ha,
D 23 U - pow. 0.03 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów us³ugi: biura, gastronomia;
2) Dopuszcza siê przebudowê budynków przy ulicy Kiliñ-

skiego 45 i 53 bez mo¿liwoœci nadbudowy i rozbudowy;
3) Zakaz realizacji nowych obiektów, za wyj¹tkiem:

a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty.
19. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem: D 24U/M - pow. 0.07 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi typu: gastronomia, rzemio-

s³o oraz mieszkalnictwo;
2) Zakaz nadbudowy budynków. Dopuszcza siê ich przebu-

dowê, rozbudowê lub realizacjê nowych na zasadach:
a) wysokoœæ budynków do 9,0 m,
b) zakaz stosowania przeszklenia na elewacji na po-

wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %,
c) przy rozbudowie budynki winny zyskaæ formê jedno-

rodn¹ architektoniczne;
3) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-

wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;
4) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni dzia-

³ek jako biologicznie czynnej.
20. Tereny us³ug publicznych - ochrona zdrowia, opieka spo-

³eczna oznaczone symbolami:
D 25 UPz - pow. 3.29 ha,
D 26 UPz - pow. 0.69 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi -ochrona zdrowia, opieka

spo³eczna;
2) W terenie D 25 UPz obowi¹zek stosowania zasad wyni-

kaj¹cych z po³o¿enia terenu w strefie ochrony konser-
watorskiej zespo³u staromiejskiego -Rozdzia³ II § 8, w czê-
œci objêtej stref¹;

3) Obowi¹zek ochrony formy historycznego budynku Szpi-
tala Miejskiego i d.Oddzia³u ZakaŸnego;

4) Zakaz nadbudowy budynków usytuowanych przy ulicy
M³yñskiej;

5) W terenie oznaczonym symbolem D 25 UPz dopuszcza
siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê budynków oraz
realizacjê nowych budynków, w tym parkingu wielopo-
ziomowego z l¹dowiskiem helikopterów na zasadach:

a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku pla-
nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,

b) w pasie o szerokoœci do 100,0 m od linii rozgraniczaj¹-
cej teren oznaczony symbolem 65 KDd (ulica M³yñska)
- wysokoœæ budynków nie mo¿e byæ wiêksza od wyso-
koœci budynków istniej¹cych. Na pozosta³ym terenie
wysokoœæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 10,0 m,

c) obiekty nadbudowane i nowe winny harmonizowaæ z
architektur¹ istniej¹cego wspó³czesnego budynku szpi-
tala i powinny byæ jednorodne architektonicznie;

d) lokalizacja parkingu wielopoziomowego z l¹dowiskiem
helikopterów mo¿e byæ ustalona wy³¹cznie na pod-
stawie projektu zagospodarowania i uporz¹dkowania
ca³ego terenu objêtego ustaleniem;

6) W terenie oznaczonym symbolem D 26 UPz dopuszcza
siê przebudowê i rozbudowê budynków i realizacjê no-
wych budynków na zasadach:
a) wysokoœæ budynków nie mo¿e byæ wiêksza od wyso-

koœci budynku istniej¹cego,
b) forma budynków wina byæ jednorodna architekto-

nicznie;
7) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê miejsc postojo-

wych;
8) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni te-

renu jako biologicznie czynnej.
21. Teren us³ug oznaczony symbolem D 27 U - pow. 0.10 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, ochrona zdrowia,

handel, gastronomia;
2) Dopuszcza siê przebudowê budynku. Zakaz rozbudowy

i nadbudowy;
3) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê miejsc postojo-

wych;
4) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni dzia³-

ki jako biologicznie czynnej.
22. Tereny zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczo-

ne symbolami:
D 28 U/M - pow. 0.05 ha,
D 29 U/M - pow. 0.34 ha,
D 30 U/M - pow. 0.14 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, gastronomia, han-

del, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
2) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê

budynków lub realizacjê nowych na zasadach:
a) wysokoœæ budynków do 12,0 m,
b) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek,
c) przy rozbudowie forma budynków winna byæ jedno-

rodna architektonicznie;
3) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
4) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni dzia-

³ek jako biologicznie czynnej.
23. Teren us³ug oznaczony symbolem D 31 U - pow. 0.74 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, us³ugi obs³ugi tury-

styki: hotel, motel, ochrona zdrowia, handel, gastrono-
mia, magazyny;

2) Dopuszcza siê rozbudowê i nadbudowê istniej¹cych bu-
dynków lub realizacjê nowych na zasadach:
a) wysokoœæ budynków do 17,0 m,
b) zakaz stosowania na elewacji przeszklenia na po-

wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %;
3) Zakaz realizacji sk³adów otwartych;
4) Obowi¹zek realizacji minimum 10 miejsc postojowych

w terenie inwestycji;



— 16594 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 423

     
     
 

Poz. 3074

5) Obowi¹zek zachowania minimum 20% powierzchni
terenu jako biologicznie czynnej.

24. Teren obs³ugi komunikacji oznaczony symbolem D 32 KS
- pow. 0.34 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: obs³uga komunikacji;
2) Dopuszcza siê przebudowê stacji paliw i budynków i urz¹-

dzeñ towarzysz¹cych;
3) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-

j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
4) Obowi¹zek zachowania minimum 10% powierzchni tere-

nu jako biologicznie czynnej.
25. Teren us³ug oznaczony symbolem D 33 U - pow. 0.68 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi: biura, edukacja, ochrona

zdrowia, opieka spo³eczna, us³ugi obs³ugi turystyki: ho-
tel, motel, gastronomia;

2) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê istniej¹cych bu-
dynków lub realizacjê nowych na zasadach:
a) wysokoœæ budynków do 18,0 m,
b) forma budynków winna byæ jednorodna architekto-

nicznie,
c) zakaz stosowania na elewacji przeszklenia na po-

wierzchni wiêkszej ni¿ 50 %;
3) Obowi¹zek realizacji minimum 10 miejsc postojowych

w terenie inwestycji;
4) Obowi¹zek zachowania minimum 20% powierzchni tere-

nu inwestycji jako biologicznie czynnej.
26. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem D 34 U/M- pow. 0.60 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, gastrono-

mia, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
2) Dopuszcza siê przebudowê, nadbudowê i rozbudowê bu-

dynków i realizacjê nowych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
c) forma budynków winna harmonizowaæ z architektur¹

w otoczeniu,
d) forma budynków po rozbudowie i nadbudowie winna

byæ jednorodna architektonicznie,
e) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicy dzia³ek;

3) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
4) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni dzia-

³ek jako biologicznie czynnej.
27. Teren us³ug oznaczony symbolem D 35 U - pow. 0.10 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja, ochrona

zdrowia, opieka spo³eczna;
2) Dopuszcza siê przebudowê budynku z zakazem rozbudo-

wy i nadbudowy;
3) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-

j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
c) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;

4) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
5) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.

28. Teren us³ug oznaczony symbolem D 36 U - pow. 0.27 ha.
Ustala:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja;
2) Dopuszcza siê przebudowê budynku z zakazem rozbu-

dowy;
3) Dopuszcza siê nadbudowê budynku na zasadach:

a) wysokoœæ budynku do 14,0 m,
b) forma budynku po nadbudowie powinna byæ jedno-

rodna architektonicznie;
4) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-

j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
5) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
6) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.

29. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-
czone symbolami:
D 37 MN - pow. 0.60 ha,
D 38 MN - pow. 0.95 ha,
D 39 MN - pow. 1.06 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna w formie wolnostoj¹cej lub bliŸniaczej;
2) Dopuszcza siê przebudowê, nadbudowê i rozbudowê bu-

dynków oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
c) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach

dzia³ek,
d) przy rozbudowie i nadbudowie budynki winny zyskaæ

formê jednorodn¹ architektonicznie;
3) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y i budynków gospodar-

czych jako towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej
o ³¹cznej powierzchnia zabudowy do 50 m2 i wysokoœci
do 5,0 m;

4) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni dzia-
³ek jako biologicznie czynnej.

30. Tereny zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczo-
ne symbolami:
D 40 U/M - pow. 0.74 ha,
D 41 U/M - pow. 0.48 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi: biura, handel, rzemios³o

oraz mieszkalnictwo;
2) Dopuszcza siê przebudowê, nadbudowê i rozbudowê bu-

dynków i realizacjê nowych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonych na rysunku

planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
c) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicy dzia³ek,
d) przy rozbudowie i nadbudowie budynki winny zyskaæ

formê jednorodn¹ architektonicznie;
3) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
4) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y i budynków gospodarczych

jako towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej o ³¹cznej
powierzchnia zabudowy do 50 m2 i wysokoœci do 5,0 m;

5) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni dzia-
³ek jako biologicznie czynnej.
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31. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-
czone symbolami:
D 42 MN - pow. 0.36 ha,
D 43 MN - pow. 1.15 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna w formie wolnostoj¹cej lub bliŸniaczej;
2) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê bu-

dynków oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
b) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicy dzia³ek,
a) przy rozbudowie i nadbudowie budynki winny zyskaæ

jednorodn¹ formê architektoniczn¹;
3) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y i budynków gospodarczych

jako towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej o ³¹cznej
powierzchnia zabudowy do 50 m2 i wysokoœci do 5,0 m;

4) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni dzia-
³ek jako biologicznie czynnej.

32. Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem D 44 ZU -
pow. 0.20 ha.
Ustala siê:
1) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:

a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
2) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej i drzewostanu.

