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Zał>cznik nr 2

do Uchwały Nr XXX/838/08

Rady Miasta GdaMska

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego Oliwa Górna rejon zespołu Młyna XV 

w mieWcie GdaMsku

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu

Do projektu planu nie złocono uwag.

Zał>cznik nr 3

do Uchwały Nr XXX/838/08

Rady Miasta GdaMska

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego Oliwa Górna rejon zespołu Młyna XV 

w mieWcie GdaMsku

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 

zadaM własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania.

W obszarze planu nie wystCpuj> inwestycje z zakresu in-

frastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych 

gminy.
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UCHWAŁA Nr XXIX/311/2008
Rady Miejskiej w LCborku

z dnia 2 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WródmieWcia LCborka.

  Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póan. zm.); art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.); chwala 

siC, co nastCpuje:

Rozdział 1. – Przepisy ogólne

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium uwa-

runkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta LCborka” uchwala siC miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego WródmieWcia LCborka dla terenu 

o powierzchni ok. 29,5 ha.

2. Granice terenu stanowi>:

a) od południa Aleja NiepodległoWci,

b) od wschodu Ul. Kossaka – DW nr 214,

c) od północy Aleja WolnoWci,

d) od zachodu Aleja WolnoWci wraz z działkami przylegaj>-

cymi do niej po zachodniej stronie oraz działkami przy-

legaj>cymi w rejonie skrzycowania z ul. Armii Krajowej 

i ul. 1 Maja.

§ 2

1. Integraln> czCWci> uchwały jest:

1) Zał>cznik nr 1 do uchwały zawieraj>cy rysunek planu;

2) Zał>cznik nr 2 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) Zał>cznik nr 3 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 

zadaM własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania, 

zgodnie z przepisami o fi nansach publicznych.

2. CzCWć tekstowa uchwały składa siC z piCciu rozdziałów:

1) Rozdział 1 – przepisy ogólne. Przepisy ogólne zwieraj> 

m.in. wyjaWnienie zasad konstrukcji planu oraz defi nicje 

terminów ucytych w planie;

2) Rozdział 2 – Ustalenia ogólne dotycz>ce całego tere-

nu;

3) Rozdział 3 – Ustalenia szczegółowe dla terenów ele-

mentarnych;

4) Rozdział 4 – Ustalenia dla terenów systemu komunika-

cyjnego;

6) Rozdział 5 – Przepisy koMcowe.

§ 3

  Na terenie objCtym planem obowi>zuj> nastCpuj>ce defi -

nicje terminów ucytych w planie:

1) budynki zamieszkania zbiorowego – nalecy przez to 

rozumieć budynki przeznaczone do okresowego lub 

stałego pobytu ludzi:

a) zaspakajaj>ce specyfi czne potrzeby mieszkaniowe 

– dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny, internat, 

dom studencki,

b) zwi>zane ze Wwiadczeniem usług turystycznych w 

obiektach hotelarskich – hotel, motel, pensjonat, 

dom wycieczkowy, dom wypoczynkowy, schronisko 

młodziecowe, schronisko,

c) inne specjalistyczne – budynek koszarowy, budynek 

zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu 

Wledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla 

nieletnich;

2) dostCp do terenu:

a) dostCp ogólny – nalecy przez to rozumieć dostCp 

do terenu (obiektu) nie limitowany cadnymi ogra-

niczeniami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w 

szczególnoWci ogrodzeniami, biletami wstCpu, por> 

doby,

b) dostCp publiczny – nalecy przez to rozumieć dostCp 

do terenu (obiektu) nielimitowany cadnymi ogranicze-

niami podmiotowymi. WstCp na teren (do obiektu) o 

dostCpie publicznym zapewniony jest kacdej osobie 

spełniaj>cej warunki o charakterze organizacyjnym 

(np. dostCp tylko w ustalonych godzinach, dostCp w 

okreWlonym celu) lub fi nansowym (np. bilety wstCpu, 

ustalone opłaty za korzystanie z terenu czy obiek-

tu);

3) działania przy zabytkach:

a) konserwacja zabytku – stałe utrzymywanie zabytku 

w dobrym stanie poprzez doraane drobne napra-

wy; wzmocnienie substancji i struktury zabytku z 

wykluczeniem zmian w ukształtowaniu i wygl>dzie 

obiektu,

b) restauracja zabytku – niewielkie, ograniczone 

iloWciowo uzupełnienia odrócniaj>ce siC od czCWci 

autentycznych,

c) nowe uzupełnienie zabytku – niezbCdne uzupełnienia 

substancji zabytkowej, nosz>ce cechy współczesne, 

zgodne z kompozycj> zabytku i jego otoczenia;
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4) funkcje chronione – mieszkalnictwo ł>cznie z obiektami 

zamieszkania zbiorowego, usługi publiczne jak: usługi 

oWwiaty, usługi słucby zdrowia i opieki społecznej, tereny 

rekreacyjno wypoczynkowe;

5) funkcje usługowe (usługi) – nalecy przez to rozumieć:
a) usługi publiczne jak: administracja publiczna, wymiar 

sprawiedliwoWci, kultury, kultu religijnego, oWwiaty, 

szkolnictwa wycszego, nauki, opieki zdrowotnej, 

opieki społecznej i socjalnej, porz>dku publicznego,   

ochrony przeciwpocarowej, rekreacji i kultury fi zycz-

nej, sportu (za wyj>tkiem sportu wyczynowego),

b) usługi komercyjne jak: handel, gastronomia, usługi 

turystyczne, obsługi ł>cznoWci w transporcie kole-

jowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym  

Wródl>dowym, Wwiadczenia usług pocztowych lub   

telekomunikacyjnych, obsługa bankowa, usługi 

fi nansowe, centra konferencyjne i wystawiennicze, 

działalnoWć gospodarcza zwi>zana z wykonywaniem 

wolnych zawodów, usługi sportu i rekreacji,

c) rzemiosło usługowe – rozumiane jako działalnoWć 
usługowa a nie produkcyjna, jak np. szewc, krawiec, 

fryzjer, zakład naprawy sprzCtu RTV, tapicer, itp. oraz 

inna działalnoWć usługowa na zbliconej zasadzie do 

wymienionych powycej, nie powoduj>ca ponadnor-

matywnych zanieczyszczeM Wrodowiska, jak równiec 
powstawania odorów i niezorganizowanej emisji 

zanieczyszczeM,

— oraz inna działalnoWć usługowa na zbliconej zasadzie 

do wymienionych powycej;

6) funkcje usług turystycznych (usługi turystyczne) – nalecy 

przez to rozumieć:
a) usługi przewodnickie,

b) usługi hotelarskie rozumiane jako krótkotrwałe, 

ogólnie dostCpne wynajmowanie domów, miesz-

kaM, pokoi, miejsc noclegowych, a takce miejsc na 

ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych 

oraz Wwiadczenie, w obrCbie obiektu, usług z tym 

zwi>zanych. Mog> być Wwiadczone:

— w obiektach hotelarskich jak: hotele, motele, pensjo-

naty, domy wycieczkowe, schroniska młodziecowe, 

schroniska, pola biwakowe, kempingi. Obiekty hote-

larskie zalicza siC do budynków zamieszkania zbioro-

wego, z wył>czeniem pól biwakowych i kempingów,

— w innych obiektach, spełniaj>cych wymogi ustawy o 

usługach turystycznych,

— a takce w formie wynajmowanych przez rolników po-

koi i miejsc na ustawienie namiotów w prowadzonych 

gospodarstwach rolnych (tzw. agroturystyka), o ile 

spełniaj> wymogi ustawy o usługach turystycznych,

c) oraz wszystkie inne usługi Wwiadczone turystom lub 

odwiedzaj>cym;

7) funkcje mieszkaniowe (zabudowa mieszkaniowa) – na-

lecy przez to rozumieć:
a) budynki jednorodzinne, to jest budynki wolnostoj>ce 

albo budynki w zabudowie blianiaczej, szeregowej lub 

grupowej, słuc>ce zaspokajaniu potrzeb mieszkanio-

wych. Budynek jednorodzinny stanowi konstrukcyjnie 

samodzieln> całoWć, dopuszcza siC w nim wydzie-

lenie nie wiCcej nic dwóch lokali mieszkalnych albo 

jednego lokalu mieszkalnego i lokalu ucytkowego 

o powierzchni całkowitej nieprzekraczaj>cej 30% 

powierzchni całkowitej budynku,

b) budynki wielorodzinne,

c) budynki zamieszkania zbiorowego, o których mowa 

w pkt 1, lit. a), zaspokajaj>ce specyfi czne potrzeby 

mieszkaniowe,

— wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj>cych 

w nich rodzin: urz>dzeniami budowlanymi, ogroda-

mi, miejscami postojowymi, garacami i budynkami 

gospodarczymi oraz obiektami małej architektury;

  8) funkcje przemysłowe – rozumie siC przez to wszelk> 

działalnoWć polegaj>c> na wytwórczoWci i składowa-

niu, obejmuj>c> zakłady przemysłowe, urz>dzenia 

produkcji budowlanej, centra technologiczne, centra 

logistyczne, bazy transportowe, składy, magazyny, 

hurtownie, rzemiosło produkcyjne i inna działalnoWć 
komercyjna na zbliconej zasadzie do wymienionych 

powycej. Za uci>cliwe funkcje przemysłowe uznaje 

siC kacd> działalnoWć wymagaj>c> realizacji przedsiC-

wziCć uznanych za mog>ce znacz>co oddziaływać na 

Wrodowisko w rozumieniu przepisów odrCbnych prawa 

ochrony Wrodowiska;

  9) funkcje obsługi komunikacji – rozumie siC przez to 

funkcje zwi>zane z obsług> transportu samochodo-

wego jak: stacje paliw, myjnia, serwis samochodowy, 

diagnostyka, zakłady obsługi samochodów, warsztaty 

samochodowe, lakiernie;

10) funkcje komercyjne (o charakterze komercyjnym) – ro-

zumie siC funkcje zdefi niowane w planie jako funkcje 

przemysłowe, funkcje obsługi komunikacji i funkcje 

usługowe z wył>czeniem funkcji usług publicznych;

11) front działki – nalecy przez to rozumieć czCWć działki 

budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa 

siC główny wjazd lub wejWcie na działkC;

12) kompozycja:

a) obiektu – układ eksponowanych elewacji oraz 

dachu i zwieMczenia budowli z rozmieszczeniem, 

wielkoWci> i proporcjami otworów, elementami 

programu architektoniczno -estetycznego (detale, 

faktury materiałów, zasada kolorystyki itp.), stolar-

k>, urz>dzeniami ł>cz>cymi obiekt z otaczaj>cym 

terenem, towarzysz>cymi obiektami pomocniczymi 

wspieraj>cymi kompozycyjnie obiekt główny,

b) zespołu zabudowy – układ ulic, placów, budynków i 

zieleni z uwzglCdnieniem linii zabudowy, wysokoWci 

zabudowy, kształtu dachów i zwieMczenia budyn-

ków, zasad podziału własnoWciowego, nawierzchni 

utwardzonych,

c) zespołu zieleni – układ przestrzenny drzew, krzewów 

i powierzchni trawiastych oraz trwałych i głównych 

elementów wyposacenia parkowego (np. załocenia 

pomnikowe, baseny i stawy, obiekty kubaturowe);

13) kondygnacja – nalecy przez to rozumieć poziom> 

nadziemn> lub podziemn> czCWć budynku, zawart> 

miCdzy górn> powierzchni> stropu lub warstwy wy-

równawczej na gruncie a górn> stropu lub stropodachu 

znajduj>cego siC nad t> czCWci>, w tym poddasze 

z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 

oraz poziom> czCWć budynku stanowi>ca przestrzeM 

na urz>dzenia techniczne, maj>c> wysokoWć w Wwietle 

nie mniej nic 2,0m, z wyj>tkiem nadbudówek ponad 

dachem, takich jak maszynownia dawigu, centrala 

wentylacyjna, klimatyzacja lub kotłownia gazowa,

a) kondygnacja nadziemna – nalecy przez to rozumieć 
kondygnacjC, której górna powierzchnia stropu lub 

warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie znajduje 

siC w poziomie lub powycej poziomu projektowane-

go lub urz>dzonego terenu, a takce kacd> usytuo-

wan> nad ni> kondygnacjC,

b) kondygnacja podziemna– nalecy przez to rozumieć 
kondygnacjC, której wiCcej nic połowa wysokoWci w 

Wwietle, ze wszystkich stron budynku, znajduje siC 

ponicej poziomu przylegaj>cego do niego, projek-

towanego lub urz>dzonego terenu, a takce kacd> 

usytuowan> pod ni> kondygnacjC;
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14) linie zabudowy:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy – rozumie siC 

przez to liniC, poza któr> wyklucza siC lokalizacjC 

zewnCtrznej Wciany budynku,

b) obowi>zuj>ca linia zabudowy – rozumie siC przez to 

liniC, wzdłuc której obowi>zuje lokalizacja zewnCtrz-

nej Wciany budynku,

— zewnCtrznej Wciany budynku nie stanowi>: w kon-

dygnacji parteru schody i pochylnie wejWciowe do 

budynku, w wycszych kondygnacjach wykusze, 

loggie, balkony i inne podobne elementy bryły bu-

dynku;

15) miejsce postojowe – rozumie siC przez to teren prze-

znaczony do postawienia samochodu, przy czym jako 

miejsce postojowe mocna zaliczyć miejsce w garacu 

oraz na podjeadzie do budynku;

16) niezakłócony widok z punktu, ci>gu widokowego lub 

wzdłuc osi widokowej – widok na zespół obiektów 

budowlanych, zieleM i inne obiekty naturalne z punktu, 

ci>gu widokowego lub wzdłuc osi widokowej, którego 

przekształcanie (w szczególnoWci poprzez budowC 

nowych obiektów) moce być dokonane tak, aby nie 

zakłócić widoku obszarów i obiektów, które były pod-

staw> jego wyznaczenia. W przypadku osi widokowej 

wykluczone jest zasłoniCcie obiektu stanowi>cego 

zamkniCcie osi;

17) powierzchnia terenu biologicznie czynna – nalecy przez 

to rozumieć grunt rodzimy oraz wodC powierzchniowa 

na terenie działki budowlanej, a takce 50% sumy po-

wierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie 

mniejszej nic 10 m2 urz>dzonych jako stałe trawniki 

lub kwietniki na podłocu zapewniaj>cym im naturaln> 

wegetacjC;

18) powierzchnia zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
sumC powierzchni zabudowy budynków i tymczaso-

wych obiektów budowlanych o terminie lokalizacji 

powycej 120 dni zlokalizowanych na działce budow-

lanej;

19) noWnik reklamowy – rozumie siC przez to noWnik in-

formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie 

wraz z elementami konstrukcyjnymi, zamocowaniami. 

Rozrócnia siC dwa rodzaje noWników reklamowych:

a) reklama wolnostoj>ca – nalecy przez to rozumieć 
obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji re-

klam, napisów i elementów dekoracyjnych, takce 

obiekt budowlany sam bCd>cy reklam>,

b) reklama wbudowana– nalecy przez to rozumieć 
miejsce lub element, nieprzewidziany pierwotnie, 

umieszczony na obiekcie budowlanym, wykorzysty-

wany do ekspozycji reklam, napisów i elementów 

dekoracyjnych, szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie 

jest reklam> wbudowan>;

20) obiekt budowlany jest to:

a) budynek wraz z instalacjami i urz>dzeniami tech-

nicznymi,

b) budowla stanowi>ca całoWć techniczno-ucytkow> 

wraz z instalacjami i urz>dzeniami,

c) obiekt małej architektury,

d) tymczasowy obiekt budowlany – nalecy przez to 

rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czaso-

wego ucytkowania w okresie krótszym od jego trwa-

łoWci technicznej, przewidziany do przeniesienia w 

inne miejsce lub rozbiórki, a takce obiekt budowlany 

niepoł>czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 

uliczne, pawilony sprzedacy ulicznej i wystawowe, 

przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urz>dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kon-

tenerowe;

21) obiekt o ducym zatrudnieniu – obiekt o zatrudnieniu 

powycej 30 osób;

22) obiekt obnicaj>cy standard warunków mieszkaniowych: 

jest to ucytkowanie obiektu lub terenu w sposób pogar-

szaj>cy warunki mieszkaniowe, za obiekty obnicaj>ce 

standard warunków mieszkaniowych uznaje siC:

a) lokal gastronomiczny lub handlowy działaj>cy 

w porze nocnej,

b) kacdy obiekt emituj>cy nieprzyjemny zapach,

c) generuj>cy dodatkowy hałas w porze nocnej (np. 

z powodu ruchu pojazdów),

d) miejsca do parkowania dla samochodów ciCcaro-

wych,

e) reklamy emituj>ce Wwiatło pulsuj>ce,

— i inne działaj>ce na podobnych zasadach;

23) obiekt o szczególnych funkcjach kompozycyjnych 

– obiekt stanowi>cy dzieło o indywidualnym wyrazie, 

tworz>cy charakterystyczny punkt w przestrzeni mia-

sta i VródmieWcia, wzbogacaj>cy sferC tocsamoWci 

miasta;

24) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych 

– obiekt budowlany zaprojektowany indywidualnie z 

zastosowaniem:

— na elewacjach przyległych do przestrzeni publicz-

nych materiałów elewacyjnych trwałych o wysokiej 

jakoWci, np. kamieM naturalny, ceramika, masy sztu-

katorsko – tynkarskie, inne materiały uzyskiwane 

dziCki tradycyjnym technologiom rzemieWlniczym,

— na dachach w czCWci widocznej z poziomu człowieka 

znajduj>cego siC na terenie przestrzeni publicznych 

pokryć dachowych z materiałów trwałych o wysokiej 

jakoWci, z wykluczeniem stosowania materiałów 

imituj>cych pokrycia z materiałów naturalnych, 

np. blachodachówka, dachówka bitumiczna, płyty 

faliste, blacha powlekana, papa termozgrzewalna, 

i.t.p.;

25) strefy ochrony konserwatorskiej – obszary ustalone 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-

go, na których obowi>zuj> okreWlone ustaleniami planu 

ograniczenia, zakazy i nakazy, maj>ce na celu ochronC 

znajduj>cych siC na tym obszarze zabytków;

26) typ zabudowy – nalecy przez to rozumieć zespół na-

stCpuj>cych cech zabudowy: usytuowanie na działce, 

gabaryty, kształt dachu. Jeceli w ustaleniu jest mowa o 

projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniej>cej 

– typ ten okreWla zabudowa istniej>ca w bezpoWrednim 

s>siedztwie projektowanej;

27) wartoWciowy drzewostan – pojedyncze drzewa lub ich 

grupy spełniaj>ce jedn> z ponicszych cech:

a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha 

oraz aleje (poza lasami i parkami),

b) drzewa i krzewy objCte ochron> na podstawie usta-

wy o ochronie przyrody,

c) drzewa i krzewy, na usuniCcie których zezwolenie 

wydaje odpowiedni organ,

d) drzewa i krzewy, za usuniCcie których pobierana 

jest prawem przewidziana opłata;

28) wskaanik powierzchni zabudowy: stosunek powierzchni 

zabudowy do powierzchni działki/terenu, wskaanik 

powierzchni zabudowy ustala siC w ustaleniach szcze-

gółowych dla terenów elementarnych;

29) wysokoWć zabudowy – nalecy przez to rozumieć wy-

sokoWć budynku mierzon> od poziomu terenu przed 

wejWciem prowadz>cym bezpoWrednio na pierwsz> 

kondygnacjC nadziemn> do najwycszego punktu dachu 

(z wył>czeniem komina);

30) zagospodarowanie tymczasowe – nalecy przez to 

rozumieć sposób wykorzystania i urz>dzenia terenu 
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a takce sposób ucytkowania obiektu inny nic prze-

znaczenie terenu, dopuszczone na czas okreWlony tj. 

do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, 

zasady tymczasowego zagospodarowania okreWlaj> 

ustalenia planu.