33. Teren us³ug oznaczony symbolem D 45 U - pow. 0.63 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: obs³uga turystyki -hotel,

motel, gastronomia, biura, us³ugi rekreacji;
2) Dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego budynku z zaka-

zem rozbudowy i nadbudowy lub realizacjê w jego miej-
sce budynku nowego, na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) maksymalna wysokoœæ budynku przy zastosowa-

niu dachu o spadkach od 35- 45o do 15,0 m, przy
zastosowaniu dachu p³askiego - 12,0 m, licz¹c od
rzêdnej terenu przy po³udniowej i wschodniej œcia-
nie budynku;

c) obowi¹zek rozcz³onkowania bry³y budynku: maksy-
malna d³ugoœæ œcian - 20,0m, minimalne przesuniêcie
œcian wzglêdem siebie - 1,0 m,

d) forma budynku winna zyskaæ wysok¹ jakoœæ w zakre-
sie rozwi¹zañ architektonicznych i wykonawczych,
zw³aszcza pod wzglêdem zastosowanych materia³ów
wykoñczeniowych,

e) minimalna powierzchnia przeszklenia na elewacjach
25%, maksymalna 50 %,

f) w kolorystyce elewacji wymagane stosowanie barw
w odcieniach: szaroœci, be¿ów;

3) Zakaz realizacji wolnostoj¹cych budynków pomocniczych
i gospodarczych;

4) Obowi¹zek realizacji miejsc postojowych zgodnie
ze wskaŸnikami okreœlonymi w § 4, pkt 16;

5) Dopuszcza siê realizacje parkingów podziemnych;
6) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni te-

renu inwestycji jako biologicznie czynnej.
34. Teren obs³ugi komunikacji oznaczony symbolem D 46 KS

- pow. 0.11ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - parking;

2) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
3) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni te-

renu jako biologicznie czynnej.
35. Tereny zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczo-

ne symbolami:
D 47 U/M- pow. 0.14 ha,
D 48 U/M - pow. 0.36 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi: handel, gastronomia, rze-

mios³o oraz mieszkalnictwo;
2) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê bu-

dynków oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
b) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicy dzia³ek,
c) architektura budynków rozbudowanych i nadbudowa-

nych musi zyskaæ formê jednorodn¹ architektonicznie;
3) Obowi¹zek realizacji miejsc postojowych zgodnie

ze wskaŸnikami okreœlonymi w § 4, pkt 16;
4) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni dzia³-

ki jako biologicznie czynnej.
36. Teren us³ug oznaczony symbolem D 49 U - pow. 0.76 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: opieka spo³eczna;
2) Zakaz nadbudowy budynku. Dopuszcza siê jego przebu-

dowê i rozbudowê na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy wyznaczonej na rysunku planu,
b) wysokoœæ nowych budynków nie mo¿e byæ wiêksza

od wysokoœci budynku istniej¹cego,
c) forma budynków winna byæ jednorodna architekto-

nicznie;
3) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê miejsc postojo-

wych;
4) Dopuszcza siê przebudowê gara¿y blaszanych;
5) Obowi¹zek ochrony terenów rekreacji oraz zieleni urz¹-

dzonej.
37. Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem D 50 ZU -

pow. 0.30 ha.
Ustala siê:
1) Zakaz zmiany ukszta³towania terenu;
2) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:

a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
3) Obowi¹zek utrzymania zieleni urz¹dzonej.

38. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem D 51 U/M- pow. 0.16 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi - handel, rzemios³o oraz

mieszkalnictwo;
2) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê bu-

dynków oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
c) dopuszcza siê zabudowê w granicy dzia³ek;
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3) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
4) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni dzia³-

ki jako biologicznie czynnej.
39. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-

czone symbolami:
D 52 MN - pow. 0.15 ha,
D 53 MN -pow. 0.78 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna w formie wolnostoj¹cej lub bliŸniaczej;
2) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê bu-

dynków oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
c) dopuszcza siê zabudowê w granicy dzia³ek,
d) budynki po rozbudowie i nadbudowie musz¹ zyskaæ for-

mê jednorodn¹ architektonicznie;
3) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y i budynków gospodar-

czych jako towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej
o maksymalnej ³¹cznej powierzchni zabudowy do 50 m2

i wysokoœci do 5,0 m;
4) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni dzia-

³ek jako biologicznie czynnej.
40. Teren obs³ugi komunikacji oznaczone symbolami:

D 54 KS - pow. 0.16 ha,
D 55 KS - pow. 0.12 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - tereny obs³ugi komunikacji;
2) Dopuszcza siê przebudowê zespo³u gara¿y, zakaz reali-

zacji nowych;
3) Obowi¹zek zagospodarowania zieleni¹ urz¹dzon¹ tere-

nu wzd³u¿ istniej¹cej skarpy.
41. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem D 56 U/M - pow. 0.46 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: handel, rzemios³o oraz

mieszkalnictwo;
2) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê bu-

dynków oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
b) budynki po rozbudowie i nadbudowie winny zyskaæ

formê jednorodn¹ architektonicznie,
c) dopuszcza siê zabudowê w granicy dzia³ek;

3) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
4) Dopuszcza siê przebudowê gara¿y blaszanych;
5) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni dzia³-

ki jako biologicznie czynnej;
6) Obowi¹zek utrzymania ci¹gu pieszego ³¹cz¹cego pod-

skarpie z ulic¹ Klasztorn¹.
42. Teren us³ug oznaczony symbolem D 57 U - pow. 0.28 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: handel, gastronomia, rze-

mios³o, us³ugi motoryzacyjne;
2) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê budynków oraz

realizacjê nowych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ do 10,0 m,
c) zakaz stosowania na elewacji przeszklenia na po-

wierzchni mniejszej ni¿ 25 % i wiêkszej ni¿ 50 %,
d) budynki winny zyskaæ formê jednorodn¹ architekto-

nicznie;
3) Obowi¹zek realizacji miejsc postojowych zgodnie

ze wskaŸnikami okreœlonymi w § 4, pkt 16;

4) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni te-
renu inwestycji jako biologicznie czynnej.

43. Teren us³ug oznaczony symbolem D 58 U - pow. 0.04 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: handel;
2) Dopuszcza siê przebudowê budynku z zakazem rozbudo-

wy i nadbudowy;
3) Obowi¹zek dostosowania zagospodarowania terenu

w strefie ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza do wy-
magañ wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.

4) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.
44. Teren us³ug oznaczony symbolem D 59 U - pow. 0.16 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: obs³uga komunalna cmentarza-

biura, kaplica, magazyny;
2) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê bu-

dynku lub realizacjê nowego na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynków do 10,0 m przy zastosowaniu

dachu p³askiego i do 12,0 m przy dachu dwuspado-
wym lub wielospadowym o k¹cie nachylenia po³aci
dachowych 30-45o,

c) budynek musi posiadaæ formê jednorodn¹ architekto-
nicznie;

3) Obowi¹zek dostosowania zagospodarowania terenu
w strefie ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza do wy-
magañ wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.

4) Obowi¹zek ochrony terenu zieleni urz¹dzonej.
45. Teren obs³ugi komunikacji oznaczony symbolem D 60 KS

- pow. 0.13 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - parking;
2) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:

a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
3) Obowi¹zek zachowania min 10 % powierzchni terenu

jako biologicznie czynnej.
46. Teren us³ug oznaczony symbolem D 61 U - pow. 1.16 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: obs³uga komunikacji - bazy trans-

portowe, warsztaty samochodowe, stacja paliw;
2) Dopuszcza siê przebudowê, nadbudowê i rozbudowê

budynków istniej¹cych oraz realizacjê nowych na za-
sadach:
a) wysokoœæ do 10,0 m przy zastosowaniu dachów p³a-

skich i do 12,0 m przy zastosowaniu dachów o spad-
kach po³aci 30- 45o,

b) budynki winny posiadaæ formê jednorodn¹ architek-
tonicznie;

3) Obowi¹zek dostosowania zagospodarowania terenu
w strefie ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza do wy-
magañ wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.

4) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
5) Obowi¹zek zachowania min 10 % powierzchni terenu

jako biologicznie czynnej.
47. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony

symbolem D 62 U/M - pow. 0.47 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, rzemios³o

oraz mieszkalnictwo;
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2) Dopuszcza siê przebudowê, nadbudowê, rozbudowê bu-
dynków istniej¹cych oraz realizacjê nowych obiektów bu-
dowlanych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ do 10,0 m przy zastosowaniu dachów p³a-

skich i do 12,0 m przy zastosowaniu dachów o spad-
kach po³aci 30- 45o,

c) budynki po rozbudowie i nadbudowie winny posiadaæ
formê jednorodn¹ architektonicznie,

d) dopuszcza siê zabudowê w granicy dzia³ek;
3) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-

wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;
4) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
5) Obowi¹zek dostosowania zagospodarowania terenu

w strefie ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza do wy-
magañ wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.

6) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni dzia-
³ek jako biologicznie czynnej.

48. Tereny us³ug oznaczone symbolami:
D 63 U - pow. 0.35 ha,
D 64 U - pow. 0.68 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi: biura, handel, maga-

zyny, hurtownie, us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ motory-
zacji;

2) Dopuszcza siê przebudowê, nadbudowê i rozbudowê bu-
dynków istniej¹cych oraz realizacjê nowych obiektów bu-
dowlanych na zasadach:
a) wysokoœæ do 10,0 m przy zastosowaniu dachów p³a-

skich i do 12,0 m przy zastosowaniu dachów o spad-
kach po³aci 30- 45o,

b) budynki po rozbudowie i nadbudowie winny posiadaæ
formê jednorodn¹ architektonicznie;

3) W terenie oznaczonym symbolem D 63 U mo¿liwoœæ
realizacji mieszkania dla w³aœciciela nieruchomoœci;

4) Obowi¹zek realizacji miejsc postojowych zgodnie ze
wskaŸnikami okreœlonymi w § 4, pkt 16;

5) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni dzia-
³ek jako biologicznie czynnej.

49. Teren us³ug oznaczony symbolem D 65 U - pow. 0.73 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi: biura, handel, maga-

zyny, hurtownie, us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ motory-
zacji;

2) Dopuszcza siê przebudowê, nadbudowê, rozbudowê bu-
dynków istniej¹cych oraz realizacjê nowych budynków
na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy wyznaczonej na rysunku planu,
b) wysokoœæ do 10,0 m przy zastosowaniu dachów p³a-

skich i do 12,0 m przy zastosowaniu dachów o spad-
kach po³aci 30- 45o,

c) budynki po rozbudowie i nadbudowie winny posiadaæ
formê jednorodn¹ architektonicznie;

3) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
4) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni dzia-

³ek jako biologicznie czynnej.
50. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ozna-

czony symbolem D 66 MW - pow. 0.15 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) Dopuszcza siê przebudowê budynku;
3) Zakaz nadbudowy i rozbudowy;

4) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty,
e) zespo³u gara¿y murowanych o wysokoœci do 5,0 m;

5) Obowi¹zek zachowania minimum 25 % powierzchni te-
renu inwestycji jako biologicznie czynnej.

51. Teren us³ug oznaczony symbolem D 67 U - pow. 0.31 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel,ochrona zdro-

wia, edukacja, rzemios³o;
2) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê bu-

dynku na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynków nie mo¿e byæ wiêksza od wyso-

koœci budynku usytuowanego wzd³u¿ ulicy D³ugosza,
c) architektura w obrêbie terenu inwestycji i budynków

po rozbudowie musi posiadaæ formê jednorodn¹ ar-
chitektonicznie;

3) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê miejsc postojo-
wych;

4) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni dzia-
³ek jako biologicznie czynnej.

52. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ozna-
czony symbolem D 68 MW - pow. 1.48 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) Dopuszcza siê przebudowê budynków;
3) Zakaz nadbudowy i rozbudowy;
4) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-

j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty,
e) zespo³u gara¿y o max powierzchni zabudowy 150 m2

i wysokoœci do 5,0 m;
5) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê miejsc postojo-

wych;
6) Obowi¹zek zachowania minimum 25 % powierzchni te-

renu jako biologicznie czynnej.
53. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-

czony symbolem D 69 MN pow. 0.16 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna w formie wolnostoj¹cej lub bliŸniaczej;
2) Dopuszcza siê przebudowê budynków, rozbudowê i nad-

budowê na zasadach:
a) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
b) forma budynków po rozbudowie i nadbudowie musi

byæ jednorodna architektonicznie,
c) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek;

3) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y i budynków gospodarczych
jako towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej o ³¹cznej
powierzchni zabudowy do 50 m2 i wysokoœci do 5,0 m;

4) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni dzia³-
ki jako biologicznie czynnej.
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54. Tereny zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczo-
ne symbolami:
D 70 U/M - pow. 0,… ha.
D 71 U/M - pow. 0,48 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: handel, gastronomia, edu-

kacja, rzemios³o oraz mieszkalnictwo;
2) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê bu-

dynków na zasadach:
a) budynki nie mog¹ byæ wy¿sze od budynku w naro¿u

ulicy Sienkiewicza i Szujskiego (Sienkiewicza 37),
b) budynki po rozbudowie i nadbudowie winny posiadaæ

formê jednorodn¹ architektonicznie,
c) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek;

3) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-
wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;

4) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
5) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni dzia-

³ek jako biologicznie czynnej.
55. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ozna-

czone symbolami:
D 72 MW - pow. 0.22 ha,
D 73 MW - pow. 0.06 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) Dopuszcza siê przebudowê budynków;
3) Zakaz nadbudowy i rozbudowy;
4) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-

j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
5) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.

56. Tereny us³ug oznaczone symbolami:
D 74 U - pow. 0.09 ha,
D 75 U - pow. 0.12 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: us³ugi: biura, edukacja, ochrona

zdrowia;
2) Dopuszcza siê przebudowê budynków. Zakaz rozbudo-

wy i nadbudowy;
3) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-

j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) urz¹dzeñ sportu i rekreacji,
d) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
e) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
4) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.

57. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-
czony symbolem D 76 MN -pow. 0.62 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna w formie wolnostoj¹cej i bliŸniaczej;
2) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê bu-

dynków oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
b) budynki po rozbudowie i nadbudowie winny posiadaæ

formê jednorodn¹ architektonicznie,
c) dopuszcza siê zabudowê w granicy dzia³ek;

3) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y i budynków gospodar-
czych jako towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej na
zasadach o ³¹cznej powierzchni zabudowy do 50 m2 i wy-
sokoœci do 5,0 m;

4) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni dzia³-
ki jako biologicznie czynnej.

58. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ozna-
czony symbolem D 77 MW - pow. 0.10 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) Dopuszcza siê przebudowê budynku. Zakaz nadbudowy

i rozbudowy;
3) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-

j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
4) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.

59. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem D 78 U/M- pow. 0.12 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: handel, ochrona zdrowia,

rzemios³o, us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ motoryzacji oraz
mieszkalnictwo;

2) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê bu-
dynków na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ do 10,0 m,
c) budynki po rozbudowie i nadbudowie winny posiadaæ

formê jednorodn¹ architektonicznie,
d) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek;

3) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
4) Obowi¹zek zachowania minimum `10 % powierzchni te-

renu inwestycji jako biologicznie czynnej.
60. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ozna-

czony symbolem D 79 MW - pow. 0.20 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) Dopuszcza siê przebudowê budynku. Zakaz nadbudowy

i rozbudowy;
3) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-

j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
4) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni dzia-

³ek jako biologicznie czynnej.
61. Teren us³ug oznaczony symbolem D 80 U - pow. 0.16 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, edukacja, admini-

stracja;
2) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê bu-

dynków na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
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b) wysokoœæ nie mo¿e byæ wy¿sza od wysokoœci budyn-
ku usytuowanego wzd³u¿ ulicy,

c) budynki po rozbudowie winny zyskaæ formê jedno-
rodn¹ architektonicznie;

3) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
4) Obowi¹zek ochrony zieleni urz¹dzonej.

62. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-
czony symbolem D 81 MN - pow. 1.00 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna w formie wolnostoj¹cej i bliŸniaczej;
2) Obowi¹zek ochrony formy budynku przy ulicy Sienkie-

wicza 49. Zakaz nadbudowy;
3) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê, nadbudowê bu-

dynków (za wyj¹tkiem okreœlonego w pkt. 2.) oraz reali-
zacjê nowych na zasadach:
a) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
b) budynki po rozbudowie i nadbudowie musz¹ zyskaæ

formê jednorodn¹ architektoniczn¹,
c) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek;

4) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y i budynków gospodarczych
jako towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej o ³¹cznej
powierzchni zabudowy do 50 m2 i wysokoœci do 5,0 m;

5) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni dzia³-
ki jako biologicznie czynnej.

63. Teren us³ug oznaczony symbolem D 82 U - pow. 0.17 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi-ochrona zdrowia, opieka

spo³eczna, biura;
2) Dopuszcza siê przebudowê budynku, zakaz nadbudowy

i rozbudowy;
3) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-

j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
4) Dopuszcza siê przebudowê miejsc postojowych;
5) Obowi¹zek ochrony terenów zieleni urz¹dzonej.

64. Teren us³ug oznaczony symbolem D 83 U/M - pow. 0.43 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi-administracja, biura, edu-

kacja, ochrona zdrowia oraz mieszkalnictwo;
2) Dopuszcza siê przebudowê, nadbudowê i rozbudowê bu-

dynków oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) wysokoœæ budynków do 12,0 m,
b) forma budynków po rozbudowie i nadbudowie winna

byæ jednorodna architektonicznie,
c) budynki winny harmonizowaæ z formami zabudowy

w otoczeniu;
3) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
4) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni te-

renu inwestycji jako biologicznie czynnej.
65. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ozna-

czony symbolem D 84 MW -pow. 0.19 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenów: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) Dopuszcza siê przebudowê budynku. Zakaz nadbudowy

i rozbudowy;
3) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-

j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,

c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-
niczn¹,

d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:
lampy, hydranty;

4) Obowi¹zek ochrony terenów zieleni urz¹dzonej.
66. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-

czony symbolem D 85 MN - pow. 0.25 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna w formie wolnostoj¹cej i bliŸniaczej;
2) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê, nadbudowê bu-

dynków oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
b) przy rozbudowie i nadbudowie budynki winny zyskaæ

formê jednorodn¹ architektonicznie,
c) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek;

3) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y i budynków gospodarczych
jako towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej o ³¹cznej
powierzchni zabudowy do 50 m2 i wysokoœci do 5,0 m,

4) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni dzia³-
ki jako biologicznie czynnej.

67. Teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej oznaczony
symbolem D 86 U/M - pow. 0.13 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura, handel, gastrono-

mia oraz mieszkalnictwo;
2) Dopuszcza siê przebudowê budynków. Zakaz nadbudo-

wy i rozbudowy;
3) Dopuszcza siê zagospodarowanie poddaszy na cele u¿yt-

kowe z doœwietleniem pomieszczeñ oknami po³aciowymi;
4) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-

j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
5) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych o po-

wierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokoœci do 5,0 m;
6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni te-

renu inwestycji jako biologicznie czynnej.
68. Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem D 87 ZU -

pow. 0.06 ha.
Ustala siê:
1) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:

a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury typu: ³awki, kosze na œmieci,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty.
69. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-

czony symbolem D 88 MN - pow. 0.27 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna w formie wolnostoj¹cej i bliŸniaczej;
2) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê, nadbudowê bu-

dynków oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
c) budynki po rozbudowie i nadbudowie winny zyskaæ

formê jednorodn¹ architektonicznie,
d) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek;
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3) Dopuszcza siê realizacjê gara¿y murowanych i budynków
gospodarczych jako towarzysz¹cych zabudowie mieszka-
niowej o ³¹cznej powierzchni zabudowy do 50 m2 i wyso-
koœci do 5,0 m;

4) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni dzia-
³ek jako biologicznie czynnej.

70. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³u-
gami oznaczony symbolem D 89 MW/U - pow. 0.63 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna, us³ugi: ochrona zdrowia, edukacja, biura, us³u-
gi sportu i rekreacji;

2) Dopuszcza siê przebudowê budynków mieszkalnych.
Zakaz nadbudowy i rozbudowy;

3) Dopuszcza siê przebudowê zespo³u gara¿y. Zakaz nad-
budowy i rozbudowy;

4) Dopuszcza siê przebudowê i nadbudowê budynku ko-
t³owni na zasadach:
a) mo¿liwoœæ nadbudowy nie wiêcej ni¿ 5,0 m,
b) budynek po nadbudowie i przebudowie winien zyskaæ

formê jednorodn¹ architektonicznie i harmonizowaæ
z architektur¹ budynków mieszkalnych,

5) Zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wy-
j¹tkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu,
b) obiektów ma³ej architektury,
c) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
d) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
6) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
7) Obowi¹zek zachowania minimum 25 % powierzchni te-

renu jako biologicznie czynnej.
71. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-

czony symbolem D 90 MN - pow. 0.51 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna w formie wolnostoj¹cej i bliŸniaczej;
2) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê, nadbudowê bu-

dynków oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
c) budynki po rozbudowie i nadbudowie winny zyskaæ

formê jednorodn¹ architektonicznie,
d) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek;

3) Dopuszcza siê realizacjê murowanych gara¿y i budyn-
ków gospodarczych jako mieszkaniowej o ³¹cznej po-
wierzchni zabudowy do 50 m2 i wysokoœci do 5,0 m;

4) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni dzia-
³ek jako biologicznie czynnej.