§ 4

1. Obszar objCty planem dzieli siC na tereny elementarne, 

czyli wyrócnione na rysunku planu liniami rozgranicza-

j>cymi tereny o rócnych funkcjach lub rócnych zasadach 

zagospodarowania. Podział obszaru objCtego planem na 

tereny elementarne jest spójny i rozł>czny, co oznacza, 

ce wszystkie czCWci obszaru objCtego planem nalec> do 

któregoW z terenów elementarnych i cadna czCWć nie nalecy 

równoczeWnie do dwóch terenów elementarnych.

2. Kacdy teren elementarny jest oznaczony w tekWcie i na 

rysunku planu numerem adresowym gdzie okreWla siC:

1) numer jednostki, w której jest połocony (nie dotyczy 

terenów przynalecnych do układu dróg publicznych);

2) przeznaczenie terenu, a dla dróg publicznych równiec 
klasC ulicy;

3) kolejny numer terenu elementarnego.

3. Dla terenów wyrócnionych w planie liniami rozgranicza-

j>cymi tereny o rócnych funkcjach lub rócnych zasadach 

zagospodarowania ustala siC miCdzy innymi przeznaczenie 

terenu. Ustalenie podstawowego przeznaczenia terenu nie 

wyklucza mocliwoWci lokalizacji na nim innych funkcji na 

zasadach okreWlonych w ustaleniach szczegółowych.

4. Liniami rozgraniczaj>cymi wewnCtrznego podziału wyrócnia 

siC w planie fragmenty terenu elementarnego, dla których 

sformułowano dodatkowe ustalenia szczegółowe dotycz>ce 

zasad zagospodarowania lub okreWlono WciWle ustalony 

sposób ucytkowania i zagospodarowania. Podział terenu 

elementarnego na wydzielenia wewnCtrzne nie jest spójny 

ani rozł>czny: mog> istnieć fragmenty terenu nie nalec>ce 

do cadnego z wydzieleM wewnCtrznych, mog> tec istnieć 
fragmenty terenu nalec>ce równoczeWnie do dwu i wiCcej 

wydzieleM wewnCtrznych.

5. Kacdy teren wydzielenia wewnCtrznego, wyrócniony na 

rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi wewnCtrznego 

podziału, oznaczony jest w tekWcie i na rysunku planu nu-

merem adresowym zawieraj>cym numer ustalenia szcze-

gółowego obowi>zuj>cego wył>cznie na tym terenie.

§ 5

  Rysunek planu stanowi>cy zał>cznik nr 1 do uchwały za-

wiera nastCpuj>ce oznaczenia:

1. Granica obszaru objCtego opracowaniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Linie rozgraniczaj>ce, w tym:

a) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu, 

(tereny elementarne),

b) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnych zasadach zago-

spodarowania, (wydzielenia wewnCtrzne).

3. Oznaczenie terenów, w tym:

a) sposób oznaczenia terenu elementarnego,

b) sposób oznaczenia terenu wydzielenia wewnCtrzne-

go.

4. Oznaczenie przeznaczenia terenu:

a) MC – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej,

b) UU – tereny zabudowy usługowej,

c) UA – tereny usług administracji,

d) UO – tereny usług oWwiaty,

e) ZP – tereny zieleni urz>dzonej (parki, skwery, zieleM-

ce),

f)  W – wody otwarte.

5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dominanta przestrzenna,

b) ci>g widokowy, otwarcie widokowe,

c) oW widokowa,

d) zamkniCcie kompozycyjne,

e) tereny ochrony ekspozycji fortyfi kacji starego miasta.

6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu, w 

tym:

a) pomnik przyrody ze stref> ochronn>,

b) istniej>ce drzewa do zachowania,

c) projektowane drzewa,

d) korytarz ekologiczny rzeki Łeby.

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej, w tym:

a) obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków,

b) granice układu urbanistycznego starego miasta,

c) linia historycznego przebiegu fortyfi kacji miasta lokacyj-

nego z pozostałoWciami tych fortyfi kacji,

d) obiekty zabytkowe,

e) zabytkowy zespół budowlany,

f)  historyczna linia zabudowy,

g) strefa „W” całkowitej ochrony archeologiczno – konser-

watorskiej.

8. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

a) obowi>zuj>ca linia zabudowy,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy.

9. Tereny podlegaj>ce ochronie na podstawie przepisów od-

rCbnych: obszary bezpoWredniego zagrocenia powodzi>
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

 a) obiekty do usuniCcia,

 b) obiekty do odbudowy.

11. Ustalenia dla systemu komunikacji, w tym:

1) tereny dróg publicznych, z oznaczeniem na rysunku 

planu dróg i ulic wg klas technicznych:

    a) KD.Z – droga klasy Z zbiorcza,

    b) KD.L – droga klasy L – lokalna,

    b) KD.D – droga klasy D – dojazdowa;

 2) inne tereny obsługi komunikacyjnej, jak:

a) KX – ci>gi pieszo jezdne, dojazdy, ci>gi piesze, 

stanowi>ce drogi wewnCtrzne

b) KP – parkingi,

c) rezerwowany przebieg ci>gu pieszego,

d) rezerwowany przebieg ci>gu pieszego z drog> 

rowerow>,

e) rezerwowany przebieg trasy rowerowej;

11. Ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej:

 a) E – zaopatrzenie w energiC elektryczn>,

 b) C – zaopatrzenie w ciepło.

§ 6

1. Plan zawiera dwuszczeblowy układ ustaleM – ustalenia 

ogólne obowi>zuj>ce na całym obszarze planu oraz usta-

lenia szczegółowe dla poszczególnych terenów elemen-

tarnych. Dla kacdego terenu elementarnego obowi>zuj> 

równoczeWnie ustalenia ogólne i ustalenia szczegółowe.

2. Ustalenia tekstowe planu, ogólne dla całego obszaru ob-

jCtego planem dotycz> elementów struktury funkcjonalno 

– przestrzennej, w tym systemów komunikacji i systemów 

infrastruktury technicznej.

3. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych maj> 

jednolity układ formalny. Dla kacdego terenu okreWla siC:

1) przeznaczenie terenu;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej;

5) ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zago-

spodarowania terenu;
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  7) Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie, ustalonych 

na podstawie odrCbnych przepisów;

  8) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci;

  9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu;

10) ustalenia dla obsługi komunikacyjnej terenu;

11) ustalenia dla infrastruktury technicznej;

12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów;

13) ustalenie stawki procentowej, słuc>cej naliczaniu 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. „opłaty 

planistycznej”).

4. Ustalenia tekstowe planu dla terenów sytemu komunikacji, 

maj> jednolity układ formalny. S> to:

1) przeznaczenie terenu;

2) parametry i wyposacenie;

3) inne ustalenia;

4) ustalenie stawki procentowej, słuc>cej naliczaniu opłaty, 

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. „opłaty plani-

stycznej”).

Rozdział 2 – Ustalenia ogólne dotycz>ce całego terenu.

§ 7

  Przeznaczenie terenu

1. Obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedacy powycej 2000 m2 na całym terenie 

objCtym planem.

2. Zakaz lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii komór-

kowej.

§ 8

  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
i przestrzeni publicznych

1. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) ustala siC system przestrzeni publicznych, stanowi>cych 

główny element kompozycji miasta i zaspokajaj>cych 

potrzeby mieszkaMców – w szczególnoWci potrzeby 

identyfi kacji miejsca i identyfi kacji z miejscem oraz po-

prawy jakoWci ich cycia i sprzyjaj>cych nawi>zywaniu 

kontaktów społecznych. System przestrzeni publicznych 

obejmuje:

a) ulicC Staromiejsk> wraz z Palcem bwirki i Wigury,

b) Plac Pokoju,

c) ulicC Armii Krajowej,

d) ulicC GdaMsk>,

e) ulicC WaryMskiego,

f)  Plac Spółdzielczy,

g) ulicC WolnoWci,

h) ci>g ulic wzdłuc zabytkowych fortyfi kacji miasta loka-

cyjnego,

i)  wszystkie pozostałe tereny i ci>gi komunikacyjne 

usytuowane w granicach obszaru miasta lokacyjnego 

wpisanego do rejestru zabytków,

j)  ci>g terenów zieleni urz>dzonej nad rzek> Łeb> oraz 

wszystkie pozostałe tereny zieleni urz>dzonej;

2) w obrCbie ustalonego systemu przestrzeni publicznych 

obowi>zuje kształtowanie zagospodarowania o wyso-

kim standardzie estetycznym i tworzenie harmonijnych 

pierzei, w szczególnoWci obowi>zuje wysoki standard 

estetyczny elewacji od strony przestrzeni publicznych, 

posadzek i nawierzchni, elementów małej architektury 

i tzw. mebla ulicznego;

3) nawierzchnie ulic na terenie miasta lokacyjnego winny 

odrócniać przestrzeM w granicach murów obronnych od 

pozostałej czCWci VródmieWcia poprzez zastosowanie 

odpowiednich materiałów do kontekstu historycznego, 

obowi>zuje ekspozycja linii przebiegu murów obronnych 

poprzez na przykład zrócnicowanie faktury, materiału, 

kolorystyki nawierzchni;

4) w zabudowie wzdłuc ulic i placów wymienionych 

w pkt 1) wszelkie działania dotycz>ce formy architekto-

nicznej elewacji zabudowy tworz>cej system głównych 

przestrzeni publicznych miasta, realizuje siC jako obiekty 

o szczególnych wymaganiach budowlanych;

5) projekty wszystkich przedsiCwziCć budowlanych doty-

cz>cych lokalizacji nowych budynków oraz przebudowy, 

nadbudowy i rozbudowy istniej>cych budynków a takce 

wszelkie działania dotycz>ce formy architektonicznej 

elewacji zabudowy zlokalizowanej w pierzejach ulic i 

na terenach o których mowa w punkcie 1):

a) realizuje siC jako obiekty o szczególnych wymaga-

niach budowlanych,

b) sporz>dza siC wraz z analiz> i ocen> wpływu inwe-

stycji na otaczaj>cy krajobraz, obejmuj>c> s>siednie 

budynki co najmniej po jednym z obu stron, zlokali-

zowane po tej samej stronie ulicy.

2. Ustala siC nastCpuj>ce zasady kompozycji krajobrazu:

1) w celu kształtowania właWciwych warunków ekspozy-

cji krajobrazu obowi>zuje kształtowanie przestrzeni 

uwzglCdniaj>ce:

a) dominanty przestrzenne, którymi s> obiekty lub ich 

grupy wyraanie odrócniaj>ce siC od otaczaj>cej za-

budowy form> całego obiektu lub jego gabarytami,

b) zamkniCcie kompozycyjne, akcent kompozycyjny: 

wyrócnienie widokowe przestrzeni publicznej ele-

mentem kompozycji obiektu, obiektem budowlanym 

(grup> obiektów), ukształtowaniem powierzchni 

terenu lub zieleni,

c) niezakłócony widok z punktu, ci>gu widokowego lub 

wzdłuc osi widokowej, jest to widok na zespół obiek-

tów budowlanych, zieleM i inne obiekty naturalne z 

punktu, którego przekształcanie (w szczególnoWci 

poprzez budowC nowych obiektów) moce być doko-

nane tak, aby nie zakłócić widoku obszarów i obiek-

tów okreWlonych w planie (harmonijnej pierzei lub 

sylwety), które były podstaw> jego wyznaczenia. W 

przypadku osi widokowej wykluczone jest zasłoniCcie 

obiektu stanowi>cego zamkniCcie osi.

— jako elementy zagospodarowania o szczególnym 

znaczeniu dla kształtowania przestrzeni w systemie 

przestrzeni publicznych miasta;

2) wyrócnia siC nastCpuj>ce dominanty stanowi>ce o toc-
samoWci LCborka:

a) koWciół Vw. Jakuba,

b) Ratusz,

c) zespół zamku i młyna,

d) zachowane baszty w ci>gu fortyfi kacji miasta loka-

cyjnego,

e) budynek dawnego browaru przy ul. Aleja WolnoWci 

40,

— obiekty uznane za dominanty nie s> wyznacznikami 

wysokoWci zabudowy ani typu zabudowy;

3) dla zabudowy w pierzei ul. WolnoWci ustala siC:

  budynek dawnego browaru przy ul. Aleja WolnoWci 40 

stanowi dominantC w kompozycji pierzei ul. WolnoWci, 

przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniej>cych 

obiektów usytuowanych w pierzei tej ulicy oraz nowe 

obiekty nie mog> zawierać akcentów wysokoWciowych 

i takich rozwi>zaM w kompozycji elewacji, które mogłyby 

naruszyć dominuj>c> rolC bryły budynku.
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4) ustala siC osie widokowe ulic wymagaj>ce kompozy-

cyjnego zamkniCcia: ul. ZwyciCstwa, I Armii Wojska 

Polskiego, Ul Staromiejskiej przy placu bwirki i Wigury, 

ul. Armii Krajowej, ul. GdaMskiej, ul. Orzeszkowej, ul. 

WyszyMskiego, ul.WaryMskiego oraz ul. Przymurna;

5) ustala siC tereny ochrony ekspozycji:

a) południowej sylwety miasta lokacyjnego. która obej-

muje teren pomiCdzy lini> fortyfi kacji a Alej> Niepod-

ległoWci, oznaczony na rysunku planu,

b) ci>gu fortyfi kacji miasta lokacyjnego,

— zasady zagospodarowania zawarte s> w ustaleniach 

szczegółowych;

6) obowi>zuje zachowanie niezakłóconego widoku z punk-

tów widokowych, ci>gów widokowych i osi widokowych, 

oznaczonych na rysunku planu, zasady dotycz>ce 

ochrony i kształtowania wymienionych elementów za-

wieraj> ustalenia szczegółowe.

7) projekty wszystkich przedsiCwziCć budowlanych pole-

gaj>cych na lokalizacji nowych budynków a takce na 

przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniej>cych 

budynków:

a) stanowi>cych zamkniCcia kompozycyjne osi widoko-

wych ustalonych w planie,

b) usytuowanych wzdłuc oznaczonych w planie osi 

widokowych,

— realizuje siC jako obiekty o szczególnych wymaga-

niach budowlanych i sporz>dza siC wraz z analiz> 

i ocen> wpływu inwestycji na realizacjC wymogów 

kompozycji urbanistycznej ustalonych w planie.

3. Obowi>zuje zakaz budowy nowych sieci incynieryjnych i 

incynieryjnych urz>dzeM sieciowych jako obiektów nad-

ziemnych i napowietrznych.

§ 9

  Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu.

1. Na terenie VródmieWcia znajduj> siC pomniki przyrody 

oznaczone na rysunku planu, s> to:

a) lipa srebrzysta „Starówka”, połocony przy deptak przy 

ul. Staromiejskiej 17,

b) buk czerwony „Piast” – połocony w „ Mini parku” przy Al. 

WolnoWci 20-22,

c) lipa szerokolistna „Nad Łeb>” – połocony w „ Mini parku” 

przy Al. WolnoWci, skwer przy rzece Łebie,

d) jesion wyniosły o 4 pniach „Czwórka” – połocony w 

centrum „Mini parku” przy Al. WolnoWci,

e) grab rozłocysty o 4 koronach „Straszak” – połocony w 

zieleMcu przy Przedszkolu nr 6, ul. WyszyMskiego,

f)  dwie brzozy brodawkowate „Blianiaczki” – połocone na 

działce nr 33/13 przy budynku mieszkalnym przy ul. 1 

Maja 1,

g) dwie wierzby białe „Wodniczki” – połocone na zieleMcu 

za ul. Przymurn> nad rz.Łeb>,

h) lipa drobnolistna „Na skarpie” – połocony przy na działce 

nr 89 przy ul. Kossaka i ul.Padereweskiego;

1) dla drzew bCd>cych pomnikami przyrody ustala siC 

strefC ochronn> okreWlon> przez rzut korony drzewa, 

zasady zagospodarowania w tej strefi e ustala siC w 

ustaleniach szczegółowych dla terenów elementar-

nych;

2) zasady zagospodarowania w strefi e ochronnej po-

mnika przyrody ustalone w planie nie dotycz>:

a) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody 

po uzgodnieniu z organem ustanawiaj>cym dan> 

formC ochrony przyrody,

b) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgod-

nieniu z organem ustanawiaj>cym dan> formC 

ochrony przyrody,

c) zadaM z zakresu obronnoWci kraju w przypadku zagro-

cenia bezpieczeMstwa paMstwa,

d) likwidowania nagłych zagroceM bezpieczeMstwa po-

wszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

2. Przez teren objCty planem przebiega korytarz ekologiczny 

Pradoliny Redy-Łeby rozci>gaj>cy siC od północnych i za-

chodnich granic miasta Wejherowo w kierunku zachodnim 

do jez. Łebsko. Obejmuje swym zasiCgiem dno pradoliny 

z jej zboczami i lasami na górnej krawCdzi, na styku z 

kompleksem lasów lCborskich. Korytarz ten ł>czy dwa 

elementy systemu ochrony przyrody jakimi s> Trójmiejski 

Park Krajobrazowy i SłowiMski Park Narodowy, obowi>zuj> 

nastCpuj>ce zasady zagospodarowania:

a) ochrona istniej>cych wartoWci i powi>zaM przyrodni-

czych,

b) zachowanie ci>głoWci przestrzennej i trwałoWci czasowej 

zasadniczych elementów Wrodowiska,

c) zachowania zrócnicowania gatunkowego, równowagi 

ekologicznej i odnawialnoWci zasobów Wrodowiska 

przyrodniczego,

— zasady powycsze realizuje siC w planie poprzez ustale-

nia szczegółowe dla poszczególnych terenów elemen-

tarnych.