72. Teren us³ug oznaczony symbolem D 91 U - pow. 0.12 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: handel, rzemios³o;
2) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê budynków na

zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
c) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek;

3) Dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych;
4) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni jako

biologicznie czynnej.
73. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-

czony symbolem D 92 MN - pow. 0.14 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna w formie wolnostoj¹cej i bliŸniaczej;
2) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê, nadbudowê bu-

dynków oraz realizacjê nowych na zasadach:
a) obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy wyznaczonej na rysunku planu,
b) wysokoœæ budynków do 10,0 m,
c) budynki po rozbudowie i nadbudowie winny zyskaæ

formê jednorodn¹ architektonicznie,
d) dopuszcza siê realizacjê w granicach dzia³ek;

3) Dopuszcza siê realizacjê murowanych gara¿y i budyn-
ków gospodarczych jako mieszkaniowej o ³¹cznej po-
wierzchni zabudowy do 50 m2 i wysokoœci do 5,0 m;

4) Obowi¹zek zachowania minimum 30 % powierzchni dzia-
³ek jako biologicznie czynnej.

74. Teren obs³ugi komunikacji oznaczony symbolem D 93 KS
- pow. 0.10 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - parking;
2) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem:

a) sieci uzbrojenia terenu,
b) budowli podziemnych zwi¹zanych z infrastruktur¹ tech-

niczn¹,
c) naziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej typu:

lampy, hydranty;
3) Obowi¹zek zachowania minimum 10 % powierzchni te-

renu inwestycji jako biologicznie czynnej.
75. Teren us³ug oznaczony symbolem D 94 U - pow. 0.15 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: us³ugi: biura,
2) Dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i nadbudowê bu-

dynków lub realizacjê nowych na zasadach:
a) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekroczyæ wysoko-

œci istniej¹cych budynków na dzia³kach Zak³adu Ener-
getycznego,

b) obowi¹zek stosowania dachów wielospadowych
o spadkach nawi¹zuj¹cych do spadków dachów na bu-
dynku Zak³adu Energetycznego (tolerancja do 5o),

c) obowi¹zek stosowania na elewacjach przeszklenia na
powierzchni nie mniejszej ni¿ 25 % i wiêkszej ni¿ 50 %,

d) dopuszcza siê realizacjê budynków w granicach dzia³ek;
3) Obowi¹zek realizacji miejsc postojowych zgodnie ze

wskaŸnikami okreœlonymi w § 4, pkt 16;
4) Obowi¹zek zachowania minimum 20 % powierzchni te-

renu inwestycji jako biologicznie czynnej.

§ 15

Ustalenia dla terenów komunikacji

1. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 1.KDgp -
pow. ok. 0.62 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy g³ównej

ruchu przyspieszonego w ci¹gu drogi krajowej Nr 28 Wa-
dowice - Nowy S¹cz - Przemyœl zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 7 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z wyzna-

czonymi na rysunku planu, min. 25 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej,
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2. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:
2.KDgp -pow. ok. 1.81 ha,
3.KDgp - pow. ok. 5.37 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy g³ównej

ruchu przyspieszonego w ci¹gu drogi krajowej Nr 28 Wa-
dowice - Nowy S¹cz - Przemyœl i Nr 75 Brzesko - Nowy
S¹cz - Krynica zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 7 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - min. 25 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

3. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 4.KDg -
pow. ok. 0.48 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy g³ównej

zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 7 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 25 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

4. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 5.KDz -
pow. ok. 0.85 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy zbiorczej

zawieraj¹ca elementy:
a) dwie jezdnie o szerokoœci 7 m,
b) chodniki,
c) pasy zieleni izolacyjnej oraz pasy dziel¹ce jezdnie,
d) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Do czasu realizacji po³udniowej obwodnicy utrzymuje

siê drogê krajow¹ Nr 87 Nowy S¹cz - Piwniczna - granica
pañstwa;

3) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysun-
kiem planu- min. 35 m;

4) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.
5. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 6.KDz -

pow. ok. 0.84 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy zbiorczej

zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci 7 m,
b) chodniki,
c) pasy zieleni izolacyjnej,
d) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Do czasu realizacji po³udniowej obwodnicy utrzymuje

siê drogê krajow¹ Nr 87 Nowy S¹cz - Piwniczna - granica
pañstwa;

3) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - min. 12 m;
4) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

6. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 7.KDz pow.
ok. 0.19 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy zbiorczej

zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci 7 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;

2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - min. 20 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

7. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 8.KDz - pow.
ok. 2.8 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy zbiorczej

zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci 7 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 20 m;
3) Utrzymuje siê istniej¹c¹ liniê kolejow¹ Chabówka - Li-

manowa - Nowy S¹cz do czasu realizacji nowego odcin-
ka linii kolejowej Kraków - Tymbark - Nowy S¹cz - Muszy-
na - granica pañstwa;

4) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.
8. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 9.KDz - pow.

ok. 0.21 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy zbiorczej

zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci 7 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysun-

kiem planu - min. 20 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

9. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 10.KDz - pow.
ok. 1.26 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy zbiorczej

zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci 7 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysun-

kiem planu - min. 15 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

10. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:
11.KDz - pow. ok. 0.89 ha,
12.KDz - pow. ok. 1.49 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy zbiorczej

zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci 7 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - min. 15 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

11. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 13.KDz - pow.
ok. 3.81 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy zbiorczej

zawieraj¹ca elementy:
a) dwie jezdnie o szerokoœci 7 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - min. 30 m ³¹cznie

z terenami zieleni urzadzonej;
3) Dopuszcza siê realizacjê œcie¿ki rowerowej;
4) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.
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12. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:
14.KDz - pow. ok. 1.32 ha,
15.KDz - pow. ok. 1.36 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy zbiorczej

zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci 7 m,
b) chodniki,
c) pasy zieleni izolacyjnej,
d) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - min. 15 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

13. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:
16.KDl - pow. ok. 0.77 ha,
17.KDl - pow. ok. 0.23 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy lokalnej

zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 6 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - min. 12 m, z od-

cinkowym zawê¿eniem zgodnie z rysunkiem planu;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

14. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:
18.KDl - pow. ok. 0.71 ha,
19.KDl - pow. ok. 1.17 ha,
20.KDl - pow. ok. 0.62 ha,
21.KDl - pow. ok. 0.86 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy lokalnej

zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 6 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczona na ry-

sunku planu - min. 15 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

15. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 22.KDl - pow.
ok. 0.31 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy lokalnej

zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 6 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 15 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

16. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 23.KDl - pow.
ok. 0.88 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy lokalnej

zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 6 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - min. 12 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

17. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 24.KDl - pow.
ok. 1.58 ha.

Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy lokalnej

zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci 6 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 12 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

18. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 25.KDl - pow.
ok. 0.39 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy lokalnej

zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci 6 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 15 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

19. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 26.KDl - pow.
ok. 0.10 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy lokalnej

zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci 6 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 15 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

20. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 27.KDd - pow.
ok. 0.02 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 12 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

21. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:
28.KDd - pow. ok. 0.27 ha.
28a.KDd - pow. ok. 0,10 ha
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysun-

kiem planu, min. 12 m;
3) Przy przebudowie drogi obowi¹zek zmiany nawierzchni

na kostkê kamienn¹ na odcinku od Rynku do ulicy Fran-
ciszkañskiej;

4) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.
22. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 29.KDd - pow.

ok. 0.18 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
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c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-
rz¹dzania drog¹;

2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysun-
kiem planu, min. 10 m;

3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.
23. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 30.KDd - pow.

ok. 0.35 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysun-

kiem planu, min. 10 m;
3) Przy przebudowie drogi obowi¹zek zmiany nawierzchni

na kostkê kamienn¹ na odcinku od Rynku do ulicy Bó¿-
niczej;

4) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.
24. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 31.KDd - pow.

ok. 0.16 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - min. 10 m;
3) Obowi¹zek realizacji placu manewrowego na zakoñcze-

niu ulicy, zgodnie z rysunkiem planu;
4) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

25. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:
32.KDd - pow. ok. 0.04 ha,
33.KDd - pow. ok. 0.10 ha,
34.KDd - pow. ok. 0.06 ha,
35.KDd - pow. ok. 0.25 ha,
36.KDd - pow. ok. 0.25 ha,
37.KDd - pow. ok. 0.26 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych w dostosowaniu

do istniej¹cej zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
3) Przy przebudowie drogi obowi¹zek zmiany nawierzchni

na kostkê kamienn¹ dróg oznaczonych symbolami:32
KDd i 36 KDd na odcinku od Rynku do ul. Pijarskiej;

4) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.
26. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:

38.KDd - pow. ok. 0.24 ha,
39.KDd - pow. ok. 0.03 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 3 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych w dostosowaniu

do istniej¹cej zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

3) Przy przebudowie drogi oznaczonej symbolem 38 KDd
obowi¹zek zmiany nawierzchni na kostkê kamienn¹;

4) Dopuszcza siê urz¹dzenie ulicy jako ci¹gu pieszo - jezd-
nego o szerokoœci pasa ruchu 5 m.

27. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:
40.KDd - pow. ok. 0.06 ha,
41.KDd - pow. ok. 0.04 ha,
42.KDd - pow. ok. 0.90 ha,
43.KDd - pow. ok. 0.12 ha,
44.KDd - pow. ok. 0.35 ha,
45.KDd - pow. ok. 0.13 ha,
46.KDd - pow. ok. 0.38 ha,
47.KDd - pow. ok. 0.22 ha,
48.KDd - pow. ok. 0.23 ha,
49.KDd - pow. ok. 0.24 ha,
50.KDd - pow. ok. 0.11 ha,
51.KDd - pow. ok. 0.15 ha,
52.KDd - pow. ok. 0.13 ha,
53.KDd - pow. ok. 0.07 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych w dostosowaniu

do istniej¹cej zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
3) W terenie oznaczonym symbolem 50 KDd dopuszcza siê

realizacjê sezonowych ogródków gastronomicznych;
4) Przy przebudowie dróg oznaczonych symbolem: 40. KDd,

41. KDd, 42. KDd, 47. KDd na odcinku od Rynku do ulicy
Sobieskiego, 44 KDd na odcinku od ulicy W¹sowiczów do
ulicy Dunajewskiego obowi¹zek zmiany nawierzchni na
kostkê kamienn¹.

5) Dopuszcza siê przebudowê drogi oznaczonej symbolem
50. KDd z zachowaniem nawierzchni kamiennej;

6) Dopuszcza siê realizacjê drogi oznaczonej symbolem 41.
KDd jako ci¹gu pieszo-jezdnego;

7) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.
28. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:

54.KDd - pow. ok. 0.20 ha,
55.KDd - pow. ok. 0.09 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysun-

kiem planu, min. 12 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

29. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:
56.KDd - pow. ok. 0.24 ha,
57.KDd - pow. ok. 0.33 ha,
58.KDd - pow. ok. 0.13 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.
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30. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 59.KDd - pow.
ok. 0.26 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 12 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

31. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 60.KDd - pow.
ok. 0.15 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych -10,0 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

32. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 61.KDd - pow.
ok. 0.15 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

33. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:
62.KDd - pow. ok. 0.21 ha,
63.KDd - pow. ok. 0.20 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 12 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

34. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:
64.KDd - pow. ok. 0.71 ha,
65.KDd - pow. ok. 0.27 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 15 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

35. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 66.KDd - pow.
ok. 0.39 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;

2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z wyzna-
czon¹ na rysunku planu;

3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.
36. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:

67.KDd - pow. ok. 0.17 ha,
68.KDd - pow. ok. 0.08 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

37. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:
69.KDd - pow. ok. 0.50 ha,
70.KDd - pow. ok. 0.30 ha,
71.KDd - pow. ok. 0.07 ha,
72.KDd - pow. ok. 0.06 ha,
73.KDd - pow. ok. 0.16 ha,
74.KDd - pow. ok. 0.08 ha,
75.KDd - pow. ok. 0.24 ha,
76.KDd - pow. ok. 0.21 ha,
77.KDd - pow. ok. 0.07 ha,
78.KDd - pow. ok. 0.19 ha,
79.KDd - pow. ok. 0.06 ha,
80.KDd - pow. ok. 0.22 ha,
81.KDd - pow. ok. 0.49 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysun-

kiem planu;
3) Na zakoñczeniu drogi oznaczonej symbolem 77 KDd obo-

wi¹zek realizacji placu do zawracania;
4) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

38. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:
82.KDd - pow. ok. 0.06 ha,
83.KDd - pow. ok. 0.33 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

39. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 84.KDd - pow.
ok. 0.84 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 12 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.
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40. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 85.KDd - pow.
ok. 0.45 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) ci¹g pieszo - jezdny o szerokoœci min. 5 m,
b) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysun-

kiem planu;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

41. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 86.KDd - pow.
ok. 0.45 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 12 m;
3) Obowi¹zek realizacji placu do nawracania na zakoñcze-

niu drogi;
4) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

42. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 87.KDd - pow.
ok. 0.23 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

43. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:
88.KDd - pow. ok. 0.08 ha,
89.KDd - pow. ok. 0.09 ha,
90.KDd - pow. ok. 0.12 ha,
91.KDd - pow. ok. 0.03 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysun-

kiem planu;
3) Na zakoñczeniu drogi oznaczonej symbolem 91 KDd obo-

wi¹zek realizacji placu do nawracania;
4) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

44. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:
92.KDd - pow. ok. 0.55 ha,
93.KDd - pow. ok. 0.37 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,

b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 12 m;
3) Obowi¹zek realizacji placu do zawracania na zakoñcze-

niu ulicy oznaczonej symbolem 93 KDd;

4) Obowi¹zek ochrony wi¹zu-pomnika przyrody;
5) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

45. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 94.KDd - pow.
ok. 0.38 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m;
3) Obowi¹zek realizacji placu do zawracania na zakoñcze-

niu ulicy;
4) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

46. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 95.KDd - pow.
ok. 0.03 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

47. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 96.KDd - pow.
ok. 0.06 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysun-

kiem planu;
3) Przy przebudowie drogi obowi¹zek zmiany nawierzchni

na kostkê kamienn¹;
4) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

48. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 97.KDd - pow.
ok. 0.77 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 12 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

49. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 98.KDd - pow.
ok. 0.05 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdo-

wej zawieraj¹ca elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami obs³ugi ruchu i za-

rz¹dzania drog¹;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 12 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

50. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 99.KDw - pow.
ok. 0.03 ha.
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Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - droga wewnêtrzna zawieraj¹ca

elementy:
a) jezdnia o szerokoœci min. 5 m,
b) chodniki;

2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 8 m;
3) Dopuszcza siê realizacjê drogi jako ci¹gu pieszo - jezdne-

go o szerokoœci pasa ruchu min. 5 m;
4) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej;
5) Obowi¹zek realizacji placu do zawracania;

51. Tereny komunikacji oznaczone symbolami:
100.KX - pow. ok. 0.02 ha,
101.KX - pow. ok. 0.20 ha,
102.KX - pow. ok. 0.03 ha,
103.KX - pow. ok. 0.03 ha,
104.KX - pow. ok. 0.05 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu - ci¹g pieszy;
2) Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysun-

kiem planu;
3) Przy przebudowie ci¹gów pieszych obowi¹zek zmiany

nawierzchni na kostkê kamienn¹;
4) W terenie oznaczonym symbolem 101 KX dopuszcza siê

realizacjê sezonowych ogródków gastronomicznych;
5) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej;
6) Dopuszcza siê realizacjê elementów ma³ej architektury,

takich jak ³awki, kosze.
52. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 105.KX - pow.

ok. 0.42 ha.
Ustala siê:
1) Przeznaczenie terenu: ci¹g pieszo - jezdny, spacerowy,

œcie¿ka rowerowa;
2) Do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem

utrzymuje siê liniê kolejow¹ Chabówka - Nowy S¹cz;
3) Dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej.

§ 16

Ustalenia dla terenów infrastruktury technicznej

1. Teren urz¹dzeñ gazu oznaczony symbolem 1 G - pow. 0.01 ha.
Ustala siê:
1) Dopuszcza siê przebudowê stacji redukcyjno - pomiaro-

wej gazu
2) Obowi¹zek stosowania zasad wynikaj¹cych z po³o¿enia

terenu w strefie œcis³ej ochrony konserwatorskiej oraz
strefie ochrony archeologicznej;

2. Tereny urz¹dzeñ gazu oznaczone symbolami:
2 G - pow. 0.04 ha,
3 G - pow. 0.19 ha,
4 G - pow. 0.02 ha.
1) Dopuszcza siê przebudowê stacji redukcyjno - pomiaro-

wej gazu;
2) Dla terenu oznaczonego symbolem 4 G obowi¹zek stoso-

wania zasad wynikaj¹cych z po³o¿enia terenu w strefie
ochrony konserwatorskiej zespo³u staromiejskiego;

3. Tereny urz¹dzeñ energetycznych oznaczone symbolami:
5.E - pow. 0.003 ha.
6.E - pow. 0.002 ha,
7.E - pow. 0.007 ha,
8.E - pow. 0.012 ha,
9.E - pow. 0.002 ha,
10.E - pow. 0.002 ha,
11.E - pow. 0.002 ha,
12.E - pow. 0.002 ha,

13.E - pow. 0.004 ha,
14.E - pow. 0.005 ha,
15.E - pow. 0.001 ha,
16.E - pow. 0.002 ha,
17.E - pow. 0.004 ha,
18.E - pow. 0.004 ha,
19.E - pow. 0.002 ha,
20.E - pow. 0.003 ha,
21.E - pow. 0.002 ha,
22.E - pow. 0.004 ha,
23.E - pow. 0.003 ha,
24.E - pow. 0.002 ha,
25.E - pow. 0.003 ha,
Ustala siê:
1) Teren urz¹dzeñ energetyki;
2) Dopuszcza siê przebudowê stacji transformatorowych;
3) Dla stacji zlokalizowanych w strefie "B" i "C" w strefie

ochrony konserwatorskiej zespo³u staromiejskiego w przy-
padku przebudowy sieci energetycznej lub modernizacji
istniej¹cej stacji trafo obowi¹zek nadania im formy indy-
widualnej z zastosowaniem dachu dwuspadowego lub
czterospadowego, krytego dachówk¹ lub wbudowania
stacji w obiekty.

4) W przypadku zmiany lokalizacji stacji jej teren mo¿e byæ
zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem terenów
z ni¹ s¹siaduj¹cych.

§ 17

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednora-
zowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci objêtej
planem w wysokoœci:
1) dla terenów oznaczonych symbolem U/M w wysokoœci 10 %;
2) dla terenów oznaczonych symbolem U w wysokoœci 30 %;
3) dla terenów oznaczonych symbolem U/UC w wysokoœci 30 %;
4) dla terenów oznaczonych symbolem MN i Mz w wysoko-

œci 5 %.

ROZDZIA£ IV
PRZEPISY KOÑCOWE I PRZEJŒCIOWE

§ 18

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego oraz publikacji na stronie interneto-
wej Miasta Nowego S¹cza.

§ 19

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego.

§ 20

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta No-
wego S¹cza.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Czernecki



— 16607 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 423

     
     
 

Poz. 3074

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLVIII/527/2009
Rady Miasta Nowego S¹cza
z dnia 15 czerwca 2009 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowego S¹cza "Nowy S¹cz - 29 Œródmieœcie"

RYSUNEK PLANU skala 1:2000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Czernecki
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XLVIII/527/2009
Rady Miasta Nowego S¹cza
z dnia 15 czerwca 2009 r.

Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego "Nowy S¹cz 29 - Œródmieœcie"

Wykaz uwag nieuwzglêdnionych i czêœciowo
nieuwzglêdnionych z³o¿onych do projektu planu

po wy³o¿eniu do wgl¹du publicznego w dniach od 2009 r.
do 30.04.2009 r.

1. Uwaga do terenu oznaczonego symbolem C 35 U/M (29)
(dzia³ka Nr 46/4 obrêb 76) przy ulicy Jagielloñskiej doty-
cz¹ca wykreœlenia w projekcie planu ustalenia o zakazie
stosowania na elewacja przeszklenia o powierzchni wiêk-
szej ni¿ 50 % i powy¿ej I kondygnacji otworów przeszklo-
nych o powierzchni wiêkszej ni¿ 5,0 m2 - nieuwzglêdniona.
Dzia³ka po³o¿ona jest w strefie ochrony konserwatorskiej
zespo³u staromiejskiego, w bliskim s¹siedztwie obszaru
wpisanego do rejestru zabytków. Nieruchomoœci s¹sied-
nie, wzd³u¿ ulicy Jagielloñskiej, zabudowane s¹ budynka-
mi mieszkalno-us³ugowymi o formie podlegaj¹cej ochro-
nie ze wzglêdu na ich wartoœæ estetyczn¹. Architektura bu-
dynku na dzia³ce, której uwaga dotyczy winna harmonizo-
waæ z architektur¹ budynków tworz¹cych pierzejê ulicy Ja-
gielloñskiej. Dlatego te¿ projekt planu ustala zasady kom-
pozycji budynków (geometria dachów, udzia³ procentowy
przeszkleñ na elewacjach), które powinny wyeliminowaæ
rozwi¹zania degraduj¹ce zagospodarowan¹ przestrzeñ.
Analizy dotychczasowych, wspó³czesnych realizacji w ob-
rêbie zespo³u staromiejskiego wykazuj¹, ¿e stosowanie na
elewacjach zabudowy uzupe³niaj¹cej du¿ych powierzchni
przeszkleñ zaburza harmoniê wykszta³conych ci¹gów
i wnêtrz architektonicznych.

2. Dwie uwagi tej samej treœci do terenu oznaczonego sym-
bolem C 38 U/M (29) (dzia³ka Nr 40, 41, 42, 43 obrêb 76)
przy ulicy Al. Wolnoœci dotycz¹ca rezygnacji z ustalenia mi-
nimalnej wysokoœci budynków na 12,0 m - nieuwzglêd-
niona
Intencj¹ zawart¹ w ustaleniach projektu planu jest elimi-
nacja przypadkowej, niskiej zabudowy (pawiloników, kio-
sków itp.) wzd³u¿ jednej z najbardziej reprezentacyjnych
ulic miasta. Ustalenie minimalnej wysokoœci na poziomie
12,0 m nie oznacza, (definicja wysokoœci budynków zamiesz-
czona na wstêpie projektu planu), ¿e dla urozmaicenia for-
my obiektów wyklucza siê w nich ni¿sze fragmenty.

3. Uwaga do terenu oznaczonego symbolem B 44 U/M (29),
B 37 U/M (29), 100 KX, Rynek 23 i przy ulicy P. Skargi 2 oraz
ulica W¹ska dotycz¹ca:

a) zabudowy podwórka budynku Rynek 23 - nieuwzglêdniona.
Budynek stanowi fragment zabudowy kwarta³u w obrêbie

miasta lokacyjnego, którego zachowane rozplanowanie
chronione jest przed zniekszta³ceniem. Cech¹ charaktery-
styczn¹ tego za³o¿enia jest zabudowa pierzejowa wzd³u¿
ulic i placów wype³niona wewn¹trz oficynami dostêpnymi
z podwórzy. Wewn¹trzblokowe podwórza s¹ istotnym ele-
mentem dawnego uk³adu i nie mog¹ byæ ca³kowicie likwi-
dowane.

b) wprowadzenia elementów komunikacji: pomostów, scho-
dów w ulicê W¹sk¹ i jej zadaszenia - nieuwzglêdniona.
Ulica W¹ska jest jednym z wa¿nych elementów pierwot-
nego za³o¿enia urbanistycznego, wyznaczaj¹cych siatkê

dawnego uk³adu miejskiego. Jej zawê¿anie poprzez wpro-
wadzanie pomostów, schodów i zadaszenie jest niezgodne
z zasad¹ ochrony rozplanowania historycznego miasta.

4. Uwagi do terenów oznaczonych symbolami: B 41 UK, B 42
UPk i B 43 U/M.
a) Uwaga dotycz¹ca rezygnacji z zapisu o obowi¹zku ochro-

ny formy budynku plebani (teren B 41 UK pkt 5) - uwaga
nieuwzglêdniona.
Zakres i zasady ochrony zabytkowego za³o¿enia urbani-
stycznego zawarte w decyzji o wpisie do rejestru zabyt-
ków historycznego centrum miasta odnosz¹ siê gene-
ralnie do rozplanowania ulic i placów, gabarytów bu-
dynków, kompozycji wnêtrz architektoniczno-krajobra-
zowych. Natomiast zasady ochrony poszczególnych obiek-
tów zabytkowych ustalane s¹ odrêbnie decyzjami o wpi-
sie do rejestru zabytków lub dla obiektów ujêtych w gmin-
nej ewidencji zabytków poprzez ustalenia planu zago-
spodarowania przestrzennego.
Fragmentem plebanii jest zabytkowy, dawny budynek
parafii przy ul. œw. Ducha, podlegaj¹cy ochronie i znajdu-
j¹cy siê w gminnej ewidencji zabytków. Ustalenie planu
dotycz¹ce obowi¹zku ochrony formy plebanii nie wyklu-
cza dzia³añ budowlanych a jedynie zobowi¹zuje do za-
chowania cech zabytkowego obiektu.

b) Uwaga dotycz¹ca zmiany zapisu dopuszczaj¹cego reali-
zacjê zewnêtrznej klatki schodowej przy plebanii (teren
B 41 UK pkt 5c) - uwaga czêœciowo uwzglêdniona.
Ustalenie projektu planu dopuszczaj¹ce realizacjê drogi
ewakuacyjnej z plebanii z zewnêtrzn¹ klatk¹ schodow¹
zamienia siê na zapis: mo¿liwoœæ realizacji drogi ewaku-
acyjnej dobudowan¹ klatk¹ schodow¹ z wind¹.
Dla zapewnienia po¿¹danej ekspozycji bazyliki jej oto-
czenie wymaga harmonijnego zagospodarowania a wiêc
unikania form przeskalowanych oraz obiektów mog¹cych
dominowaæ we wnêtrzu Placu Kolegiackiego form¹ lub
skal¹. Architektura wokó³ koœcio³a winna byæ wiêc w mia-
rê jednorodna.

c) Uwaga dotycz¹ca geometrii dachu na budynku gospo-
darczym na Placu Kolegiackim (teren B 41 UK pkt 6 c) -
uwaga czêœciowo uwzglêdniona.
Ustalenie projektu planu o obowi¹zku stosowania dachu
wielospadowego o k¹cie nachylenia po³aci dachowych
30-450 zamienia siê na obowi¹zek stosowania dachu wie-
lospadowego o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci da-
chowych 30-450, co umo¿liwia zastosowanie koniecznych
rozwi¹zañ dachu na styku z murem miejskim. Pozosta-
wia siê natomiast obowi¹zek nawi¹zania form¹ dachu
do geometrii dachu plebanii ze wzglêdu na po¿¹dan¹
harmoniê przestrzeni w otoczeniu bazyliki.

d) Uwaga dotycz¹ca dopuszczenia zadaszenia przy wej-
œciu do budynku przy Placu Kolegiackim 2 (teren B 41 UK
pkt 7)- uwaga nieuwzglêdniona.
Budynek przy Placu Kolegiackim 2 wpisany jest do reje-
stru zabytków. Ochronie podlega jego architektura, któ-
ra w przypadku wprowadzenia nowej kubatury w przy-
ziemiu i od strony skarpy mo¿e zostaæ w du¿ym stopniu
przekszta³cona. Prosta forma budynku wpisa³a siê w pa-
noramê starego miasta eksponowan¹ z ulicy Lwow-
skiej, w której dominuj¹ sylwety bazyliki i zespo³u OO Je-
zuitów, a pozosta³e budynki stanowi¹ dla nich neutral-
ne przestrzennie t³o. Wzbogacanie bry³y budynku szko-
³y od strony skarpy nowymi formami, spowoduje po-
wstanie w panoramie dodatkowego, dominuj¹cego
w niej obiektu, co nie jest z punktu widzenia ochrony
sylwety po¿¹dane.
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e) Uwagi dotycz¹ce dopuszczenia adaptacji poddaszy z do-
œwietleniem lukarnami parterowego budynku przy Pla-
cu Kolegiackim, zwiêkszenia szerokoœci czêœci rozbudo-
wanej i zamianê warunku odwzorowania elewacji na na-
wi¹zanie do niej (teren B 41 UK pkt 8, 8 b) - uwagi czê-
œciowo uwzglêdnione.
Wspó³czesny budynek parterowy przy Placu Kolegiackim
2 usytuowany jest przy koronie wschodniej skarpy miej-
skiej, st¹d znajduje siê na pierwszym planie panoramy mia-
sta od wschodu, przes³aniaj¹c dolne partie bazyliki. Konse-
kwencj¹ poszerzenia budynku jest albo zmiana wysokoœci
dachu budynku (przes³onienie wy¿szych partii koœcio³a) albo
przy zachowaniu wysokoœci kalenicy zmniejszenie k¹ta
nachylenia jego po³aci. Obydwa te rozwi¹zania s¹ niew³a-
œciwe z punktu widzenia ochrony sylwety miasta. Niepo¿¹-
dane s¹ równie¿ dla kompozycji otoczenia bazyliki. Wyeks-
ponowanie bry³y i rangi monumentalnego obiektu koœcio-
³a wymaga zachowania wokó³ niego wolnej od zabudowy
przestrzeni. Dlatego te¿ nowe kubatury w otoczeniu bazyli-
ki musz¹ byæ wprowadzane z wyj¹tkow¹ ostro¿noœci¹, pod
warunkiem, i¿ nie ogranicz¹ przedpola jej ekspozycji.
Uwzglêdniaj¹c czêœciowo uwagê projekt planu dopuszcza
zamiast rozbudowy wschodniego skrzyd³a budynku parte-
rowego jego pó³nocne skrzyd³o. Rozbudowa pó³nocnego
skrzyd³a, prostopad³ego do skarpy w mniejszym stopniu
ingerowaæ bêdzie w panoramê miasta a zabezpieczy po-
trzebn¹ powierzchniê u¿ytkow¹.
Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków nie wprowadza siê do projektu planu usta-
lenia dopuszczaj¹cego zastosowanie lukarn dla doœwie-
tlenia poddaszy.