3. Ustala siC nastCpuj>ce zasady dotycz>ce kształtowania 

zasobu zieleni w VródmieWciu:

a) na całym terenie obowi>zuje zachowanie i ochrona 

wskazanego w planie zasobu zieleni, zmiany zago-

spodarowania na obszarze planu uwarunkowane s> 

powiCkszeniem zasobu zieleni w zakresie okreWlonym   

w ustaleniach szczegółowych dla terenów elemen-

tarnych, uszczuplenie zasobu zieleni wymaga ekwi-

walentnej rekompensaty, polegaj>cej na zast>pieniu 

zlikwidowanego na danym terenie zasobu zieleni innym 

zasobem, którego sposób oddziaływania na Wrodowisko 

i człowieka bCdzie podobny,

b) w celu kształtowania właWciwych warunków przewie-

trzania miasta obowi>zuje odtworzenie i uzupełnienie 

zadrzewieM przyulicznych na głównych kierunkach 

przewietrzania miasta wzdłuc ul. Aleja NiepodległoWci, 

obowi>zuje wprowadzenie zadrzewieM w formie regular-

nych pasów drzew o długoWci min. 200m, równoległych 

do siebie i do kierunków przewacaj>cych wiatrów (wsch 

– zach),

c) na pozostałym terenie obowi>zuje wprowadzanie, 

odtwarzanie i uzupełnianie zadrzewieM przyulicznych, 

wzdłuc ci>gów komunikacyjnych obowi>zuje wprowa-

dzenie zieleni wysokiej,

d) realizacja parkingów naziemnych wiCkszych nic 8 miejsc 

postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni 

wysokiej (drzew i krzewów) na terenie parkingu,

— sposób realizacji powycszych zasad zawieraj> ustalenia 

szczegółowe dla terenów elementarnych.

4. Zakazuje siC lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych pogor-

szyć stan Wrodowiska za wyj>tkiem zwi>zanych z ochron> 

przeciwpowodziow> i infrastruktur> techniczn> niezbCdn> 

dla miasta.

5. Obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych, w tym 

równiec uci>cliwych pod wzglCdem zapachowym. Obowi>-

zuje zakaz rozbudowy i przebudowy istniej>cych obiektów 

prowadz>cej do szkodliwoWci lub uci>cliwoWci. Rozbudowa 

i przebudowa obiektów istniej>cych jest dopuszczalna pod 

warunkiem usuniCcia istniej>cej szkodliwoWci lub uci>cliwo-

Wci obiektu.

6. Obowi>zuj> nastCpuj>ce zasady ochrony pozostałych 

elementów Wrodowiska:

1) wyklucza siC lokalizacje inwestycji mog>cych mieć 
szkodliwy wpływ na zasoby wód podziemnych Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 107;

Poz. 613



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 32 — 2121 —

2) wyklucza siC zagospodarowanie powoduj>ce powierzch-

niowy spływ wód opadowych z nawierzchni utwardzo-

nych bezpoWrednio do Łeby i Kanału MłyMskiego;

3) wyklucza siC magazynowanie, składowanie odpadów i 

substancji niebezpiecznych bez utwardzonego podłoca 

i izolacji wykluczaj>cej mocliwoWć przenikania zanie-

czyszczeM do gruntu;

4) wyklucza siC lokalizacjC nowych aródeł ciepła powodu-

j>cych nisk> emisjC zanieczyszczeM do powietrza.

7. Na całym terenie obowi>zuje zachowanie dopuszczalnych 

norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej z 

usługami:

1) nalecy stosować rozwi>zania projektowo budowlane 

zapewniaj>ce w pomieszczeniach warunki akustyczne 

zgodne z obowi>zuj>cymi normami;

2) w zabudowie tworz>cej pierzejC ulic Aleja WolnoWci, Aleja 

NiepodległoWci, ul. Kossaka wyklucza siC lokalizacjC:

a) nowych lokali mieszkalnych w parterach budynków,

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

c) domów opieki społecznej, szpitali.

§ 10

  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
 i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. W planie ustala siC:

1) zasady ochrony historycznego układu urbanistyczne-

go;

2) zasady ochrony pozostałych zabytkowych zespołów 

budowlanych;

3) zasady ochrony obiektów zabytkowych;

4) granice stref ochrony konserwatorskiej.

2. Na terenie objCtym planem wystCpuj> obiekty, zespoły 

obiektów i obszary podlegaj>ce ochronie na podstawie 

przepisów odrCbnych – wpisane do rejestru zabytków:

  1) nr wpisu: A- 106 z 30.06.1959 r., układ urbanistyczny 

obszaru starego miasta w LCborku;

  2) nr wpisu: A-106 z 30.06.1959 r., mury obronne, zamek 

– ul. Przyzamcze 2, narocna baszta obronna – ul. 

Korczaka;

  3) nr wpisu: A-106 z 30.06.1959 r., spichrz solny – ul. 

Przyzamcze 21;

  4) nr wpisu: A-106 z 30.06.1959 r., obiekt młyna zamkowe-

go wraz z całym zespołem zabudowy po wewnCtrznej 

stronie obwarowaM zamkowych – ul. Przyzamcze 1;

  5) nr wpisu: A-268 z 12.12.1961 r., koWciół parafi alny 

rzymskokatolicki p.w. Ww. Jakuba – ul. Basztowa 8;

  6) nr wpisu: A-1229 z 20.05.1988 r., kamienica czynszowa 

ul. Armii Krajowej 7;

  7) nr wpisu: A-1822 z 20.05.1988 r., budynek poczty ul. 

Armii Krajowej 11;

  8) nr wpisu: A-1228 z 20.05.1988 r., dom mieszkalny wraz 

z działk> ul. Armii Krajowej 13;

  9) nr wpisu: A-1184 z 14.09.1988 r., ratusz ul. Armii Kra-

jowej 14;

10) nr wpisu: A-1224 z 20.05.1988 r., dom mieszkalny 

– willa ul. Armii Krajowej 15;

11) nr wpisu: A-1225 z 20.05.1988 r., dom jednorodzinny 

– willa ul. Armii Krajowej 16;

12) nr wpisu: A-1223 z 20.05.1988 r., budynek banku wraz 

z działk> ul. Armii Krajowej 18;

15) nr wpisu: A-1464 z 17.06.1994 r., dom mieszkalny ul. 

Młynarska 14/15;

18) nr wpisu: A-106 z 30.06.1959 r., dom młynarza z ze-

społu młyna zamkowego – ul. Przyzamcze 1;

— zgodnie z przepisami odrCbnymi wszystkie prace przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymagaj> 

pozwolenia konserwatora zabytków.

3. Jako historyczny układ urbanistyczny ochronie podlega 

przestrzenne załocenie miejskie zawieraj>ce zespoły 

budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej 

zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów 

własnoWciowych i funkcjonalnych, w tym sieci dróg i ulic:

1) na terenie objCtym planem historyczny układ urbani-

styczny wpisany jest do rejestru zabytków w granicach 

murów miasta lokacyjnego, zachowały siC nastCpuj>ce 

elementy układu miasta lokacyjnego podlegaj>ce ochro-

nie:

a) czytelny przebieg fortyfi kacji, z zachowanymi w róc-
nym stopniu ich fragmentami,

b) układ drogowy, w zwi>zku z czym czytelny jest układ 

poszczególnych kwartałów zabudowy, W znacznym 

stopniu zakłócony jest układ w rejonie Placu Spół-
dzielczego,

c) najwacniejsze zabytkowe zespoły budowlane: w 

szczególnoWci zespół zamkowy, koWciół z otocze-

niem, reprezentacyjny ci>g budynków przy ul. Armii 

Krajowej,

d) zachowane kwartały z historyczn> zabudow>, szcze-

gólnie kwartał pomiCdzy ul. Staromiejsk>, Przymurn> 

i Placem Spółdzielczym i kwartał pomiCdzy ul. Curie 

Skłodowskiej, Reja, Armii Krajowej i Staromiejsk>,

e) zachowane w rócnym stopniu zasady podziałów 

własnoWciowych w poszczególnych kwartałach,

f)  zachowane w rócnym stopniu historyczne linie za-

budowy zwi>zku z lokalizacj> nowej zabudowy po 

zniszczeniach wojennych, w niezabudowanych kwar-

tałach przy Placu Pokoju historyczn> liniC zabudowy 

odzwierciedlaj> drzewa;

2) obowi>zuje przebudowa Placu Pokoju polegaj>ca na 

odtworzeniu placu historycznego Rynku miasta loka-

cyjnego poprzez:

a) realizacjC nowej zabudowy wschodniego i zachod-

niego kwartału Placu Pokoju,

b) rekompozycjC elewacji istniej>cych obiektów w pie-

rzejach historycznego Rynku miasta lokacyjnego,

— wykoMczenie elewacji z zastosowaniem ceramicz-

nych detali jak np. w zabytkowej zabudowie przy ul. 

Staromiejskiej;

3) obowi>zuje przebudowa Placu Spółdzielczego w na-

wi>zaniu do historycznych gabarytów i sposobu usytu-

owania obiektów tworz>cych pierzeje zabudowy tego 

placu;

4) obowi>zuje rewaloryzacja zagospodarowania wzdłuc 
murów obronnych miasta lokacyjnego.

4. Ochronie podlegaj> zabytkowe zespoły budowlane, ro-

zumiane – na podstawie przepisów odrCbnych jako – po-

wi>zana przestrzennie grupa budynków wyodrCbniona 

ze wzglCdu na formC architektoniczn>, styl, zastosowane 

materiały, funkcjC, czas powstania lub zwi>zek z wydarze-

niami historycznymi;

1) na terenie VródmieWcia LCborka wyrócnia siC nastCpu-

j>ce zabytkowe zespoły budowlane:

a) zespół murów obronnych (dzieła budownictwa obron-

nego), wraz z przedpolem ekspozycji historycznego 

przebiegu fortyfi kacji miasta lokacyjnego,

b) koWciół z plebani> i zieleni>,

c) zespół zamkowy,

d) zespół obiektów młyna,

e) dawna farbiarnia (obiekt techniki) przy Placu Spół-
dzielczym 14/15,

f)  poszczególne kwartały zabudowy w granicach miasta 

lokacyjnego, tj. kwartał pomiCdzy ul. Staromiejsk>, 

Przymurn> i Placem Spółdzielczym i kwartał pomiC-

dzy ul. Curie Skłodowskiej, Reja, Armii Krajowej i 

Staromiejsk>,
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g) zespół reprezentacyjnych obiektów wzdłuc ul. Armii 

Krajowej,

h) dawny browar przy ul. WolnoWci 40;

2) na terenie wyrócnionych zespołów zabytkowych ochro-

nie podlega załocenie urbanistyczne w zakresie histo-

rycznych cech jak:

a) rozplanowanie zespołu zabudowy,

b) zabytkowe formy zabudowy,

c) historyczna kompozycja zieleni,

d) elementy małej architektury,

e) historyczne pokrycia posadzek ulic, placów itp.,

— w zakresie okreWlonym w ustaleniach szczegółowych 

dla terenów elementarnych;

3) historyczny przebieg i pozostałoWci fortyfi kacji miasta 

lokacyjnego jest istotnym elementem kompozycji Vród-

mieWcia, ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodaro-

wania:

a) obowi>zuje ochrona ekspozycji tego zabytku, ta te-

renie stanowi>cym przedpole ekspozycji fortyfi kacji 

miasta lokacyjnego, obowi>zuje zakaz lokalizacji 

wszelkich obiektów kubaturowych naziemnych,

b) likwidacja budynków gospodarczych i garacy, przy-

legaj>cych do zabytkowych murów,

c) obowi>zuje utrzymanie funkcji ucytkowych w zacho-

wanych basztach obronnych,

d) dopuszcza siC zagospodarowanie z mocliwoWci> 

wykorzystania na cele usługowe pozostałoWci baszt 

obronnych,

e) w zachowanych półbasztach dopuszcza siC lokaliza-

cjC obiektów nosz>cych cechy współczesne, zgodne 

z kompozycj> zabytku i jego otoczenia, istniej>ce 

obiekty wymagaj> przebudowy polegaj>cej na dosto-

sowaniu formy obiektu do zabytkowego kontekstu,

f)  przebudowa obiektów dysharmonijnych usytuowa-

nych w zachowanych półbasztach,

g) w odniesieniu do nie zachowanych odcinków fortyfi -

kacji obowi>zuje podkreWlenie w zagospodarowaniu 

terenu historycznej linii przebiegu tych fortyfi kacji, 

dopuszcza siC odtworzenie nie zachowanego odcinka 

fortyfi kacji w formie odrócniaj>cej siC od czCWci au-

tentycznych z przeznaczeniem pomieszczeM na cele 

usługowe,

h) obiekty lokalizowane w nawi>zaniu do linii historycz-

nego przebiegu fortyfi kacji miasta lokacyjnego rea-

lizuje siC jako obiekty o szczególnych wymaganiach 

budowlanych;

4) dla zabytkowych zespołów budowlanych jakimi s> kwar-

tały zabudowy pomiCdzy ul. Staromiejsk>, Przymurn> 

i Placem Spółdzielczym i pomiCdzy ul. Curie Skłodow-

skiej, Reja, Armii Krajowej i Staromiejsk> obowi>zuj> 

nastCpuj>ce zasady:

a) utrzymanie historycznej kompozycji obiektów za-

bytkowych z dostosowaniem elementów nowych do 

kompozycji istniej>cej,

b) utrzymanie historycznej kompozycji kwartału za-

budowy poprzez zachowanie i kontynuacjC ci>głej 

zabudowy pierzei z zachowaniem historycznej linii 

zabudowy,

c) odtworzenie historycznych podziałów na działki,

d) rewaloryzacja przestrzeni wspólnie ucytkowanych, w 

szczególnoWci urz>dzenie miejsc dla rekreacji miesz-

kaMców i wprowadzenie zasobu zieleni w dowolnej 

formie;

5) dla zabytkowego zespołu budowlanego reprezentacyj-

nych obiektów wzdłuc ul. Armii Krajowej, obowi>zuj> 

nastCpuj>ce zasady:

a) ratusz obiekt zabytkowy przy ul. Armii Krajowej 14 

stanowi dominantC w kompozycji pierzei ul. Armii 

Krajowej, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa 

istniej>cych obiektów usytuowanych w pierzei tej 

ulicy oraz nowe obiekty nie mog> zawierać akcentów 

wysokoWciowych i takich rozwi>zaM w kompozycji 

elewacji, które mogłyby naruszyć dominuj>c> rolC 

bryły budynku,

b) utrzymanie historycznej kompozycji zespołu z do-

stosowaniem elementów nowych do kompozycji 

istniej>cej;

6) dla pozostałych zabytkowych zespołów budowlanych 

ustalonych w planie zasady ochrony zawieraj> ustalenia 

szczegółowe dla terenów elementarnych.

5. Dla pozostałych obiektów wyrócnionych w planie jako 

zabytki zgodnie z przepisami odrCbnymi, ustala siC nastC-

puj>ce zasady ochrony:

a) utrzymanie historycznej kompozycji obiektu zabytkowe-

go z dostosowaniem elementów nowych do kompozycji 

istniej>cej,

b) wymiana stolarki okiennej jest mocliwa pod warunkiem 

zachowania kompozycji elewacji widocznych od strony 

ogólnodostCpnych przestrzeni,

c) dopuszcza siC zmianC kompozycji parterów budynków 

w zakresie proporcji otworów, w przypadku przekształ-
cania pomieszczeM na lokale ucytkowe,

d) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych 

i szyldów, usytuowanych bez naruszenia zabytkowego 

wystroju elewacji,

— zmiany wymienione w ust. 5 lit a) – d), dotycz>ce obiek-

tów wyrócnionych w planie jako zabytki nalecy uzgodnić 
z WKZ.

6. Ustala siC strefy ochrony konserwatorskiej:

1) strefa „W” całkowitej ochrony archeologiczno – kon-

serwatorskiej, oznaczona na rysunku planu, obejmuje 

obszar miasta lokacyjnego w granicach wpisu do 

rejestru zabytków woj. pomorskiego poz. Rejestru A 

– 106, w strefi e „W” obowi>zuje przeprowadzenie ar-

cheologicznych badaM ratowniczych wyprzedzaj>cych 

zainwestowanie terenu w zakresie okreWlonym inwesto-

rowi przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków;

2) strefa „OW” czCWciowej ochrony archeologiczno 

– konserwatorskiej obejmuje pozostały obszar objCty 

planem, w strefi e „OW” obowi>zuje przeprowadzenie 

archeologicznych badaM ratowniczych wyprzedzaj>cych 

zainwestowanie terenu lub badaM interwencyjnych o 

charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami 

inwestycyjnymi. Zakres archeologicznych badaM ratow-

niczych lub archeologicznych badaM interwencyjnych 

okreWla inwestorowi Pomorski Wojewódzki Konserwator 

Zabytków w wydanym pozwoleniu.

§ 11

  Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie, ustalone 
na podstawie odrCbnych przepisów

  Obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi> oznaczony 

na rysunku planu symbolem ZZ, wyznaczony został w trybie 

art. 82 ust. 1. ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. 

U. z dnia 31 grudnia 2005 r. nr 239 poz. 2019). Podstaw> do 

wyznaczenia obszaru bezpoWredniego zagrocenia powodzi> 

była granica zasiCgu wód powodziowych o 1% prawdopo-

dobieMstwie wystCpowania okreWlona w studium ochrony 

przeciwpowodziowej sporz>dzonym przez Instytut Meteoro-

logii i Gospodarki Wodnej, oddział w Gdyni i w Poznaniu, na 

zlecenie dyrektora Regionalnego Zarz>du Gospodarki Wodnej 

w GdaMsku. Na terenie zagroconym powodzi> obowi>zuj> 

zakazy wynikaj>ce z art. 82 i 40 ustawy Prawo wodne.
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§ 12

  Scalanie i podział nieruchomoWci

1. Obowi>zuje zakaz wydzielania jako odrCbnych działek, 

terenów pod budynkami po obrysie tych budynków, bez 

wydzielenia terenu przynalecnego, niezbCdnego do ra-

cjonalnego korzystania z budynku. Wydzielenie działki po 

obrysie budynku dopuszcza siC jedynie w sytuacji, gdy na 

tak wydzielonej działce mocliwe jest odtworzenie budynku 

z zachowaniem obowi>zuj>cych przepisów.

2. Obowi>zuje zakaz dokonywania podziałów i wydzielania 

nowych działek wynikaj>cych z potrzeb lokalizacji tym-

czasowych obiektów budowlanych i zagospodarowania 

tymczasowego.

3. Przebieg linii rozgraniczaj>cych dla celów opracowaM 

geodezyjnych nalecy okreWlać zgodnie z przebiegiem 

istniej>cych granic działek. W przypadku przebiegu linii 

rozgraniczaj>cych nie po istniej>cych granicach działek, 

nalecy go okreWlać poprzez odczyt grafi czny osi linii z 

rysunku planu.