f) Uwaga dotycz¹ca rezygnacji z zapisu o obowi¹zku ochro-
ny kapliczki przy ulicy Zakoœcielnej (teren B 41 UK pkt 10)
- uwaga nieuwzglêdniona.
W ramach obszaru chronionego na podstawie obszaro-
wego wpisu do rejestru zabytków, odrêbnymi uregulo-
waniami chronione s¹ poszczególne obiekty zabytkowe,
dla których ustalane s¹ zasady stosownie do przedmiotu
ochrony. Kapliczka przy ulicy Zakoœcielnej ujêta w gmin-
nej ewidencji zabytków wymaga ochrony poprzez usta-
lenia planu zagospodarowania przestrzennego.

g) Uwaga dotycz¹ca dopuszczenia realizacji dwupoziomo-
wego ³¹cznika budynku przy murze z domem przy Placu
Kolegiackim 2 (teren B 41 UK 11 f) - uwaga czêœciowo
uwzglêdniona.
Zasady kszta³towania zabudowy wzd³u¿ muru miejskie-
go, od strony skarpy oraz wysokoœæ ³¹cznika tego bu-
dynku ze szko³¹ zosta³a ustalona przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków na etapie sporz¹dzania projek-
tu planu i nie uleg³y zmianie. Zasady ustalone w planie
ustalaj¹ graniczne wielkoœci i bardzo ogólne wytyczne
do kszta³towania architektury, co daje mo¿liwoœæ wielo-
wariantowego rozwi¹zania formy obiektu.

h) Uwaga dotycz¹ca rezygnacji z zapisu o obowi¹zku ochro-
ny budynku pracowni przy Domu Gotyckim i obowi¹zku
powi¹zania funkcjonalnego i kompozycyjnego nowej za-
budowy z budynkiem pracowni (teren B 42 UPk pkt 4
i 6a) - uwaga nieuwzglêdniona.
Ustalenie w projekcie planu obowi¹zku ochrony budyn-
ku "pracowni" i powi¹zania go z dopuszczon¹ now¹ za-
budow¹ wynika z wytycznych konserwatorskich i uzgod-
nieñ projektu planu.

i) Uwaga dotycz¹ca przesuniêcia na rysunku planu nieprze-
kraczalnej linii zabudowy (teren B 42 UPk pkt 6 b) - uwa-
ga czêœciowo uwzglêdniona.

W ustaleniach projektu planu zmienia siê zapis: obowi¹-
zek uwzglêdnienia obowi¹zuj¹cej linii zabudowy na obo-
wi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii zabudowy
pokrywaj¹cej siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy Lwowskiej.
Nieprzekraczalna linia zabudowy na rysunku planu po-
zostaje bez zmian zgodnie z wytycznymi konserwator-
skimi do projektu planu.

j) Uwaga dotycz¹ca dopuszczenia lukarn dla doœwietlenia
poddasza oraz przeszklenia dachu (teren B 42 UPk pkt 6 f)
- uwaga czêœciowo uwzglêdniona.
Ustalenie projektu planu w zakresie doœwietlenia podda-
sza nowego budynku oknami po³aciowymi wynika z wy-
tycznych konserwatorskich, przyjmuj¹cych rozwi¹zania za-
pewnienia œwiat³a analogiczne do Domu Gotyckiego.
Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków nie wprowadza siê zatem do projektu planu
ustalenia dopuszczaj¹cego zastosowanie lukarn dla do-
œwietlenia poddaszy.

k) Uwaga dotycz¹ca przebudowy stacji trafo (teren B 42
UPk pkt 6 i) - uwaga czêœciowo uwzglêdniona.
Zapis planu: obowi¹zek przebudowy zamienia siê na: do-
puszcza siê przebudowê. Forma stacji degraduje wnê-
trze placu i wymaga przebudowy. Projekt planu ustala
alternatywne rozwi¹zanie. Taka zasada dotyczy wszyst-
kich wolnostoj¹cych trafostacji zlokalizowanych na ob-
szarze wpisanym do rejestru zabytków.

5. Uwaga dotycz¹ca procentowego udzia³u powierzchni prze-
szkleñ na elewacji (teren D15 U/UC, dzia³ki Nr 15/6, 15,7,
16/5, 39/4, 40/6, 45/2, 88/6, 89/3 w obrêbie 47) - czêœciowo
uwzglêdniona.
W ustaleniach projektu planu zmienia siê zapis: obowi¹zek
stosowania na elewacjach przeszklenia o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 25 % i wiêkszej ni¿ 50 % na zapis: obowi¹zek
stosowania przeszklenia o powierzchni nie mniejszej ni¿
25 % i wiêkszej ni¿ 50 % na elewacji od Bulwaru Narwiku,
nie mniejszej ni¿ 10 % i wiêkszej ni¿ 50 % na elewacjach
pó³nocnej i po³udniowej i nie mniejszej ni¿ 5 % i wiêkszej
ni¿ 50 % na elewacji od ulicy Kopernika. Zmieniaj¹c do-
puszczalny mniejszy udzia³ powierzchni przeszklonych na
elewacjach, poza frontow¹, w projekcie planu uwzglêdnio-
no argumenty dotycz¹ce funkcjonalnego zagospodarowa-
nia budynku.

6. Uwaga dotycz¹ca zwiêkszenia wysokoœci budynków i prze-
suniêcia nieprzekraczalnej linii zabudowy (teren B 62 U/M,
dzia³ki Nr 94, 95obrêb 29) - czêœciowo uwzglêdniona.
a) w oparciu o materia³y ikonograficzne dokumentuj¹ce

dawn¹, nieistniej¹c¹ zabudowê fragmentu ulicy Wa³owej
uwzglêdnia siê uwagê dotycz¹c¹ wysokoœci budynku.

b) Przesuniêcie nieprzekraczalnej linii zabudowy w kierun-
ku po³udniowym jest niemo¿liwe ze wzglêdu na ochronê
terenu, na którym znajdowa³ siê pierœcieñ œredniowiecz-
nych obwarowañ miasta.

7. Uwaga dotycz¹ca mo¿liwoœci nadbudowy budynków i zmia-
ny przeznaczenia terenu na us³ugowo-mieszkaniowe (te-
ren C 86 U, dzia³ka Nr 125/1 obrêb 89) - nieuwzglêdniona.
Parametry dzia³ki i sposób zagospodarowania terenów s¹-
siednich ograniczaj¹ mo¿liwoœci jej zabudowy. Projekt planu
utrzymuje dotychczasowe przeznaczenie dopuszczaj¹c roz-
budowê budynku us³ugowego, bez mo¿liwoœci jego nadbu-
dowy (budynek usytuowany w granicy dzia³ki). Projekt pla-
nu nie dopuszcza funkcji mieszkaniowej ze wzglêdu na bez-
poœrednie s¹siedztwo du¿ego obiektu handlowego, jego pla-
cu manewrowego i dojazdu, co mo¿e wywo³aæ uci¹¿liwoœci
(przekroczenie normatywnych poziomów ha³asu dopuszczo-
nych dla zabudowy mieszkaniowej) i konflikt funkcjonalny.
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8. Uwaga dotycz¹ca poszerzenia funkcji terenu o us³ugi (teren
D 90 MN, dzia³ka Nr 32/1 obrêb 29) - nieuwzglêdniona.
Dzia³ka po³o¿ona jest w terenie koncentracji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, w której zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi istnieje mo¿liwoœæ realizacji us³ug
o powierzchni do 30 % powierzchni ca³kowitej budynku.
Zwiêkszenie powierzchni us³ug wywo³aæ mo¿e konflikt
funkcjonalny.

9. Uwagi dotycz¹ce zwiêkszenia wymiarów reklamy ze-
wnêtrznej - kasetonów w kamienicach: Rynek 13 i Pijar-
skiej 15 (teren B 48 U/M)- nieuwzglêdnione.
Zasady realizacji elementów informacji wizualnej na bu-
dynkach usytuowanych w obrêbie obszaru objêtego stre-
fami ochrony konserwatorskiej ustalone zosta³y w opar-
ciu o wytyczne konserwatorskie. Zmiana tych zasad dla
wybranych budynków nie jest mo¿liwa, a dopuszczenie
proponowanych wspó³czesnych elementów na ca³ym ob-
szarze objêtym ochron¹ konserwatorsk¹ doprowadzi³oby
do zniweczenia za³o¿onego programu estetyzacji zabytko-
wego za³o¿enia.

10. Uwaga dotycz¹ca zmiany kategorii drogi na drogê lokaln¹
i zmniejszenia jej szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych do
12,0 m oraz korekty przebiegu (teren o symbolu 10 KDz) -
nieuwzglêdniona.
Klasa drogi (przed³u¿enie ulicy Mickiewicza do Bulwarów
Narwiku) zosta³a przyjêta w oparciu o klasyfikacjê syste-
mu komunikacyjnego dla ca³ego miasta, st¹d zmiana jej
klasy jest niemo¿liwa. W projekcie planu przyjêto przebieg
drogi oraz jej linie rozgraniczaj¹ce w oparciu o sporz¹dzon¹
dla niej koncepcjê, uwzglêdniaj¹c¹ warunki terenowe.

11. Uwaga dotycz¹ca utrzymania dotychczasowego zagospo-
darowania terenu (teren C 80 ZU, dzia³ka Nr 1/10 obrêb
90) - czêœciowo uwzglêdniona.
W projekcie planu utrzymuje siê przeznaczenie terenu i za-
sady jego zagospodarowania ustalone w obowi¹zuj¹cym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego S¹cza "Nowy S¹cz -29 Œródmieœcie" tj.
dopuszcza siê w ustaleniach dla terenu oznaczonego sym-
bolem C 80 ZU przebudowê przystanku komunikacji zbio-
rowej a "Ustalenia dotycz¹ce wszystkich terenów objêtych
planem" § 4 pkt. 7. dopuszczaj¹ miêdzy innymi realizacjê
kiosków sprzeda¿y prasy.
Projekt zmiany planu dotyczy œciœle terenów objêtych obo-
wi¹zuj¹cym planem zagospodarowania przestrzennego,
którego granicami objêto dwa obszary rzutuj¹ce na to¿sa-
moœæ miasta: Stare Miasto oraz zespó³ zwany "Star¹ Kolo-
ni¹", z ³¹cz¹c¹ je g³ówn¹ osi¹ komunikacyjn¹ jak¹ s¹ Aleje
Wolnoœci i Batorego. Wzd³u¿ Alei chronione s¹ przed zabu-
dow¹ wszystkie tereny zielone.

12. Uwagi dotycz¹ce utrzymania terenów zielonych w s¹siedz-
twie cmentarza komunalnego (teren C 77 U/M i C 76 ZU,
dzia³ka Nr 75/9, obrêb 74 i Nr 198/1 obrêb 73) - nieuwzglêd-
niona.
Zagospodarowanie dzia³ki stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy
le¿y w interesie miasta, które zamierza dopuœciæ realizacjê
budynku us³ugowego o œciœle okreœlonym przeznaczeniu
i zasadach zagospodarowania, dlatego te¿ projekt zmiany
zmieni³ granice terenów do zabudowy, w³¹czaj¹c w nie
wymienion¹ wy¿ej nieruchomoœæ. W tym przypadku wy³¹-
czenie jednej dzia³ki wewn¹trz terenu przeznaczonego do
zabudowy œwiadczy³oby o nierównym traktowaniu pod-
miotów. Zachowanie w projekcie zmiany planu znacz¹cej
powierzchniowo zielonej otuliny, w której dopuszcza siê
realizacjê elementów ma³ej architektury umo¿liwia posta-
wienie wnioskowanego przez Zarz¹d Osiedla pomnika.

13. Uwaga dotycz¹ca wykreœlenia z obowi¹zku ochrony formy
budynku przy ulicy Jagielloñskiej 74 (teren C17 U/M) - nie-
uwzglêdniona.
Budynek figuruje w ewidencji zabytków Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków i zgodnie z wytycznymi konserwa-
torskimi podlega ochronie stosownym ustaleniem planu.

14. Uwagi dotycz¹ce: uzupe³nienia funkcji, dopuszczenia lu-
karn doœwietlaj¹cych poddasza, rozbiórki oficyny Rynek
31, wykreœlenia z obowi¹zku ochrony formy budynku przy
ul. Dunajewskiego 4, wykreœlenia obowi¹zku nawi¹zania
architektur¹ budynku przy ul. Wa³owej 6 do architektury
staromiejskiej (tereny B 45 U/M, B 56 U/M, B 66 U/M)-czê-
œciowo uwzglêdniona.
a) Pozostawia siê w ustaleniach planu dotycz¹cych terenu

B 45 U/M zapis: "us³ugi obs³ugi turystyki- hotel, gastro-
nomia" uzupe³niaj¹c o "pensjonat", jako przeznaczenie
pojemniejsze od proponowanego przeznaczenia: "us³u-
gi noclegowe".
Nie uwzglêdnia siê uwagi dotycz¹cej mo¿liwoœci doœwie-
tlenia poddaszy lukarnami. Projekt planu dopuszcza t¹
formê w budynkach, w których lukarny ju¿ istniej¹.
Projekt planu ustala obowi¹zek ochrony budynku zabyt-
kowego Rynek 31 wpisanego do rejestru zabytków i wy-
znacza strefê jego ochrony, nie ustala natomiast obo-
wi¹zku ochrony oficyny. Sposób zagospodarowania te-
renu i chronionych budynków pozostaje w gestii Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków.

b) Pozostawia siê w ustaleniach planu dotycz¹cych terenu
B56 U/M zapis: "us³ugi obs³ugi turystyki- hotel, gastro-
nomia" uzupe³niaj¹c o "pensjonat", jako przeznaczenie
pojemniejsze od proponowanego przeznaczenia: "us³u-
gi noclegowe". Zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wytycznymi konserwatorskimi projekt planu ustala obo-
wi¹zek ochrony formy budynków ujêtych w ewidencji
obiektów zabytkowych Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, st¹d w projekcie planu pozostaje zapis za-
pewniaj¹cy ochronê tych obiektów. Nie uwzglêdnia siê
uwagi dotycz¹cej mo¿liwoœci doœwietlenia poddaszy lu-
karnami. Mo¿liwoœæ ich stosowania w pierzejach i wnê-
trzach urbanistyczno-architektonicznych zosta³a œciœle
okreœlona w wytycznych konserwatorskich do planu.

c) Dla terenu B 66 U/M zaproponowany w uwadze zapis
"forma architektoniczna musi nawi¹zywaæ do architek-
tury staromiejskiej" nie stoi w sprzecznoœci z zapisem
projektu planu o obowi¹zku nawi¹zania form¹ do archi-
tektury zabudowy s¹siedniej: podzia³ami elewacji, geo-
metri¹ dachu, proporcjami okien, z tego powodu, ¿e s¹-
siednie obiekty posiadaj¹ typow¹ dla starówki nowos¹-
deckiej formê. Nie uwzglêdnia siê uwagi dotycz¹cej
mo¿liwoœci doœwietlenia poddaszy lukarnami zgodnie
z uzasadnieniem j.w. pkt. 14.a. i b).

15. Uwaga dotycz¹ca sprzeciwu wobec zmiany szerokoœci w li-
niach rozgraniczaj¹cych ulicy Matejki oraz zmiany doty-
cz¹cej nieprzekraczalnej linii zabudowy (teren C 55 MNz,
dzia³ka Nr 50/1, 52 i 125 obrêb 73) - nieuwzglêdniona.
Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi oraz jej pozo-
sta³e parametry przyjête zosta³y w oparciu obowi¹zuj¹ce
przepisy odrêbne oraz uzgodnienie z Miejskim Zarz¹dem
Dróg w Nowym S¹czu .

16. Uwaga dotycz¹ca dopuszczenia lokalizacji galerii handlo-
wej na podskarpiu (teren B 9 KS, B 11 US, B 8 U) - nie-
uwzglêdniona.
Zgodnie z Ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym dla obszarów rozmieszczenia obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 400 m2 sporz¹dza
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siê obowi¹zkowo miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. Ustawa stanowi, ¿e projekt planu winien byæ
zgodny z zapisami studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta. Obowi¹zuj¹ce
"Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowego S¹cza" uchwalone
Uchwa³¹ Nr XXX/385/2008 Rady Miasta Nowego S¹cza
z dnia 9 wrzeœnia 2008 r. nie zak³ada mo¿liwoœci realizacji
takiego obiektu na dzia³kach Nr 10/1, 12/6, 12/10 oraz
12/11. W zwi¹zku z tym projekt planu nie mo¿e dopuœciæ
realizacji "Galerii Stare Miasto" na wskazanym w uwadze
terenie. Niezale¿nie od tego, lokalizacja przedsiêwziêcia
nie uzyska³a akceptacji s³u¿b konserwatorskich wyra¿onej
w stanowiskach: Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Krakowie, Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków
w Krakowie, Delegatury w Nowym S¹czu oraz Wojewódz-
kiej Rady Ochrony Zabytków przy Ma³opolskim Wojewódz-
kim Konserwatorze Zabytków. Zgodnie z cytowan¹ na wstê-
pie Ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym projekt planu wymaga uzgodnienia z w³aœciwym kon-
serwatorem zabytków, a wiêc jego ustalenia musz¹ byæ
zgodne z prowadzon¹ na danym terenie polityk¹ konser-
watorsk¹.

17. Uwaga dotycz¹ca mo¿liwoœci realizacji lukarn i œwietlików do-
œwietlaj¹cych poddasze budynku Rynek 16 (teren B 47 U/M) -
nieuwzglêdniona
Nie uwzglêdnia siê uwagi dotycz¹cej mo¿liwoœci doœwie-
tlenia poddaszy lukarnami i œwietlikami. Mo¿liwoœæ ich sto-
sowania w pierzejach i wnêtrzach urbanistyczno-architek-
tonicznych zosta³a œciœle okreœlona w wytycznych konser-
watorskich do planu. Zakaz stosowania lukarn dla doœwie-
tlenia pomieszczeñ poddaszy dotyczy wszystkich budyn-
ków w Rynku i innych ulic w obrêbie historycznego cen-
trum miasta.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Czernecki

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XLVIII/527/2009
Rady Miasta Nowego S¹cza
z dnia 15 czerwca 2009 r.

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ

w³asnych Gminy oraz zasady ich finansowania

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych
do zadañ w³asnych Gminy na obszarze objêtym ustaleniami
planu zwi¹zane s¹ z realizacj¹ ulic.

2. W zakresie inwestycji drogowych przewiduje siê:
- budowê po³¹czenia ul. Mickiewicza z ul. Bulwar Narwiku

oznaczonego symbolem 10KDz,
- przebudowê ul. Morawskiego oznaczonej symbolem

63KDd,
- realizacjê ul. Stolarskiej oznaczonej symbolem 69KDd,
- budowê tzw. Trasy Zamkowej (po³¹czenie ul. Kazimierza

Wielkiego z ul. Barbackiego) oznaczonej symbolem 8KDz,
- budowê ulicy oznaczonej symbolem 11KDz (po³¹czenie ul.

Grodzkiej z ul. Wolskiej).
3. Powy¿sze zadania finansowane bêd¹ czêœciowo z bud¿etu

Gminy oraz ze œrodków pozabud¿etowych uzyskiwanych
z ró¿nych Ÿróde³ (fundusze unijne, bud¿et pañstwa, kredyty
i inne) przy udziale œrodków w³asnych Gminy.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Czernecki