§ 13

  Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu

1. Obowi>zuje zagospodarowanie bez barier architektonicz-

nych dla niepełnosprawnych:

a) w ci>gach komunikacyjnych nalec>cych zarówno do 

głównego układu drogowego jak i do wewnCtrznego 

układu drogowego,

b) na terenach o ustalonym dostCpie ogólnym lub publicz-

nym;

2. W budynkach wielorodzinnych przeznaczanie pomieszczeM 

na lokale ucytkowe dopuszcza siC pod warunkiem zapew-

nienia bezpoWredniego wejWcia (dojWcia) od ulic i placów 

ogólnodostCpnych i niezalecnego od wejWcia (dojWcia), z 

którego korzystaj> mieszkaMcy budynku.

3. Zainwestowanie i ucytkowanie istniej>ce w dniu wejWcia 

w cycie niniejszego planu uznaje siC za zgodne z planem, 

chyba ce ustalenia szczegółowe stanowi> inaczej. Nie-

zgodne z planem istniej>ce budynki mog> być poddawane 

remontom i modernizacji bez prawa powiCkszania kubatury 

budynku.

4. Wyklucza siC rozbudowC obiektów i zespołów zabudowy 

istniej>cych w dniu uchwalenia niniejszego planu i nie 

spełniaj>cych ustaleM niniejszego planu. Ustalenie to obo-

wi>zuje do czasu wyburzenia tych obiektów/zespołów lub 

ich przebudowy zgodnej z ustaleniami planu.

5. W przypadku przekształcania istniej>cej substancji budowli 

ochronnych nalecy dokonać uzgodnienia projektu z właW-
ciwym organem Obrony Cywilnej.

6. Wyklucza siC lokalizacjC obiektów i budowli o wysokoWci 

przekraczaj>cej 80m.

7. Za zgodne z planem uznaje siC parametry zabudowy i para-

metry zagospodarowania terenu ustalone w prawomocnej 

decyzji.

§ 14

  Ustalenia dla układu komunikacyjnego, 
zasady modernizacji i rozbudowy.

1. W układzie ulicznym VródmieWcia z uwagi na dostCpnoWć 
i sposób organizacji ruchu wyrócnia siC ulice:

1) ogólnodostCpne dla ruchu samochodowego (bez ograni-

czeM ruchu samochodów osobowych), do których zalicza 

siC

a) ulice okalaj>ce VródmieWcie – ulica zbiorcza: KD.Z.01 

– Aleja WolnoWci (droga wojewódzka nr 214), KD.Z.02 

– Aleja NiepodległoWci oraz KD.Z.03 – ulica Kossa-

ka,

b) oraz ulice ul. Armii Krajowej, jedna jezdnia na Placu 

Pokoju (1.1.KP), ul. Konopnickiej, ul. Orzeszkowej, 

ul. WyszyMskiego, ul. FranciszkaMska, ul. Młynarska, 

ul. GdaMska, ul. WaryMskiego;

2) dostCpne warunkowo dla ruchu samochodowego (do-

stCpne dla uprawnionych ucytkowników samochodów 

osobowych – mieszkaMców, właWcicieli nieruchomoWci 

lub obiektów handlowych), w tym takce w formie tzw. 

ci>gów pieszo – jezdnych;

3) niedostCpne dla ruchu samochodowego (z wyj>tkiem 

słucb miejskich) i stanowi> strefC ruchu pieszego, do 

których zalicza siC ulicC Staromiejsk>, Plac bwirki i 

Wigury, Plac Pokoju.

2. Układ dróg publicznych tworz>:

1) ulice klasy Z – ulica zbiorcza: KD.Z.01 – Aleja WolnoWci 

(droga wojewódzka nr 214), KD.Z.02 – Aleja Niepodle-

głoWci oraz KD.Z.03 – ulica Kossaka;

2) ulice klasy L – ulica lokalna: KD.L.04 i KD.L.05 – ul. Armii 

Krajowej, KD.L.06 – ul. Konopnickiej, KD.L.07 -Orzesz-

kowej, KD.L.08 – ul. WyszyMskiego, ul. FranciszkaMska, 

ul. Młynarska, ul. Długosza, ul. WaryMskiego, KD.L.09 

– ul. GdaMska, KD.L.19 – ul. Targowa o oznaczone na 

rysunku planu;

3) ulice klasy D – ulica dojazdowa: KD.D.10 – ul. Findera, 

KD.D.11 – ul. Basztowa i fragment ul. Derdowskiego, 

KD.D.12 – ul. Młynarska, ul. Przyzamcze, KD.D.13 

– ul. Batalionów Chłopskich, KD.D.14 i KD.D.16 – ul. 

Skłodowskiej, KD.D.15 i KD.D.17 – ul. Reja, KD.D.18 

– ul. Przymurna, Plac Spółdzielczy, KD.D.20 – ul. Kor-

czaka.

3. Ustala siC lokalizacjC ci>gów pieszych: bulwary wzdłuc 
koryta rzeki Łeby.

4. Dla regionalnej trasy rowerowej ustala siC przebieg ozna-

czony na rysunku planu nastCpuj>cymi ulicami i ci>gami 

komunikacyjnymi: Al. NiepodległoWci KD.Z.02, ulic> WaryM-

skiego, wzdłuc Kanału MłyMskiego – dojazdem 10.1.KX na 

terenie 9.MC.31, ulic> Przyzamcze, przez parking 9.KP.33 

do ulicy Kossaka i drugi odcinek na południe wzdłuc Kanału 

MłyMskiego.

5. Ustala siC lokalizacjC parkingów ogólnodostCpnych ozna-

czonych na rysunku planu:

a) przy Al. WolnoWci – Konopnickiej,

b) przy skrzycowaniu ulicy Kossaka – Al. NiepodległoWci,

c) przy skrzycowaniu Al. NiepodległoWci – ul.Targow>,

d) przy ul. Armii Krajowej,

e) przy ul. Konopnickiej (Urz>d Miasta),

f)  przy ul. WolnoWci.

6. Poszczególne tereny obsługiwane s> przez układ ulic, 

dojazdów i ci>gów pieszo jezdnych, zasady obsługi komuni-

kacyjnej w obrCbie poszczególnych terenów elementarnych 

zawieraj> ustalenia szczegółowe dla tych terenów.

7. Ustala siC ogólne zasady dotycz>ce zapewnienia miejsc 

parkingowych:

1) obowi>zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w gra-

nicach działki lub posesji przynalecnej do budynku, o 

ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 

elementarnych nie stanowi> inaczej;

2) ustala siC wskaaniki miejsc parkingowych:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno 

stoj>cej i blianiaczej 2 miejsca postojowe na działce; 

W przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i reali-

zacji budynków jednorodzinnych na wspólnej działce 

ustalony wskaanik przelicza siC odpowiednio na iloWć 
budynków,
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b) dla pozostałych form zabudowy mieszkaniowej 

1 miejsce na 1 mieszkanie,

c) dla innych obiektów nie mniej nic 1 miejsce na 40 m2 

powierzchni ucytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe 

na trzech zatrudnionych;

3) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki 

zwalnia siC lokale usługowe o powierzchni ucytkowej 

do 50 m2;

4) usługi w tymczasowych obiektach budowlanych, wy-

wołuj>ce potrzeby parkingowe mniejsze nic 3 miejsca 

postojowe i zlokalizowane na okres do 3 lat zwalnia siC 

z wymogów zapewnienia miejsc postojowych. W pozo-

stałych przypadkach, takce w przypadku przedłucenia 

lokalizacji ponad 3 lata, obowi>zuje zapewnienie miejsc 

postojowych zgodnie z wymogami zawartymi w punkcie 

1) niniejszego ustCpu;

5) przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniej>cych 

obiektów, lokalizacja nowych obiektów o funkcjach 

okreWlonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów 

elementarnych jako podstawowe przeznaczenie terenu 

a takce zmiana sposobu ucytkowania istniej>cych lokali i 

budynków, wymaga zaspokojenia potrzeb parkingowych 

w granicach działki lub posesji przynalecnej do budynku, 

zgodnie z wskaanikami miejsc parkingowych ustalonymi 

w punkcie 2 niniejszego ustCpu.

§ 15

  Ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, 
zasady ich modernizacji i rozbudowy

1. Zasady lokalizacji sieci i urz>dzeM infrastruktury technicz-

nej:

1) ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji infrastruktury 

technicznej, a takce przebudowy, rozbudowy sieci

i urz>dzeM istniej>cych:

a) w wyznaczonych pasach technicznych,

b) w liniach rozgraniczaj>cych dróg, ulic, dojazdów 

i ci>gów pieszych po uzgodnieniu projektowanego 

przebiegu z odpowiednim zarz>dc> terenu,

c) na terenach wynikaj>cych z lokalizacji uzgodnionych 

na etapie projektowania,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na 

rysunku planu wyznaczaj> pasy techniczne w ko-

rytarzach infrastruktury technicznej niezbCdne dla 

prowadzenia sieci uzbrojenia terenu usytuowanych 

poza korytarzami infrastruktury technicznej w pasach 

okreWlonych liniami rozgraniczaj>cymi ulic, dojazdów 

oraz ci>gów pieszych i Wciecek rowerowych;

2) linie rozgraniczaj>ce dróg, ulic, dojazdów oraz ci>gów 

pieszych i Wciecek rowerowych oraz pasów technicznych 

oznaczonych na rysunku planu, wyznaczaj> korytarze 

infrastruktury technicznej;

3) dla pasów technicznych rezerwuje siC tereny okreWlone 

w ustaleniach szczegółowych dla terenów elementar-

nych i oznaczone na rysunku planu.

2. Obowi>zuje zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci wodo-

ci>gowej.

3. Obowi>zuje odprowadzenie Wcieków do kanalizacji sani-

tarnej.

4. Obowi>zuj> nastCpuj>ce zasady odprowadzania wód 

opadowych i roztopowych:

1) wody opadowe i roztopowe:

a) z powierzchni szczelnych terenów centrum miejsco-

woWci i z terenów komunikacji drogowej,

b) z powierzchni placów utwardzonych zwi>zanych 

z obsług> transportu,

c) oraz z terenów o innym ucytkowaniu powoduj>cym 

zanieczyszczenie wód opadowych,

— przed odprowadzeniem do gruntu i do wód po-

wierzchniowych wymagaj> oczyszczenia zgodnie 

z obowi>zuj>cymi przepisami;

2) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych do istniej>cej i modernizowanego układu kanali-

zacji ogólnospławnej lub deszczowej;

3) nowe odcinki sieci kanalizacji nalecy budować jako 

rozdzielnie ac do wlotu do kanalizacji ogólnospławnej.

5. Na całym obszarze zakłada siC zaopatrzenie w gaz z miej-

skiej sieci gazowej lub z indywidualnych aródeł.
6. Na całym obszarze zakłada siC zaopatrzenie w ciepło 

z miejskiej sieci ciepłowniczej, z indywidualnych aródeł, lub 

kotłowni lokalnych. Obowi>zuje zaopatrzenie w ciepło ze 

aródeł z zastosowaniem paliw nie powoduj>cych ponad-

normatywnego zanieczyszczenia powietrza.

7. Obowi>zuje rozbudowa sieci i urz>dzeM przesyłu energii 

elektrycznej w zakresie niezbCdnym do zaopatrzenia 

w energiC elektryczn> zabudowy na całym terenie.

8. Gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segrega-

cji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie 

z obowi>zuj>cymi przepisami.

Rozdział 3 – 
Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych:

§ 16

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.01 
o powierzchni 0,46ha

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

i usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>;

2) wydzielenie wewnCtrzne oznaczone jako 1.1.KP prze-

znacza siC na parking dla samochodów osobowych.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacje reklam wbudowanych 

o powierzchni noWnika nie przekraczaj>cej 4m2.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: obo-

wi>zuje nasadzenie szpaleru drzew liWciastych wzdłuc 
linii rozgraniczaj>cych ulicy KD.L.04 – ul. Armii Krajo-

wej.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) teren połocony jest w strefi e „OW” czCWciowej ochrony 

archeologiczno konserwatorskiej, obowi>zuj> ustalenia 

ogólne w § 10. ust. 6 pkt 2);

2) zabytkiem w rozumieniu przepisów odrCbnych jest budy-

nek, ul. Aleja WolnoWci 26, dopuszcza siC przebudowC 

z zachowaniem zasad ochrony ustalonych w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu, w § 10 ust. 5.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) dla zabudowy w narocniku ulic KD.Z.01 i KD.L.04 nie-

przekraczaln> liniC zabudowy na linii rozgraniczaj>cej 

ulic: KD.Z.01 – ul. Al. WolnoWci i KD.L.04 – ul. Armii 

Krajowej, wyznaczon> przez istniej>c> zabudowC,

b) obowi>zuj>c> liniC zabudowy od ulicy KD.L.04 – 

ul. Armii Krajowej, w odległoWci 4m od granicy z 

działk> drogi,
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c) nieprzekraczaln> liniC zabudowy, w odległoWci 4m od 

granicy z działk> 94/7, zgodnie z rysunkiem planu,

d) nieprzekraczaln> liniC zabudowy na terenie wydziele-

nia wewnCtrznego 6.1 po granicy działki oraz 4m od 

granicy z działk> 89, zgodnie z rysunkiem planu,

e) nieprzekraczaln> liniC zabudowy wyznaczon> po 

obrysie istniej>cego budynku połocony przy ul. Aleja 

WolnoWci 26,

f)  nieprzekraczaln> liniC zabudowy, w odległoWci 4m od 

granicy z działk> 87/3 oraz według rysunku planu;

2) dla zabudowy usytuowanej na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 6.1 ustala siC wskaaniki i parametry 

zagospodarowania terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki: maksymalnie 0,5,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) dla pozostałej zabudowy ustala siC wskaaniki i parametry 

zagospodarowania terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

4) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenia 

wewnCtrzne 6.1 ustala siC parametry i wskaaniki kształ-
towania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie trzy kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe,

b) wysokoWć: wysokoWć górnej krawCdzi elewacji fronto-

wej (okap dachu) – max. 11m od poziomu przyległego 

terenu, wysokoWć kalenicy głównej max. 16m,

c) kształt dachu: dach dwu lub wielospadowy o formach 

symetrycznych,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 0o-45o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

5) dla pozostałej zabudowy ustala siC parametry i wskaaniki 

kształtowania zabudowy:

a) obowi>zuje zachowanie budynków zgodnie z istnie-

j>cymi parametrami, jak: iloWć kondygnacji, wysokoWć 
zabudowy, kształt dachu, k>t nachylenia połaci da-

chowych,

b) wyklucza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 

istniej>cych obiektów skutkuj>c> zwiCkszeniem wy-

sokoWci istniej>cej zabudowy;

6) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie z 

ustalonymi liniami zabudowy;

7) zasady podziału na działki: wyklucza siC wydzielanie 

nowych działek, za wyj>tkiem działek niezbCdnych dla 

lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, dojazdów 

i ci>gów komunikacyjnych.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów budowla-

nych:

a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 

jako 1.1.KP dopuszcza siC lokalizacjC tymczasowego 

obiektu budowlanego o parametrach zgodnych z ist-

niej>cym zagospodarowaniem, o funkcji handlowej,

b) na pozostałym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 

tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 

obiektów do urz>dzania posesji i miejsc przeznaczo-

nych dla rekreacji mieszkaMców;

2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje za-

chowanie dostCpu publicznego lub ogólnego na terenie 

parkingu 1.1.KP.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wyklucza siC lokalizacjC nowych zjazdów z ulicy 

KD.Z.01 – Aleja WolnoWci,

b) wjazd na teren z ulicy KD.L.04 – ul. Armii Krajowej, 

lub z ulicy KD.Z.01 – Al. WolnoWci, poprzez wjazd na 

parking oznaczony jako 1.1.KP,

c) na działkC nr 87/3 obowi>zuje wjazd z ulicy ozna-

czonej jako KD.L.04 – ul. Armii Krajowej, zaleca siC 

usytuowanie wjazdu jak najblicej granicy z działk> nr 

87/4,

d) obowi>zuje zapewnienie dojazdu do działki z trans-

formatorem – teren 11.1.E przez działkC nr 87/3 lub 

88/1;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na zasa-

dach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne do-

tycz>ce całego terenu w § 14, dla zabudowy na posesji 

ul. WolnoWci 24 dopuszcza siC lokalizacjC niezbCdnych 

miejsc parkingowych, wynikaj>cych z bilansu potrzeb 

w tym zakresie, na terenie parkingu 1.1.KP;

3) dla zaspokojenia potrzeb parkingowych rezerwuje siC 

teren dla lokalizacji naziemnych miejsc postojowych, 

oznaczony na rysunku planu jako 1.1.KP.

11. Infrastruktura techniczna:

1) zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla syste-

mów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i 

rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dla całego terenu w § 15;

2) teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie 

wewnCtrzne 11.1.E rezerwuje siC dla potrzeb lokalizacji 

stacji transformatorowej.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 17

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.02 
o powierzchni 1,14 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam;

2) budynki w narocniku ulic: ul. Aleja WolnoWci – KD.Z.01 

i ul. 1 Maja stanowi> zamkniCcie kompozycyjne osi 

ulicy ZwyciCstwa, obiekt stanowi>cy zamkniCcie kom-

pozycyjne kształtuje siC jako obiekt o szczególnych 

wymaganiach budowlanych, dopuszcza siC zwiCkszenie 

wysokoWci budynku dla pojedynczych elementów archi-

tektonicznych jak np. wykusz, wieca, ryzalit itp.;

3) obiekt zabytkowy przy ul. Aleja WolnoWci 40 (dawny 

browar) stanowi dominantC w kompozycji pierzei ul. 
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Aleja WolnoWci na odcinku od ul. 1. Maja do ul. Armii 

Krajowej; w pierzei zabudowy ul. Aleja WolnoWci  prze-

budowa, rozbudowa, nadbudowa istniej>cych obiektów 

oraz nowe obiekty nie mog> zawierać akcentów wyso-

koWciowych i takich rozwi>zaM w kompozycji elewacji, 

które mogłyby naruszyć dominuj>c> rolC bryły d. browaru 

MadaliMskich.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) zieleM chroniona: obowi>zuje ochrona pomników 

przyrody na terenie 6.2 oraz istniej>cych drzew, 

oznaczonych na rysunku planu jako drzewa do 

zachowania, w strefi e ochronnej wycej wymienio-

nych drzew, okreWlonej przez rzut korony drzewa, 

wyklucza siC zagospodarowanie mog>ce znacz>co 

naruszyć wartoWci przyrodnicze obiektu, jak pokrój 

korony, system korzeniowy lub pogorszyć warunki 

siedliskowe,

b) zieleM projektowana: na terenie zespołu zabytkowego 

browaru MagdaliMskich obowi>zuje nasadzenie szpa-

leru drzew liWciastych wzdłuc linii rozgraniczaj>cych 

terenu, oznaczonego na rysunku planu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) teren połocony jest w strefi e „OW” czCWciowej ochrony 

archeologiczno konserwatorskiej, obowi>zuj> ustalenia 

ogólne w § 10. ust. 6 pkt 2);

2) na terenie 9.MC.02 znajduje siC załocenie dawnego 

browaru uznane za zabytkowy zespół budowlany, obo-

wi>zuj> nastCpuj>ce zasady:

a) utrzymanie historycznej kompozycji obiektów za-

bytkowych z dostosowaniem elementów nowych do 

kompozycji istniej>cej,

b) wyklucza siC stosowanie nawierzchni asfaltowych;

3) zabytkami w rozumieniu przepisów odrCbnych s> na-

stCpuj>ce obiekty:

a) dawny browar MagdaliMskich, ul. Aleja WolnoWci 

40,

b) kamienica, ul. Aleja WolnoWci 44,

c) kamienica, ul. Aleja WolnoWci 32,

— dopuszcza siC przebudowC tych obiektów z zacho-

waniem zasad ochrony ustalonych w rozdziale 2 

– ustalenia ogólne dla całego terenu objCtego planem, 

w § 10 ust. 5.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.1:

— obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 4m od linii 

rozgraniczaj>cych ulicy 1 Maja i po linii rozgranicza-

j>cej ulicy KD.Z.01 – Aleja WolnoWci,

— nieprzekraczaln> lini> zabudowy na terenie posesji 

zgodnie z rysunkiem planu, wyznaczaj>c> dopusz-

czaln> lokalizacjC zabudowy,

b) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.2 nieprzekra-

czaln> liniC zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

c) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.3:

— obowi>zuj>c> liniC zabudowy po linii rozgraniczaj>cej 

ulicy KD.Z.01, wyznaczon> przez istniej>ce budyn-

ki,

— nieprzekraczaln> lini> zabudowy na terenie posesji 

wyznaczaj>c> dopuszczaln> lokalizacjC zabudowy, 

zgodnie z rysunkiem planu,

d) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.4 nieprze-

kraczaln> liniC zabudowy po obrysie wydzielenia 

wewnCtrznego 6.4 dla zabudowy gospodarczej, 

zgodnie z rysunkiem planu,

e) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.5:

— obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 4m od linii 

rozgraniczaj>cych ulicy KD.L.04,

— nieprzekraczaln> lini> zabudowy na terenie posesji 

wyznaczaj>c> dopuszczaln> lokalizacjC zabudowy, 

zgodnie z rysunkiem planu;

2) dla zabudowy usytuowanej na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 6.5 ustala siC wskaaniki i parametry 

zagospodarowania terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki: maksymalnie 0,5,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimalnie 

40%;

3) dla pozostałej zabudowy ustala siC wskaaniki i parametry 

zagospodarowania terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

4) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenie 

wewnCtrzne 6.1 obowi>zuje uzupełnienie zabudowy w 

typie zabudowy istniej>cej na działkach w bezpoWrednim 

s>siedztwie, ustala siC parametry i wskaaniki kształto-

wania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie trzy kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe,

b) wysokoWć: jak w zabudowie na działkach w bezpo-

Wrednim s>siedztwie,

c) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna 

kalenica dachu równoległa do frontu działki,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 30o-45o, lub dach 

mansardowy,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

5) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenie 

wewnCtrzne 6.2, ustala siC parametry i wskaaniki kształ-
towania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: dla nowej zabudowy dwie kondyg-

nacje nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, zabu-

dowa istniej>ca o trzech kondygnacjach nadziemnych 

pozostaje bez prawa rozbudowy, przebudowy, nadbu-

dowy, skutkuj>cej zwiCkszeniem wysokoWci budynku 

lub iloWci kondygnacji,

b) wysokoWć: maksymalnie 9m,

c) kształt dachu: dowolny,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 30o-45o, lub dach 

mansardowy,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

6) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenie 

wewnCtrzne 6.3, ustala siC parametry i wskaaniki kształ-
towania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: dla zabudowy w pierzei ul. Aleja 

WolnoWci – trzy kondygnacje nadziemne, w tym 

poddasze ucytkowe, dla zabudowy w głCbi posesji 

(ofi cyny) – dwie kondygnacje nadziemne, w tym 

poddasze ucytkowe,

b) wysokoWć: dla nowej zabudowy a takce przebudowy 

rozbudowy nadbudowy obiektów istniej>cych obowi>-

zuje zachowanie wysokoWć górnej krawCdzi elewacji 

frontowej (okap dachu) wyznaczonej przez istniej>ce 

budynki ul. Aleja WolnoWci 34 i 36,

c) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna 

kalenica dachu równoległa do frontu działki, tj do ul. 

Aleja WolnoWci,
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d) k>t nachylenia połaci dachowych: 30o-45o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

7) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenie 

wewnCtrzne 6.5 dopuszcza siC now> zabudowC w typie 

zabudowy istniej>cej, który wyznacza budynek przy 

ul. Armii Krajowej 27, ustala siC parametry i wskaaniki 

kształtowania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie trzy kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe,

b) wysokoWć: 10m -12m,

c) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna 

kalenica dachu równoległa do frontu działki,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 30o-45o, lub dach 

mansardowy,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

8) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenie 

wewnCtrzne 6.4, ustala siC parametry i wskaaniki kształ-
towania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: 1 kondygnacja,

b) wysokoWć: maksymalnie 5m,

c) kształt dachu: dach dwu lub wielospadowy,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 25o-30o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

9) lokalizacja zabudowy na granicy działki:

a) na terenie oznaczonym jako wydzielenie wewnCtrzne 

6.4 dopuszcza siC lokalizacje zabudowy na granicy 

wydzielenia wewnCtrznego,

b) na pozostałym terenie dopuszcza siC zabudowC na 

granicy działki usytuowan> zgodnie z ustalonymi 

liniami zabudowy;

10) zasady podziału na działki:

a) na terenie oznaczonym jako wydzielenie wewnCtrzne 

6.5 ustala siC zasady podziału na działki budowla-

ne:

— powierzchnia nowo wydzielanych działek budowla-

nych: minimalna 550m2,

— szerokoWć frontów nowo wydzielanych działek bu-

dowlanych: minimalna 18m,

— k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolny,

b) na terenie oznaczonym jako wydzielenie wewnCtrz-

ne 6.2 dopuszcza siC scalenia istniej>cych działek i 

wydzielanie nowych w celu uporz>dkowania struktury 

własnoWciowej i przestrzennej,

c) na pozostałym terenie wyklucza siC wydzielanie 

nowych działek, za wyj>tkiem działek niezbCdnych 

dla lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej i 

ci>gów komunikacyjnych,

d) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 

uregulowania stanu prawnego gruntów jako tere-

nów niezbCdnych do prawidłowego funkcjonowania 

istniej>cych budynków na działkach wydzielonych po 

obrysie budynku, zalecane granice poszczególnych 

posesji wyznaczone s> przez istniej>ce granice 

działek i linie rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów 

pieszo jezdnych.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania posesji 

i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkaMców;

2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 

zachowanie dostCpu publicznego na terenie dojazdów 

10.1.KX i 10.2.KX;

3) do likwidacji przeznacza siC nastCpuj>ce obiekty ozna-

czone na rysunku planu:

a) budynki na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.2,

b) budynek gospodarczy na terenie dojazdu 10.1.KX.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wyklucza siC lokalizacjC nowych bezpoWrednich zjaz-

dów z ulicy KD.Z.01 – ul. Aleja WolnoWci,

b) obowi>zuje obsługa komunikacyjna z: ulicy KD.L.04 

– ul. Armii Krajowej i ci>gów pieszo jezdnych, ozna-

czonych w planie jako 10.1.KX 10.2.KX;

2) dla wewnCtrznego układu komunikacyjnego, tj. dojazdów 

i ci>gów pieszych rezerwuje siC:

a) teren 10.1.KX, urz>dzony jako dojazd z parkingiem 

na działce 24/3,

b) teren 10.2.KX, urz>dzony jako ci>g pieszo jezdny;

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14, dopuszcza siC uwzglCd-

nienie w bilansie miejsc postojowych mocliwoWci parko-

wania na terenie 10.1.KX na odcinku równym szerokoWci 

działki przylegaj>cej do tego dojazdu.

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 18

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.03 
o powierzchni 0,24 ha

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cych drzew, oznaczo-

nych na rysunku planu jako drzewa do zachowania, 

w strefie ochronnej wycej wymienionych drzew, 

okreWlonej przez rzut korony drzewa, wyklucza siC 

zagospodarowanie mog>ce znacz>co naruszyć war-

toWci przyrodnicze obiektu, jak pokrój korony, system 

korzeniowy lub pogorszyć warunki siedliskowe,

b) obowi>zuje nasadzenie szpaleru drzew wzdłuc brze-

gu rzeki Łeby, zgodnie z rysunkiem planu.
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4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) teren połocony jest w strefi e „OW” czCWciowej ochrony 

archeologiczno konserwatorskiej, obowi>zuj> ustalenia 

ogólne w § 10. ust. 6 pkt 2);

2) zabytkiem w rozumieniu przepisów odrCbnych jest bu-

dynek przy ul. WolnoWci 53, dopuszcza siC przebudowC 

z zachowaniem zasad ochrony ustalonych w rozdziale 2 

– ustalenia ogólne dla całego terenu objCtego planem, 

w § 10 ust. 5;

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy od strony ulicy KD.Z.01 

– Aleja WolnoWci,

b) nieprzekraczaln> liniC zabudowy po obrysie istniej>-

cych budynków;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudo-

wy:

a) wyklucza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 

istniej>cych obiektów skutkuj>c> zwiCkszeniem wy-

sokoWci istniej>cej zabudowy,

b) dopuszcza siC zwiCkszenie tej wysokoWci dla pojedyn-

czych elementów architektonicznych jak np. wykusz, 

wieca, ryzalit itp.;

3) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie z 

ustalonymi liniami zabudowy;

4) zasady podziału na działki:

a) wyklucza siC wydzielanie nowych działek, za wyj>t-

kiem działek niezbCdnych dla lokalizacji obiektów in-

frastruktury technicznej i ci>gów komunikacyjnych,

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 

uregulowania stanu prawnego gruntów jako tere-

nów niezbCdnych do prawidłowego funkcjonowania 

istniej>cych budynków na działkach wydzielonych po 

obrysie budynku, zalecane granice poszczególnych 

posesji wyznaczone s> przez istniej>ce granice 

działek i linie rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów 

pieszo jezdnych.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 

za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania posesji i miejsc 

przeznaczonych dla rekreacji mieszkaMców;

2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 

zachowanie dostCpu ogólnego 1,5 m od linii brzegu rzeki 

Łeby, zabrania siC grodzenia nieruchomoWci przyległych 

do koryta Łeby w odległoWci mniejszej nic 1,5 m od 

linii brzegu, a takce zakazywania lub uniemocliwiania 

przechodzenia przez ten obszar;

3) do likwidacji przeznacza siC budynek gospodarczy na 

działce 14/1 oznaczony na rysunku planu;

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wyklucza siC lokalizacjC nowych bezpoWrednich zjaz-

dów z ulicy KD.Z.01 – ul. Aleja WolnoWci,

b) dopuszcza siC wjazd na teren z ulicy KD.Z.01 – Aleja 

WolnoWci poprzez istniej>cy zjazd zbiorczy oraz z 

ulicy KD.L.05 – ul. Armii Krajowej poza obszarem 

skrzycowania tych ulic;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14;

3) parkowanie na terenie posesji oraz na parkingu 10.1.KP 

w terenie elementarnym 9.MC.01.

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 19

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.04
 o powierzchni 1,20ha

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>;

2) dopuszcza siC:

a) lokalizacjC funkcji usługowych jako lokali wbudowa-

nych, usytuowanych wył>cznie w parterach budyn-

ków,

b) lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego za-

spakajaj>cych specyfi czne potrzeby mieszkaniowe;

3) wydzielenie wewnCtrzne oznaczone jako 1.1 przeznacza 

siC na tereny rekreacji wewn>trzosiedlowej z parkingiem 

podziemnym dla samochodów osobowych;

4) wydzielenie wewnCtrzne oznaczone jako 1.2.KP prze-

znacza siC na parking dla samochodów osobowych.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cych drzew, oznaczo-

nych na rysunku planu jako drzewa do zachowania, 

w strefie ochronnej wycej wymienionych drzew, 

okreWlonej przez rzut korony drzewa, wyklucza siC 

zagospodarowanie mog>ce znacz>co naruszyć war-

toWci przyrodnicze obiektu, jak pokrój korony, system 

korzeniowy lub pogorszyć warunki siedliskowe,

b) zieleM projektowana: obowi>zuje nasadzenie szpaleru 

drzew liWciastych oznaczonego na rysunku planu 

wzdłuc linii rozgraniczaj>cych z terenem wydzielenia 

wewnCtrznego 1.2.KP;

2) obowi>zuje zagospodarowanie terenu oznaczonego 
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na rysunku planu jako wydzielenie wewnCtrzne 3.1 w 

formie powierzchni biologicznie czynnej, dopuszcza siC 

urz>dzenie przejWć pieszych z nawierzchni przepusz-

czalnych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: teren połocony jest w strefi e 

„OW” czCWciowej ochrony archeologiczno konserwatorskiej, 

obowi>zuj> ustalenia ogólne w § 10. ust. 6 pkt 2).

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy oznaczon> 

jak na rysunku planu;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudo-

wy:

a) zgodnie z istniej>cymi parametrami, jak: iloWć kon-

dygnacji, wysokoWć zabudowy, kształt dachu, k>t 

nachylenia połaci dachowych,

b) wyklucza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 

istniej>cych obiektów skutkuj>c> zwiCkszeniem wy-

sokoWci istniej>cej zabudowy;

4) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie z 

ustalonymi liniami zabudowy;

5) zasady podziału na działki: dowolne.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) zasady lokalizacji tymczasowych obiektów budowla-

nych:

a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego 

jako 1.2.KP dopuszcza siC lokalizacjC tymczasowego 

obiektu budowlanego o parametrach zgodnych z ist-

niej>cym zagospodarowaniem, o funkcji handlowej,

b) na pozostałym terenie dopuszcza siC lokalizacjC 

tymczasowych obiektów budowlanych niezbCdnych 

do urz>dzania posesji i miejsc przeznaczonych dla 

rekreacji mieszkaMców;

2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje za-

chowanie dostCpu publicznego lub ogólnego na terenie 

do parkingu 1.2.KP.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wyklucza siC lokalizacjC nowych bezpoWrednich zjaz-

dów z ulicy Aleja WolnoWci,

b) nowe wjazdy na teren wył>cznie z ulicy KD.L.06 – ul. 

M. Konopnickiej,

c) obowi>zuje zapewnienie dojazdu do terenu 11.1.C 

przez teren 1.2.KP;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14, teren oznaczony na 

rysunku planu jako wydzielenie wewnCtrzne 1.1 rezerwu-

je siC dla parkingu podziemnego z dachem urz>dzonym 

dla celów rekreacyjnych.

11. Infrastruktura techniczna:

1) zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla syste-

mów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i 

rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dla całego terenu w § 15;

2) rezerwuje siC teren wydzielenia 11.1.C dla obiektu sie-

ciowego sieci ciepłowniczej.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 20

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.UU.05
 o powierzchni 0,35 ha

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej;

1) wyklucza siC zmianC przeznaczania istniej>cych lokali 

ucytkowych w parterach budynków na cele mieszkanio-

we;

2) wydzielenie wewnCtrzne oznaczone jako 1.1.ZP prze-

znacza siC na teren zieleni urz>dzonej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: nie 

ustala siC.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) na terenie 9.UU.05 znajduj> siC obiektu wpisane do 

rejestru zabytków:

a) dom jednorodzinny – willa ul. Armii Krajowej 16, 

nr wpisu: A-278 z 20.05.1988 r.,

b) budynek banku – ul. Armii Krajowej 18, nr wpisu: 

A-275 z 20.05.1988 r.,

— wszelkie działania przy wymienionych wycej obiek-

tach wymagaj> zgody właWciwego konserwatora 

zabytków, zgodnie z przepisami odrCbnymi;

2) cały teren 9.UU.05 stanowi fragment załocenia stanowi>-

cego zabytkowy zespół budowlany, którym jest zespół 
reprezentacyjnych obiektów wzdłuc ul. Armii Krajowej, 

obowi>zuje utrzymanie historycznej kompozycji zespołu 

zabudowy z dostosowaniem elementów nowych do 

kompozycji istniej>cej;

3) cały teren połocony jest w strefi e „OW” czCWciowej 

ochrony archeologiczno konserwatorskiej, obowi>zuj> 

ustalenia ogólne w § 10. ust. 6 pkt 2).

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy po obrysie 

istniej>cych budynków;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z nieprze-

kraczalnymi liniami zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudo-

wy:
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a) zabudowa istniej>ca pozostaje bez prawa rozbudowy, 

przebudowy, nadbudowy, skutkuj>cej zwiCkszeniem 

wysokoWci budynku lub iloWci kondygnacji,

b) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

4) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

lokalizacje zabudowy na granicy działki, z zachowaniem 

ustalonych w planie linii zabudowy;

5) zasady podziału na działki:

a) wyklucza siC wydzielanie nowych działek, za wyj>t-

kiem działek niezbCdnych dla lokalizacji obiektów 

infrastruktury technicznej i dojazdów;

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 

uregulowania stanu prawnego gruntów jako terenów 

niezbCdnych do prawidłowego funkcjonowania istnie-

j>cych budynków.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy;

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych;

3) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu:

a) obowi>zuje zachowanie dostCpu ogólnego na terenie 

1.1.ZP,

b) obowi>zuje zachowanie dostCpu ogólnego na terenie 

ci>gu pieszo rowerowego 10.1.KX.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren z ulic KD.L.05 – ul. Armii Krajowej i 

KD.L.06 – ul. M. Konopnickiej,

b) obowi>zuje zapewnienie dojazdu do działki 349/7przez 

działkC nr 349/8;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14;

3) parkowanie na terenie posesji oraz na parkingu 1.1.KP 

w terenie elementarnym 9.UU.12.

11. Infrastruktura techniczna:

1) zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla syste-

mów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i 

rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dla całego terenu w § 15;

2) teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie 

wewnCtrzne 11.1.E rezerwuje siC dla potrzeb lokalizacji 

stacji transformatorowej.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 21

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.UU.06 
o powierzchni 0,34 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej;

1) teren przeznaczony jest dla usług publicznych;

2) teren oznaczony jako wydzielenie wewnCtrzne 1.1.KP 

przeznacza siC na parking dla samochodów osobo-

wych.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam;

2) obiekt zabytkowy przy ul. Armii Krajowej 14 – Ratusz 

stanowi dominantC w kompozycji pierzei ul. Armii Kra-

jowej;

3) pierzeja ulicy Skłodowskiej pokrywa siC z historyczn> 

lini> przebiegu fortyfi kacji:

a) wymagane jest uczytelnienie historycznego przebiegu 

murów i dostosowanie zabudowy do historycznej 

kompozycji przestrzennej w zakresie skali i ukształto-

wania brył budynków, nawi>zanie do lokalizacji baszt 

w miejscach oznaczonych na rysunku planu, nowa 

zabudowa ma podkreWlać i zaakcentować miejsca 

lokalizacji baszt i półbaszt;

b) obiekty lokalizowane w nawi>zaniu do linii historycz-

nego przebiegu fortyfi kacji miasta lokacyjnego reali-

zuje siC jako obiekty o szczególnych wymaganiach 

budowlanych.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: obo-

wi>zuje zachowanie istniej>cych drzew, oznaczonych 

na rysunku planu jako drzewa do zachowania, w strefi e 

ochronnej wycej wymienionych drzew, okreWlonej przez 

rzut korony drzewa, wyklucza siC zagospodarowanie 

mog>ce znacz>co naruszyć wartoWci przyrodnicze 

obiektu, jak pokrój korony, system korzeniowy lub po-

gorszyć warunki siedliskowe.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) na terenie 9.UU.06 znajduje siC obiekt wpisany do re-

jestru zabytków, którym jest budynek ul. Armii Krajowej 

14, wszelkie działania przy tym obiekcie wymagaj> 

zgody właWciwego konserwatora zabytków, zgodnie z 

przepisami odrCbnymi;

2) zabytkami w rozumieniu przepisów odrCbnych s> budyn-

ki przy ulicy M.C. Skłodowskiej nr 3 i nr 9, dopuszcza 

siC przebudowC tych obiektów z zachowaniem zasad 

ochrony ustalonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dla całego terenu, w § 10 ust. 5.

4) teren 9.UU.06 stanowi fragment załocenia stanowi>cego 

zabytkowy zespół budowlany, którym jest zespół repre-

zentacyjnych obiektów wzdłuc ul. Armii Krajowej;

5) cały teren znajduje siC w granicach:

a) obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako układ 

urbanistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu: 

A 208,

b) strefy W Wcisłej ochrony archeologiczno konserwa-

torskiej, granice strefy pokrywaj> siC z granicami 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) dla zabudowy w pierzei ulicy KD.D.14 – ul. Skłodow-

skiej obowi>zuj>ca liniC zabudowy na linii rozgrani-

czaj>cej tej ulicy i nieprzekraczalna linie zabudowy 

we wnCtrzu kwartału,

b) dla pozostałej zabudowy nieprzekraczaln> liniC za-

budowy po obrysie istniej>cych budynków;

2) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenie 

wewnCtrzne 6.1 ustala siC parametry i wskaaniki kształ-
towania zabudowy:
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a) iloWć kondygnacji: minimalnie 2 maksymalnie 3 kon-

dygnacje nadziemne,

b) wysokoWć zabudowy nie moce przekraczać wysoko-

Wci historycznych fortyfi kacji, wysokoWć ustala siC na 

podstawie zachowanych fragmentów fortyfi kacji,

c) kształt dachu: dachy dwuspadowe, główna kalenica 

dachu równoległa do ulicy KD.D.14,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: jak w budynku 

ul. M. C. Skłodowskiej nr 3 lub budynku Ratusza,

e) kolorystyka: pokrycie dachu w tonacji dachówki 

ceramicznej, kolorystykC elewacji jak w budynku ul. 

M. C. Skłodowskiej nr 3 lub budynku Ratusza;

3) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania dla 

pozostałej czCWci terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

4) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

lokalizacjC zabudowy na granicy działki z zachowaniem 

linii zabudowy ustalonych w planie;

5) zasady podziału na działki: wyklucza siC wydzielanie 

nowych działek, za wyj>tkiem działek niezbCdnych dla 

lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej i dojaz-

dów;

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych;

2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 

zachowanie dostCpu ogólnego na terenie 1.1.KP.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren z ulic ota-

czaj>cych kwartał, oznaczonych w planie jako KD.L.05 

– ul. Armii Krajowej, KD.L.06 – ul. M. Konopnickiej, 

KD.D.14 – ul. Skłodowskiej, KD.D.20 – ul. Korczaka;

2) parkowanie na terenie 1.1.KP.

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 22

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.07 
o powierzchni 0,27 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>;

2) w budynkach usytuowanych w pierzei ulicy KD.L.05 

– ul. Armii Krajowej wyklucza siC przeznaczanie na 

cele mieszkaniowe istniej>cych lokali ucytkowych w 

parterach budynków;

3) teren oznaczony jako wydzielenie wewnCtrzne 1.1.UO 

rezerwuje siC dla usług oWwiaty.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: obo-

wi>zuje nasadzenie i pielCgnacja wewn>trz kwartału 

grup drzew, zgodnie z rysunkiem planu;

2) na całym terenie elementarnym obowi>zuje zakaz 

umieszczania reklam emituj>cych Wwiatło pulsuj>ce mo-

g>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpoWrednim 

s>siedztwie.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) zabytkami w rozumieniu przepisów odrCbnych s> bu-

dynek ul. Armii Krajowej 12 i budynek ul. Skłodowskiej 

27, dopuszcza siC przebudowC tych obiektów z zacho-

waniem zasad ochrony ustalonych w § 10 ust. 5;

2) cały teren znajduje siC w granicach:

a) obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako układ 

urbanistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu: 

A 208,

b) strefy W Wcisłej ochrony archeologiczno konserwa-

torskiej, granice strefy pokrywaj> siC z granicami 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy, od strony ulic KD.D.15 

– ul. Reja, KD.L.05 – ul. Armii Krajowej, KD.D.14 – ul. 

Skłodowskiej oraz KD.D.20 – ul. Korczaka na odcinku 

oznaczonym na rysunku planu,

b) nieprzekraczaln> liniC zabudowy wewn>trz kwartału 

oraz wzdłuc ulicy KD.D.14 – ul. Skłodowskiej na 

odcinku oznaczonym na rysunku planu;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

4) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenia 

wewnCtrzne 6.1 ustala siC parametry i wskaaniki kształ-
towania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie cztery kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe,

b) wysokoWć: wysokoWć górnej krawCdzi elewacji fron-

towej (okap dachu) – maksymalnie. 12m,

c) kształt dachu: dach jedno lub dwuspadowy,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: przy dachu jed-

nospadowym max.15o, przy dachu dwuspadowym 

pochylenie połaci od strony frontu działki (ul. Reja) 

powinno wynosić min. 50o a od strony zaplecza max. 

15o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

5) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenie 

wewnCtrzne 6.2 ustala siC parametry i wskaaniki kształ-
towania zabudowy:
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a) iloWć kondygnacji: maksymalnie trzy kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe,

b) wysokoWć: wysokoWć górnej krawCdzi elewacji fron-

towej (okap dachu) – maksymalnie 8,5m nad poziom 

terenu, maksymalny poziom kalenicy głównej 12m,

c) kształt dachu: dach dwuspadowy o równych kon-

tach nachylenia połaci dachowych równoległy do ul. 

M.C.Skłodowskiej,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 10o-35o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

6) na pozostałym terenie ustala siC parametry i wskaaniki 

kształtowania zabudowy:

a) obowi>zuje zachowanie budynków zgodnie z istnie-

j>cymi parametrami, jak: iloWć kondygnacji, wysokoWć 
zabudowy, kształt dachu, k>t nachylenia połaci da-

chowych,

b) wyklucza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 

istniej>cych obiektów skutkuj>c> zwiCkszeniem wy-

sokoWci istniej>cej zabudowy,

c) dopuszcza siC zwiCkszenie tej wysokoWci dla pojedyn-

czych elementów architektonicznych jak np. wykusz, 

wieca, ryzalit itp.;

7) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie z 

ustalonymi w planie liniami zabudowy;

8) zasady podziału na działki:

a) wyklucza siC wydzielanie nowych działek, za wyj>t-

kiem działek niezbCdnych dla lokalizacji obiektów 

infrastruktury technicznej,

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 

uregulowania stanu prawnego gruntów jako tere-

nów niezbCdnych do prawidłowego funkcjonowania 

istniej>cych budynków na działkach wydzielonych po 

obrysie budynku, zalecane granice poszczególnych 

posesji wyznaczone s> przez istniej>ce granice dzia-

łek i linie rozgraniczaj>ce ulic.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania posesji 

i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkaMców.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren z ulic 

otaczaj>cych kwartał 9.MC.07;

2) zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania:

a) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14,

b) dopuszcza siC uwzglCdnienie w bilansie miejsc par-

kingowych wynikaj>cym z ustalonych w § 14 zasad 

miejsc postojowych zrealizowanych w liniach rozgra-

niczaj>cych drogi KD.D.15, po stronie przylegaj>cej   

do terenu 9.MC.07.

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 23

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.08 
o powierzchni 0,92 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>;

2) wyklucza siC lokalizacjC nowych funkcji mieszkaniowych 

w parterach budynków;

3) wyklucza siC zmianC przeznaczania istniej>cych lokali 

ucytkowych w parterach budynków na cele mieszkanio-

we;

4) w budynkach powstałych po adaptacji pozostałoWci forty-

fi kacji miasta lokacyjnego na cele ucytkowe, dopuszcza 

siC lokalizacjC wył>cznie funkcji usługowych;

5) teren oznaczony jako wydzielenie wewnCtrzne 1.1.UO 

rezerwuje siC dla usług oWwiaty.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam wolnostoj>cych i reklam wbudowanych;

2) głównym elementem kompozycji terenu jest historyczny 

przebieg i pozostałoWci fortyfi kacji miasta lokacyjnego, 

wraz z dominant> przestrzenn> któr> jest narocna 

baszta obronna, obowi>zuje ochrona  ekspozycji tego 

zabytku.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cych drzew, oznaczo-

nych na rysunku planu jako drzewa do zachowania, 

w strefie ochronnej wycej wymienionych drzew, 

okreWlonej przez rzut korony drzewa, wyklucza siC 

zagospodarowanie mog>ce znacz>co naruszyć war-

toWci przyrodnicze obiektu, jak pokrój korony, system 

korzeniowy lub pogorszyć warunki siedliskowe,

b) zieleM projektowana: obowi>zuje nasadzenie szpaleru 

drzew liWciastych wzdłuc linii rozgraniczaj>cych ulicy 

KD.L.06 – Konopnickiej, według rysunku planu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) na terenie 9.MC.08 znajduj> siC obiekty wpisane do 

rejestru zabytków – północny odcinek murów obronnych 

oraz narocna baszta obronna – ul. Korczaka. Dla zago-

spodarowania linii historycznego przebiegu fortyfi kacji 

ustala siC:

a) likwidacjC oznaczonych na rysunku planu budynków 

gospodarczych i garacy przylegaj>cych do zabytko-

wych murów,

b) utrzymanie funkcji ucytkowych w budynku oznaczo-

nym jako wydzielenie wewnCtrzne 4.1,

c) na terenie 4.2 likwidacja istniej>cego budynku z 

mocliwoWci> odbudowy w formie dostosowanej do 

charakteru zabytku,

d) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów kubaturowych o 

funkcjach usługowych w miejscu usytuowania baszt, 

oznaczonych na rysunku planu;

— wszelkie działania przy wymienionych wycej obiek-
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tach wymagaj> zgody właWciwego konserwatora 

zabytków, zgodnie z przepisami odrCbnymi;

2) cały teren znajduje siC w granicach:

a) obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako układ 

urbanistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu: 

A 208,

b) strefy W Wcisłej ochrony archeologiczno konserwa-

torskiej, granice strefy pokrywaj> siC z granicami 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków;

3) zabytkami w rozumieniu przepisów odrCbnych s> nastC-

puj>ce obiekty: budynek ul. Aleja WolnoWci 21, budynek 

szkoły przy ul. Aleja WolnoWci, budynek ul. Orzeszko-

wej 6, budynek ul. Korczaka 3,

— dopuszcza siC przebudowC tych obiektów z zacho-

waniem zasad ochrony ustalonych w § 10 ust. 5.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) nieprzekraczaln> liniC zabudowy po obrysie istniej>-

cych budynków;

b) obowi>zuj>c> liniC zabudowy po obrysie istniej>cych 

budynków, wzdłuc linii rozgraniczaj>cej drogi KD.L.07 

– ul.Orzeszkowej;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: zgodnie z liniami zabudowy 

oznaczonymi na rysunku planu,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenie 

wewnCtrzne 6.1 ustala siC parametry i wskaaniki kształ-
towania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: 1 kondygnacja,

b) wysokoWć: maksymalnie 5m

c) kształt dachu: dach dwu lub wielospadowy o poła-

ciach nachylonych pod jednakowym k>tem,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 25o-30o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

4) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

na pozostałym terenie:

a) na pozostałym terenie obowi>zuje zachowanie bu-

dynków zgodnie z istniej>cymi parametrami, jak: iloWć 
kondygnacji, wysokoWć zabudowy, kształt dachu, k>t 

nachylenia połaci dachowych,

b) wyklucza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 

istniej>cych obiektów skutkuj>c> zwiCkszeniem wy-

sokoWci istniej>cej zabudowy,

c) dopuszcza siC zwiCkszenie tej wysokoWci dla pojedyn-

czych elementów architektonicznych jak np. wykusz, 

wieca, ryzalit itp.,

5) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie z 

ustalonymi liniami zabudowy;

6) zasady podziału na działki:

a) wyklucza siC wydzielanie nowych działek, za wyj>t-

kiem działek niezbCdnych dla lokalizacji obiektów 

infrastruktury technicznej,

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 

uregulowania stanu prawnego gruntów jako tere-

nów niezbCdnych do prawidłowego funkcjonowania 

istniej>cych budynków na działkach wydzielonych po 

obrysie budynku.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania 

posesji i miejsc przeznaczonych dla rekreacji;

2) na terenach przedpola ekspozycji fortyfi kacji miasta 

lokacyjnego, oznaczonych na rysunku planu odpowied-

nim symbolem, obowi>zuje zakaz lokalizacji wszelkich 

obiektów kubaturowych naziemnych;

3) wszystkie garace i budynki gospodarcze i inne dobu-

dowane do pozostałoWci fortyfi kacji miasta lokacyjnego 

lub połocone na linii historycznego przebiegu tych for-

tyfi kacji, oznaczone na rysunku planu, traktuje siC jak 

zabudowC tymczasow> docelowo do likwidacji.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wyklucza siC lokalizacjC nowych bezpoWrednich 

zjazdów z ulicy Aleja WolnoWci, znajduj>cej siC poza 

granic> obszaru objCtego planem;

b) wjazd na teren z ulic: KD.L.06 – ul. M. Konopnickiej, 

KD.L.07 – ul. Orzeszkowej i KD.D.20 – ul. Korcza-

ka,

2) zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania:

a) dla potrzeb szkoły na terenie 1.1.UO obowi>zuje 

zapewnienie miejsc postojowych w granicach tego 

terenu,

b) dla pozostałego zagospodarowania obowi>zuje 

zapewnienie miejsc parkingowych na zasadach okre-

Wlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne dotycz>ce 

całego terenu w § 14,

b) dopuszcza siC uwzglCdnienie w bilansie miejsc 

parkingowych wynikaj>cym z ustalonych w § 14 

zasad miejsc postojowych zrealizowanych w liniach 

rozgraniczaj>cych dróg KD.L.06 i KD.L.07, po stronie 

przylegaj>cej do terenu 9.MC.08.

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 24

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.09 
o powierzchni 0,46 ha

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>;

2) w budynkach usytuowanych w pierzei ulicy KD.L.05 

– ul. Armii Krajowej wyklucza siC przeznaczanie na 
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cele mieszkaniowe istniej>cych lokali ucytkowych w 

parterach budynków.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: za-

sady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC reklam.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: obo-

wi>zuje nasadzenie i pielCgnacja wewn>trz kwartału 

grup drzew, zgodnie z rysunkiem planu;

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) cały teren znajduje siC w granicach:

a) obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako układ 

urbanistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu: 

A 208,

b) strefy W Wcisłej ochrony archeologiczno konserwa-

torskiej, granice strefy pokrywaj> siC z granicami 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków;

2) zabytkami w rozumieniu przepisów odrCbnych s> bu-

dynki przy ulicy M. Reja nr 10, nr 15 i nr 17, dopuszcza 

siC przebudowC tych obiektów z zachowaniem zasad 

ochrony ustalonych w § 10 ust. 5;

3) w pierzei ul. M.Reja obowi>zuje utrzymanie historycznej 

kompozycji obiektów zabytkowych z dostosowaniem 

elementów nowych do kompozycji istniej>cej.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy na linii rozgraniczaj>cej 

ulic KD.L.05- ul. Armii Krajowej, KD.D.15- ul. M. Reja 

oraz KD.D.20 – ul. Korczaka,

b) nieprzekraczaln> liniC zabudowy wzdłuc ulicy KD.L.07 

– ul. Orzeszkowej, zgodnie z rysunkiem planu,

c) nieprzekraczaln> liniC zabudowy wewn>trz kwartału 

po obrysie istniej>cych budynków;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) dla zabudowy usytuowanej w pierzei ul. M.Reja, ul. 

Korczaka i ul. Armii Krajowej ustala siC parametry i 

wskaaniki kształtowania zabudowy:

a) obowi>zuje zachowanie gabarytów i formy architek-

tonicznej zabytków, zgodnie z ustaleniami w ust. 4,

b) dla nowej zabudowy obowi>zuje realizacja w typie 

zabudowy istniej>cej, wyznaczonym przez budynki 

zabytkowe,

c) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej,

d) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzie-

lenie wewnCtrzne 6.1 obowi>zuje zakaz zabudowy 

parteru w celu zachowanie przejazdu bramowego;

4) dla zabudowy w pierzei ul. Orzeszkowej ustala siC:

a) dopuszcza siC nadbudowC istniej>cych budynków i 

przebudowC dachu na stromy,

b) iloWć kondygnacji: maksymalnie piCć kondygnacji, w 

tym ucytkowe poddasze,

c) wysokoWć: maksymalnie 17m, okap dachu nad czwar-

t> kondygnacj>, w przypadku dachu mansardowego 

nad trzeci> kondygnacj>,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 30o-45o, dopusz-

cza siC dach mansardowy, główna kalenica równo-

legła do ul. Orzeszkowej,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

5) dla zabudowy gospodarczej i garacy ustala siC parame-

try i wskaaniki kształtowania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: 1 kondygnacja,

b) wysokoWć: maksymalnie 5m,

c) kształt dachu: dach dwu lub wielospadowy,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 25o-30o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

6) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie z 

ustalonymi liniami zabudowy;

7) zasady podziału na działki:

a) wyklucza siC wydzielanie nowych działek budowla-

nych,

b) dopuszcza siC wydzielanie działek dla potrzeb ure-

gulowania stanu prawnego gruntów jako terenów 

niezbCdnych do prawidłowego funkcjonowania ist-

niej>cych budynków na działkach wydzielonych po 

obrysie budynku.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania posesji 

i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkaMców;

2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 

zachowanie dostCpu ogólnego na terenach wydzieleM 

wewnCtrznych oznaczonych na rysunku planu jako 9.1 

i na terenie dojazdu 10.1.KX;

3) budynki do likwidacji: obowi>zuje likwidacja budynku 

oznaczonego na rysunku planu;

4) wyklucza siC lokalizacjC garacy w pierzei ul. M.Reja, 

istniej>ce garace tworz>ce t> pierzejC uznaje siC za 

zagospodarowanie tymczasowe, powycsze ustalenie 

nie dotyczy garacy wbudowanych.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren z ulic 

otaczaj>cych kwartał 9.MC.09, tj. ul. Armii Krajowej 

– KD.L.05, ul. E. Orzeszkowej – KD.L.07, ul. Korczaka 

– KD.D.20, ul. M. Reja – KD.D.15;

2) dla wewnCtrznego układu komunikacyjnego rezerwuje 

siC teren 10.1.KX, urz>dzony jako dojazd z miejscami 

do parkowania;

2) zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania:

a) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14,

b) dopuszcza siC uwzglCdnienie w bilansie miejsc par-

kingowych wynikaj>cym z powycej ustalonych wskaa-
ników mocliwoWci parkowania na ulicach KD.L.07, 

KD.D.15 i KD.D.20 po stronie przylegaj>cej do terenu 

9. MC.09 na odcinku równym połowie szerokoWci 

działki przylegaj>cej do tych ulic, przy zachowaniu 

chodnika o szerokoWci min. 2 m oraz w granicach 

dojazdu 10.1.KX.

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:
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1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 25

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.10 
o powierzchni 0,72 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>;

2) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji usługowych jako lokali 

wbudowanych, usytuowanych wył>cznie w parterach 

budynków;

3) wyklucza siC lokalizacjC obiektów o ducym zatrudnie-

niu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cych drzew, oznaczo-

nych na rysunku planu jako drzewa do zachowania, 

w strefie ochronnej wycej wymienionych drzew, 

okreWlonej przez rzut korony drzewa, wyklucza siC 

zagospodarowanie mog>ce znacz>co naruszyć war-

toWci przyrodnicze obiektu, jak pokrój korony, system 

korzeniowy lub pogorszyć warunki siedliskowe,

b) zieleM projektowana: na terenie parkingów 10.2.KP 

i 10.3.KP obowi>zuje nasadzenie szpaleru drzew 

liWciastych o jednolitym składzie gatunkowym;

2) obowi>zuje zagospodarowanie terenów oznaczonych na 

rysunku planu jako wydzielenia wewnCtrzne 3.1 i 3.2 w 

formie powierzchni biologicznie czynnej, dopuszcza siC 

urz>dzenie przejWć pieszych z nawierzchni przepusz-

czalnych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) cały teren 9.MC.10 połocony jest w strefi e OW ochrony 

archeologiczno konserwatorskiej;

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) nieprzekraczaln> liniC zabudowy na linii rozgranicza-

j>cej ulicy KD.D.13 – ul. Batalionów Chłopskich,

b) nieprzekraczaln> liniC zabudowy, od strony parkingów 

10.2.KP i 10.3.KP;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) dla zabudowy na terenach oznaczonych jako wydziele-

nia wewnCtrzne 6.1 i 6.2 ustala siC parametry i wskaaniki 

kształtowania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie piCć kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze ucytkowe,

b) wysokoWć: wysokoWć górnej krawCdzi elewacji 

frontowej (okap dachu) – max. 13,5, dopuszcza siC 

zwiCkszenie tej wysokoWci dla pojedynczych elemen-

tów architektonicznych jak np. wykusz, wieca, ryzalit 

itp., dopuszcza siC takce od strony elewacji frontowej, 

dla czCWci obiektu wychodz>cej poza obrys obiektu 

wycszego na szerokoWci max. 5m dopuszcza siC 

wysokoWci 1 kondygnacji nadziemnej (parter) jako 

przybudówki do czCWci wysokiej,

c) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna 

kalenica dachu równoległa do frontu działki,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 30o-45o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

4) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenie 

wewnCtrzne 6.3 ustala siC parametry i wskaaniki kształ-
towania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: 1 kondygnacja,

b) wysokoWć: maksymalnie 6m,

c) kształt dachu: dach dwu lub wielospadowy,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 25o-30o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej,

f)  powierzchnia zabudowy: maksymalnie 80 mo;

5) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza 

siC zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie 

z ustalonymi liniami zabudowy;

6) zasady podziału na działki:

a) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 

6.3 dopuszcza siC wydzielenie działki o max po-

wierzchni 350m2,

b) na pozostałym terenie wyklucza siC wydzielanie 

nowych działek budowlanych.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania posesji 

i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkaMców;

2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 

zachowanie dostCpu ogólnego na terenach wydzieleM 

wewnCtrznych oznaczonych na rysunku planu jako 3.1 

i 3.2;

3) wyklucza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC ist-

niej>cych obiektów oraz przebudowC istniej>cych lokali 

zmierzaj>c> do wydzielenia nowych lokali mieszkalnych 

i tym samym zwiCkszenia liczby mieszkaM;

4) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych 

mocliwoWci dojazdu dla samochodów innych nic oso-

bowe, za wyj>tkiem pojazdów obsługi technicznej 

zabudowy;

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) zasady obsługi komunikacyjnej: dopuszcza siC wjazd 

na teren:

a) z ulicy Batalionów Chłopskich, oznaczonej w planie 

jako teren KD.D.13,

b) z ci>gów pieszo jezdnych, oznaczonych w planie jako 

10.2.KX i 10.3.KX w terenie elementarnym 9.ZP.36;

2) dla wewnCtrznego układu komunikacyjnego rezerwuje 

siC teren 10.1.KX urz>dzony jako ci>g pieszy;

3) zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania:

a) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-
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sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14,

b) dopuszcza siC uwzglCdnienie w bilansie miejsc 

parkingowych wynikaj>cym z powycej ustalonych 

wskaaników miejsc postojowych zrealizowanych w 

liniach rozgraniczaj>cych drogi KD.D.13, po stronie   

przylegaj>cej do terenu 9.MU.10,

c) dla zaspokojenia potrzeb parkingowych rezerwuje siC 

tereny dla lokalizacji naziemnych miejsc postojowych, 

oznaczone na rysunku planu jako teren 10.2.KP i 

teren 10.3.KP;

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 26

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.11 
o powierzchni 1,21 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>;

2) w budynkach usytuowanych w pierzei ulicy Staromiej-

skiej wyklucza siC:

a) przeznaczanie na cele mieszkaniowe istniej>cych 

lokali ucytkowych w parterach budynków,

b) lokalizacjC nowych lokali mieszkalnych w parterach 

budynków, od strony posiadaj>cej dostCp od ulicy 

Staromiejskiej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam;

2) budynek w narocniku ulic: ul. Aleja WolnoWci – KD.Z.01 

i ul. Staromiejska – KD.KX.21, stanowi zamkniCcie 

kompozycyjne osi ulicy Aleja NiepodległoWci, zamkniCcie 

kompozycyjne kształtuje siC jako obiekt o szczególnych 

wymaganiach budowlanych.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cych drzew, oznaczo-

nych na rysunku planu jako drzewa do zachowania, 

w strefie ochronnej wycej wymienionych drzew, 

okreWlonej przez rzut korony drzewa, wyklucza siC 

zagospodarowanie mog>ce znacz>co naruszyć war-

toWci przyrodnicze obiektu, jak pokrój korony, system 

korzeniowy lub pogorszyć warunki siedliskowe,

b) zieleM projektowana: obowi>zuje nasadzenie szpaleru 

drzew liWciastych wzdłuc linii rozgraniczaj>cych ulicy 

KD.D.13 – ul. Batalionów Chłopskich oraz dojazdu 

10.2.KX.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) cały teren połocony jest w strefi e „OW” czCWciowej 

ochrony archeologiczno konserwatorskiej, obowi>zuj> 

ustalenia ogólne w § 10. ust. 6 pkt 2);

2) zabytkami w rozumieniu przepisów odrCbnych s> nastC-

puj>ce obiekty ul. Armii Krajowej 21,ul. Aleja WolnoWci 

61, 67, 69, 71, ul. Staromiejska 14, dopuszcza siC prze-

budowC tych obiektów z zachowaniem zasad ochrony 

ustalonych w § 10 ust. 5;

3) w pierzei ul. Aleja WolnoWci obowi>zuje utrzymanie hi-

storycznej kompozycji obiektów zabytkowych z dostoso-

waniem elementów nowych do kompozycji istniej>cej.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) dla zabudowy wzdłuc ulicy WolnoWci obowi>zuj>c> 

liniC zabudowy od strony ulicy WolnoWci – KD.Z.01- 

wyznaczon> przez istniej>c> zabudowC, na linii 

rozgraniczaj>cej tej ulicy, obowi>zujac> liniC zabu-

dowy   po linii rozgraniczaj>cej dojazdu 10.1.KX, 

oraz nieprzekraczaln> liniC zabudowy od strony ul. 

Batalionów Chłopskich w odległoWci min 6m od linii 

rozgraniczaj>cych tej ulicy, nieprzekraczalna liniC 

zabudowy od dojazdu 10.2.KX – zgodnie z rysunkiem 

planu,

b) dla zabudowy wzdłuc ulicy Staromiejskiej obowi>-

zuj>c> liniC zabudowy od strony KD.KX.21 – ul. 

Staromiejska, na linii rozgraniczaj>cej tej ulicy, obo-

wi>zuj>c> liniC zabudowy po linii rozgraniczaj>cej 

dojazdu 10.1.KX oraz nieprzekraczaln> liniC od strony 

ul. Batalionów Chłopskich i dojazdu 10.5.KX zgodnie 

z rysunkiem planu,

c) dla zabudowy wzdłuc ul. Armii Krajowej – KD.L.05 

obowi>zuj>c> liniC zabudowy na linii rozgraniczaj>cej 

tej ulicy,

d) nieprzekraczaln> liniC zabudowy wyznaczon> przez 

istniej>ce i realizowane budynki usytuowane pomiC-

dzy ul. Batalionów Chłopskich a rzek> Łeb>;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudo-

wy:

a) na całym terenie obowi>zuje zachowanie budynków 

zgodnie z istniej>cymi parametrami, jak: iloWć kon-

dygnacji, wysokoWć zabudowy, kształt dachu, k>t 

nachylenia połaci dachowych,

b) wyklucza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 

istniej>cych obiektów skutkuj>c> zwiCkszeniem wy-

sokoWci istniej>cej zabudowy, dopuszcza siC zwiCk-

szenie tej wysokoWci dla pojedynczych elementów 

architektonicznych jak np. wykusz, wieca, ryzalit 

itp.;

4) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.1 obowi>zuje 

zakaz zabudowy parteru w celu zachowania istniej>cego 

przejazdu bramowego;

5) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza 

siC zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie 

z ustalonymi liniami zabudowy;

6) zasady podziału na działki:

a) wyklucza siC wydzielanie nowych działek, za wyj>t-

kiem działek niezbCdnych dla lokalizacji obiektów in-

frastruktury technicznej i ci>gów komunikacyjnych,

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 
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uregulowania stanu prawnego gruntów jako tere-

nów niezbCdnych do prawidłowego funkcjonowania 

istniej>cych budynków na działkach wydzielonych po 

obrysie budynku, zalecane granice poszczególnych 

posesji wyznaczone s> przez istniej>ce granice 

działek i linie rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów 

pieszo jezdnych.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania posesji 

i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkaMców;

2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu:

a) obowi>zuje zachowanie dostCpu publicznego na 

terenach dojazdów 10.1.KX, 10.2.KX, 10.3.KX i 

10.5.KX,

b) obowi>zuje zachowanie dostCpu ogólnego na terenie 

dojazdu 10.4.KX;

3) w zakresie ochrony p.poc ustala siC: dojWciami pocaro-

wymi s> dojazdy i ci>gi pieszo jezdne oznaczone na ry-

sunku planu jako 10.1.KX, 10.2.KX, 10.3.KX, 10.4.KX.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wyklucza siC lokalizacjC nowych bezpoWrednich zjaz-

dów z ulicy KD.Z.01 – ul. Aleja WolnoWci;

b) z ulicy Batalionów Chłopskich, oznaczonej w planie 

jako teren KD.D.13,

c) z dojazdów i ci>gów pieszo jezdnych, oznaczonych 

w planie jako 10.1.KX, 10.2.KX, 10.3.KX, 10.4.KX 

i 10.5.KX;

3) dla wewnCtrznego układu komunikacyjnego, tj. dojazdów 

i ci>gów pieszych rezerwuje siC:

a) teren 10.1.KX, urz>dzony jako ci>g pieszo jezdny 

bCd>cy jednoczeWnie dojazdem do istniej>cych bu-

dynków,

b) teren 10.2.KX, urz>dzony jako dojazd do posesji 

i stacji transformatorowej na terenie 11.1.E, z par-

kingiem,

c) teren 10.3.KX, urz>dzony jako ci>g pieszo jezdny,

d) teren 10.4.KX, tj. istniej>cy dojazd,

e) teren 10.5.KX, urz>dzony jako dojazd do posesji 

z parkingiem;

4) zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania:

a) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14,

b) dopuszcza siC uwzglCdnienie w bilansie miejsc 

parkingowych wynikaj>cym z powycej ustalonych 

wskaaników miejsc postojowych zrealizowanych 

w liniach rozgraniczaj>cych drogi KD.D.13, po stronie  

przylegaj>cej do terenu 9.MC.11;

5) dla zaspokojenia potrzeb parkingowych rezerwuje siC 

teren dla lokalizacji naziemnych miejsc postojowych, 

oznaczony na rysunku planu jako dojazd 10.2.KX.

11. Infrastruktura techniczna:

1) zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla syste-

mów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i 

rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dla całego terenu w § 15;

2) teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie 

wewnCtrzne 11.1.E rezerwuje siC dla potrzeb lokalizacji 

stacji transformatorowej.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji za-

gospodarowania tymczasowego, zakaz nie dotyczy 

dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 

zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 27

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.UU.12 
o powierzchni 0,46 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej;

1) wyklucza siC zmianC przeznaczania istniej>cych lokali 

ucytkowych w parterach budynków na cele mieszkanio-

we;

2) wyklucza siC lokalizacjC lokali usługowych w istniej>cych 

garacach i zabudowie gospodarczej;

3) wydzielenie wewnCtrzne oznaczone jako 1.1.KP prze-

znacza siC na parking dla samochodów osobowych.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: nie 

ustala siC.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) na terenie 9.UU.12 znajduj> siC obiekty wpisane do 

rejestru zabytków:

a) budynek poczty ul. Armii Krajowej 11, nr wpisu: 

A-277,

b) dom mieszkalny ul. Armii Krajowej 13, nr wpisu:

A-281,

c) dom mieszkalny – willa ul. Armii Krajowej 15, nr wpisu: 

A-276,

— wszelkie działania przy wymienionych wycej obiek-

tach wymagaj> zgody właWciwego konserwatora 

zabytków, zgodnie z przepisami odrCbnymi;

2) czCWć terenu połocona jest w granicach obszaru wpi-

sanego do rejestru zabytków, jako układ urbanistyczny 

starego miasta w LCborku – nr wpisu: A – 208, fortyfi ka-

cje przebiegały w miejscu istniej>cych budynków przy 

ul. Skłodowskiej:

a) czCWć terenu znajduje siC w granicach strefy W 

Wcisłej ochrony archeologiczno konserwatorskiej, 

oznaczonej na rysunku planu, granice strefy pokry-

waj> siC z granicami obszaru wpisanego do rejestru 

zabytków,

b) pozostała czCWć terenu połocona jest w strefi e OW 

czCWciowej ochrony archeologiczno konserwator-

skiej;

4) cały teren 9.UU.12 stanowi fragment załocenia stanowi>-

cego zabytkowy zespół budowlany, którym jest zespół 
reprezentacyjnych obiektów wzdłuc ul. Armii Krajowej.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy oznaczon> 

na rysunku planu – po obrysie istniej>cych budynków;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z nieprze-

kraczalnymi liniami zabudowy ustalonymi w planie,
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b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) dla zabudowy gospodarczej i garacy ustala siC parame-

try i wskaaniki kształtowania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: 1 kondygnacja,

b) wysokoWć: maksymalnie 5m,

c) kształt dachu: dach dwu lub wielospadowy,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 25o-30o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

4) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenie 

wewnCtrzne 6.1, ustala siC parametry i wskaaniki kształ-
towania zabudowy:

a) zabudowa istniej>ca w pierzei ul. Armii Krajowej pozo-

staje bez prawa rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, 

skutkuj>cej zwiCkszeniem wysokoWci budynku lub 

iloWci kondygnacji, dla pozostałej czCWci obiektu w 

pierzei ul. Skłodowskiej dopuszcza siC nadbudowC 

do wysokoWci budynku s>siedniego,

b) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna 

kalenica dachu równoległa do ul. Skłodowskiej,

c) k>t nachylenia połaci dachowych: 30o-45o, lub dach 

mansardowy,

d) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

5) zasady podziału na działki:

a) wyklucza siC wydzielanie nowych działek, za wyj>t-

kiem działek niezbCdnych dla lokalizacji obiektów in-

frastruktury technicznej i ci>gów komunikacyjnych,

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 

uregulowania stanu prawnego gruntów jako tere-

nów niezbCdnych do prawidłowego funkcjonowania 

istniej>cych budynków na działkach wydzielonych po 

obrysie budynku, zalecane granice poszczególnych 

posesji wyznaczone s> przez istniej>ce granice 

działek i linie rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów 

pieszo jezdnych.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji nowej 

zabudowy;

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania posesji 

i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkaMców;

3) zabudowa niezgodna z planem: za niezgodn> z planem 

uznaje siC elewacjC zabudowy na granicy z terenem 

elementarnym 9.MC.13, obowi>zuje przebudowa tej 

elewacji z zastosowaniem zasady ekspozycji historycz-

nego przebiegu fortyfi kacji miasta lokacyjnego;

4) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu:

a) obowi>zuje zachowanie dostCpu ogólnego na terenie 

do dojazdu 10.1.KX,

b) obowi>zuje zachowanie dostCpu publicznego lub 

ogólnego na terenie do parkingu 1.1.KP,

c) obowi>zuje zapewnienie dojazdu do działki z trans-

formatorem – teren 11.1.E przez działkC nr 4/1 lub 

4/3;

5) w zakresie ochrony p.poc ustala siC: dojWciem pocaro-

wym jest dojazd 10.1.KX.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z:

a) ulicy Armii Krajowej, oznaczonej w planie jako teren 

KD.L.05,

b) ci>gu pieszo jezdnego, oznaczonego w planie jako 

10.1.KX;

2) rezerwacje terenów:

a) dla wewnCtrznego układu komunikacyjnego rezer-

wuje siC teren 10.1.KX, urz>dzony jako ci>g pieszo 

jezdny bCd>cy jednoczeWnie dojazdem do budynku 

na terenie 9.MC.13, w liniach rozgraniczaj>cych 

– zgodnie z rysunkiem planu,

b) dla zaspokojenia potrzeb parkingowych rezerwuje siC 

parking, oznaczony na rysunku planu jako 1.1.KP;

3) zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania:

a) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14,

b) dopuszcza siC uwzglCdnienie w bilansie miejsc 

parkingowych wynikaj>cym z powycej ustalonych 

wskaaników miejsc postojowych na terenie dojazdu 

10.1.KX.

11. Infrastruktura techniczna:

1) zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla syste-

mów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i 

rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dla całego terenu w § 15;

2) teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie 

wewnCtrzne 11.1.E rezerwuje siC dla potrzeb lokalizacji 

stacji transformatorowej.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji za-

gospodarowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy 

dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 

zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 28

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.13 
o powierzchni 0,96ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

i usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>;

2) w budynkach powstałych po adaptacji pozostałoWci forty-

fi kacji miasta lokacyjnego na cele ucytkowe, dopuszcza 

siC lokalizacje wył>cznie funkcji usługowych;

3) wyklucza siC lokalizacjC obiektów o ducym zatrudnie-

niu;

4) wydzielenia wewnCtrzne oznaczone jako 1.1.ZP, 1.2.ZP 

i 1.3.ZP przeznacza siC na teren publicznej zieleni urz>-

dzonej;

5) w parterach budynków posiadaj>cej dostCp od ulicy 

Staromiejskiej wyklucza siC:

a) przeznaczanie na cele mieszkaniowe istniej>cych 

lokali ucytkowych,

b) w nowej zabudowie lokalizacjC lokali mieszkalnych.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam;

2) głównym elementem kompozycji terenu jest historyczny 

przebieg i pozostałoWci fortyfi kacji miasta lokacyjnego, 

obowi>zuje ochrona ekspozycji tego zabytku;

3) teren 1.1.ZP nalecy zagospodarować z podkreWleniem 

Poz. 613



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 32 — 2139 —

osi kompozycyjnej przejWcia od ul. Kasprzaka nad rzekC, 

np. w formie alei oznaczonej odpowiednim symbolem 

na rysunku planu, zamkniCcie kompozycyjne lokalizuje 

siC na terenie 9.ZP.36;

4) tereny 1.2.ZP i 1.3.ZP nalecy zagospodarować w spo-

sób umocliwiaj>cy ekspozycje linii murów obronnych 

miasta;

5) przejWcie dojazdu 10.5.KX i ci>gu pieszego 10.6.KX 

przez liniC fortyfi kacji miasta lokacyjnego nalecy pod-

kreWlić poprzez lokalizacjC zagospodarowania stanowi>-

cego akcent kompozycyjny, nawi>zuj>cy do przebiegu 

drogi z okresu przedlokacyjnego lub furty w murach 

miasta lokacyjnego.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cych drzew, oznaczo-

nych na rysunku planu jako drzewa do zachowania, 

w strefie ochronnej wycej wymienionych drzew, 

okreWlonej przez rzut korony drzewa, wyklucza siC 

zagospodarowanie mog>ce znacz>co naruszyć war-

toWci przyrodnicze obiektu, jak pokrój korony, system 

korzeniowy lub pogorszyć warunki siedliskowe,

b) zieleM projektowana: obowi>zuje zakomponowanie 

przejWcia na terenie 1.1.ZP zieleni> o wyrazistej 

formie i unikatowych cechach estetycznych;

2) obowi>zuje zagospodarowanie terenu oznaczonego 

na rysunku planu jako wydzielenie wewnCtrzne 3.1 

w formie powierzchni biologicznie czynnej, dopuszcza 

siC urz>dzenie przejWć pieszych z nawierzchni prze-

puszczalnych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) na terenie 9.MC.13 znajduj> siC obiekty wpisane do re-

jestru zabytków – zachodni odcinek murów obronnych, 

dla zagospodarowania linii historycznego przebiegu 

fortyfi kacji ustala siC:

a) obowi>zuje zagospodarowanie z mocliwoWci> wy-

korzystania na cele usługowe pozostałoWci baszt 

obronnych,

b) likwidacjC oznaczonych na rysunku planu budynków 

gospodarczych i garacy, przylegaj>cych do zabytko-

wych murów,

c) na terenie 4.1, 4.2 dopuszcza siC lokalizacjC obiektów 

nosz>cych cechy współczesne, zgodne z kompozycj> 

zabytku i jego otoczenia, istniej>ce obiekty wymagaj> 

przebudowy polegaj>cej na dostosowaniu formy 

obiektu do zabytkowego kontekstu,

d) na terenie oznaczonym jako wydzielenie wewnCtrzne 

4.3 obowi>zuje odtworzenie nie zachowanego odcin-

ka fortyfi kacji i baszty obronnej w formie odrócniaj>-

cej siC od czCWci autentycznych z przeznaczeniem 

pomieszczeM na cele usługowe;

— wszelkie działania przy wymienionych wycej obiek-

tach wymagaj> zgody właWciwego konserwatora 

zabytków, zgodnie z przepisami odrCbnymi;

2) czCWć terenu połocona jest w granicach obszaru wpi-

sanego do rejestru zabytków, jako układ urbanistyczny 

starego miasta w LCborku – nr wpisu: A – 208;

3) zasady ochrony zabytków archeologicznych:

a) czCWć terenu znajduje siC w granicach strefy W 

Wcisłej ochrony archeologiczno konserwatorskiej, 

oznaczonej na rysunku planu, granice strefy pokry-

waj> siC z granicami obszaru wpisanego do rejestru 

zabytków,

b) pozostała czCWć terenu połocona jest w strefi e OW 

czCWciowej ochrony archeologiczno konserwator-

skiej.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

1) obowi>zuj> zasady zawarte w § 8;

2) na terenie 1.1.ZP nalecy urz>dzić przejWcie po trasie 

oznaczonej na rysunku planu jako rezerwowany prze-

bieg ci>gu pieszego z tras> rowerow>.

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy:

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy wzdłuc KD.KX.21 – 

ul. Staromiejska,

b) nieprzekraczaln> liniC zabudowy po obrysie istniej>-

cych budynków, zgodnie z rysunkiem planu;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z nieprze-

kraczalnymi liniami zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenie 

wewnCtrzne 6.1 ustala siC parametry i wskaaniki kształ-
towania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie piCć kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze ucytkowe,

b) wysokoWć: wysokoWć głównej kalenicy – jak w budyn-

kach istniej>cych, wysokoWć górnej krawCdzi elewacji 

frontowej – ok. 12m dla okapu dachu, dla ewen-

tualnej posadzki tarasu – ok. 9,5m ponad poziom 

ul. Staromiejskiej, dla nowej zabudowy dopuszcza 

siC rócnicC do 30 cm w stosunku do podobnych 

elementów istniej>cych budynków na dz. Nr 1/10 

i nr 1/11. Wyklucza siC przebudowC istniej>cej za-

budowyskutkuj>c> zmianami wysokoWci zabudowy 

w zakresie nastCpuj>cych parametrów: wysokoWci 

głównej kalenicy, wysokoWci górnej krawCdzi ele-

wacji, wysokoWci posadzki tarasu ponad poziom ul. 

Staromiejskiej,

c) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna 

kalenica dachu równoległa do ul. Staromiejskiej,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 45o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

4) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenie 

wewnCtrzne 6.2, ustala siC parametry i wskaaniki kształ-
towania zabudowy:

a) na całym terenie obowi>zuje zachowanie budynków 

zgodnie z istniej>cymi parametrami, jak: iloWć kon-

dygnacji, wysokoWć zabudowy,

b) wyklucza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 

istniej>cych obiektów skutkuj>c> zwiCkszeniem wy-

sokoWci istniej>cej zabudowy;

5) dla zabudowy na terenach oznaczonych jako wydzie-

lenia wewnCtrzne 6.3, 6.4 i 6,5 ustala siC parametry i 

wskaaniki kształtowania zabudowy:

a) na całym terenie obowi>zuje zachowanie budynków 

zgodnie z istniej>cymi parametrami, jak: iloWć kon-

dygnacji, wysokoWć zabudowy,

b) wyklucza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 

istniej>cych obiektów skutkuj>c> zwiCkszeniem wy-

sokoWci istniej>cej zabudowy, dopuszcza siC zwiCk-

szenie tej wysokoWci dla pojedynczych elementów 

architektonicznych jak np. wykusz, wieca, ryzalit 

itp.;

6) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza 

siC zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie 

z ustalonymi liniami zabudowy;

7) zasady podziału na działki:

a) wyklucza siC wydzielanie nowych działek budowla-
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nych, za wyj>tkiem działek niezbCdnych dla lokalizacji 

obiektów infrastruktury technicznej,

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 

uregulowania stanu prawnego gruntów jako tere-

nów niezbCdnych do prawidłowego funkcjonowania 

istniej>cych budynków na działkach wydzielonych po 

obrysie budynku, zalecane granice poszczególnych 

posesji wyznaczone s> przez istniej>ce granice 

działek i linie rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i ci>gów 

pieszo jezdnych oraz terenów o innym, ustalonym w 

planie sposobie ucytkowania.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania posesji 

i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkaMców;

2) na terenach przedpola ekspozycji fortyfi kacji miasta 

lokacyjnego, oznaczonych na rysunku planu odpowied-

nim symbolem, obowi>zuje zakaz lokalizacji wszelkich 

obiektów kubaturowych naziemnych;

3) wszystkie garace i budynki gospodarcze i inne dobu-

dowane do pozostałoWci fortyfi kacji miasta lokacyjnego 

lub połocone na linii historycznego przebiegu tych for-

tyfi kacji, oznaczone na rysunku planu, traktuje siC jak 

zabudowC tymczasow> docelowo do likwidacji;

4) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu:

a) obowi>zuje zachowanie dostCpu ogólnego na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego 1.1.ZP, 1.2.ZP, 1.3.ZP, 

10.1.KX i 10.5.KX oraz 10.6.KX,

b) obowi>zuje zachowanie dostCpu publicznego na 

terenach wydzieleM wewnCtrznych oznaczonych na 

rysunku planu jako 10.2.KX, 10.3.KX, 10.4.KX;

5) wyklucza siC lokalizacjC działalnoWci wymagaj>cych 

mocliwoWci dojazdu dla samochodów ciCcarowych, za 

wyj>tkiem pojazdów obsługi technicznej zabudowy;

6) wszelkie działania dotycz>ce formy architektonicznej 

zabudowy na terenie wydzieleM wewnCtrznych 6.3, 6.4 

i 6.5 w zakresie elewacji na Wcianach szczytowych od 

strony ci>gów pieszych wzdłuc rzeki Łeby i od strony 

pozostałoWci murów obronnych miasta lokacyjnego, 

realizuje siC jako obiekty o szczególnych wymaganiach 

budowlanych.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) wjazd na teren od ulicy KD.D.16 – ul. Skłodowskiej,

2) obsługa komunikacyjna z:

a) ci>gu pieszo jezdnego na terenie 9.UU.12, oznaczo-

nego w planie jako 10.1.KX,

b) od ul. Skłodowskiej poprzez dojazd 10.5.KX,

c) ci>gów pieszo jezdnych 10.2.KX, 10.3.KX i 

10.4.KX,

d) ci>gu pieszego 10.6.KX;

3) dla wewnCtrznego układu komunikacyjnego, tj. dojazdów 

i ci>gów pieszych rezerwuje siC:

a) tereny 10.1.KX, 10.5.KX urz>dzony jako dojazd z 

parkingiem, chodnik co najmniej po jednej stronie 

jezdni,

b) tereny 10.2.KX, 10.3.KX, 10.4.KX urz>dzone jako 

ci>g pieszo jezdny, z dojWciem do wejWć do budynków 

oraz miejscami do parkowania samochodów osobo-

wych,

c) teren 10.5.KX urz>dzony jako ci>g pieszo jezdny,

d) teren 10.6.KX urz>dzony jako ci>g pieszy;

4) zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania:

a) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14,

b) dopuszcza siC uwzglCdnienie w bilansie miejsc 

parkingowych wynikaj>cym z powycej ustalonych 

wskaaników miejsc postojowych zrealizowanych w 

liniach rozgraniczaj>cych dojazdu 10.1.KX;

5) docelowo zakłada siC lokalizacjC parkingów podziem-

nych w granicach:

a) terenów wydzieleM wewnCtrznych 1.1.ZP i 10.3.KX,

b) terenów wydzieleM wewnCtrznych 3.1 i 10.2.KX,

— z zagospodarowaniem terenu na powierzchni o 

rzCdnej nie wiCcej nic 1,5 npt., zgodnie z ustaleniami 

planu.

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji za-

gospodarowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy 

dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 

zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 29

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.14 
o powierzchni 0,31 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>;

2) wyklucza siC lokalizacjC lokali mieszkalnych w parterach 

budynków, od strony posiadaj>cej dostCp od ulicy Sta-

romiejskiej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam;

2) głównym elementem kompozycji terenu jest historyczny 

przebieg i pozostałoWci fortyfi kacji miasta lokacyjnego.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cych drzew, oznaczo-

nych na rysunku planu jako drzewa do zachowania,

b) w s>siedztwie terenu znajduje siC drzewo, oznaczone 

na rysunku planu, chronione jako pomnik przyrody,

— w strefie ochronnej wycej wymienionych drzew, 

okreWlonej przez rzut korony drzewa, wyklucza siC 

zagospodarowanie mog>ce znacz>co naruszyć war-

toWci przyrodnicze obiektu, jak pokrój korony, system 

korzeniowy lub pogorszyć warunki siedliskowe.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) na terenie 9.MC.14 znajduj> siC obiekty wpisane do re-

jestru zabytków – zachodni odcinek murów obronnych, 

numer wpisu A-208 z 30.04.1959 r., zachowane pozo-

stałoWci murów obronnych wbudowane s> w budynki 

ul. Staromiejska 29 i ul. Przymurna 13, dla zagospoda-

rowania linii historycznego przebiegu fortyfi kacji miasta 

lokacyjnego ustala siC:

Poz. 613



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 32 — 2141 —

a) na terenie oznaczonym jako wydzielenie wewnCtrzne 

4.1 dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy w powi>zaniu 

z odtworzeniem nie zachowanego odcinka fortyfi kacji 

i baszty obronnej w formie odrócniaj>cej siC od czCWci 

autentycznych, z przeznaczeniem pomieszczeM na 

cele usługowe,

b) historyczne miejsce lokalizacji baszty narocnej w linii 

fortyfi kacji miasta lokacyjnego, oznaczone na rysun-

ku planu jako wydzielenie wewnCtrzne 4.2, nalecy 

podkreWlić poprzez lokalizacjC zagospodarowania 

stanowi>cego akcent kompozycyjny, dopuszcza siC 

lokalizacjC obiektu kubaturowego, o formie architek-

tonicznej wynikaj>cej z tradycji miejsca;

2) cały teren znajduje siC w granicach:

a) obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako układ 

urbanistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu: 

A 208,

b) strefy W Wcisłej ochrony archeologiczno konserwa-

torskiej, granice strefy pokrywaj> siC z granicami 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) nieprzekraczaln> liniC zabudowy po obrysie istniej>-

cych budynków,

b) nieprzekraczaln> liniC zabudowy na terenie wydzie-

lenia wewnCtrznego 4.1;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z nieprze-

kraczalnymi liniami zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenie 

wewnCtrzne 4.1 ustala siC parametry i wskaaniki kształ-
towania zabudowy: obowi>zuje lokalizacja zabudowy 

w typie zabudowy istniej>cej, który wyznacza s>siedni 

budynek, obowi>zuje zachowanie identycznych parame-

trów w zakresie: iloWć kondygnacji, wysokoWć zabudowy, 

kształt dachu, k>t nachylenia połaci dachowych;

4) dla obiektu ul. Staromiejska 29 dopuszcza siC przebu-

dowC dachu polegaj>c> na realizacji dachu dwu lub 

wielospadowego, k>t nachylenia połaci dachowych: 45o, 

główna kalenica dachu równoległa do ul. Staromiejskiej 

i ul. Przymurnej, lokalizacjC poddasza ucytkowego 

w nadbudowanej czCWci obiektu;

5) dla pozostałej zabudowy ustala siC parametry i wskaa-
niki kształtowania zabudowy: obowi>zuje zachowanie 

budynków zgodnie z istniej>cymi parametrami, jak: 

iloWć kondygnacji, wysokoWć zabudowy, kształt dachu, 

k>t nachylenia połaci dachowych, ustalenie nie dotyczy 

budynku ul. Staromiejska 29;

6) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie z 

ustalonymi liniami zabudowy;

7) zasady podziału na działki: dopuszcza siC zmiany gra-

nic działek dla potrzeb uregulowania stanu prawnego 

gruntów jako terenów niezbCdnych do prawidłowego 

funkcjonowania istniej>cych budynków na działkach 

wydzielonych po obrysie budynku, zalecane granice 

poszczególnych posesji wyznaczone s> przez istniej>ce 

granice działek i linie rozgraniczaj>ce ulic, dojazdów i 

ci>gów pieszo jezdnych, linie rozgraniczaj>ce tereny o 

rócnych zasadach zagospodarowania.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania posesji 

i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkaMców;

2) zabudowa niezgodna z planem: za niezgodn> z planem 

uznaje siC elewacjC zabudowy od strony ulicy KD.D.18 

– ul. Przymurna, obowi>zuje przebudowa tej elewacji z 

zastosowaniem zasady ekspozycji historycznego prze-

biegu fortyfi kacji miasta lokacyjnego;

3) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu:

a) obowi>zuje zachowanie dostCpu ogólnego na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego 10.1.KX,

b) obowi>zuje zachowanie dostCpu ogólnego 1,5 m od 

linii brzegu rzeki Łeby;

4) w zakresie ochrony p.poc ustala siC: dojWciem pocaro-

wym jest dojazd 10.1.KX.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z ulicy KD.D.18, ul. Przymurna 

i ci>gu pieszo jezdnego 10.1.KX;

2) dla wewnCtrznego układu komunikacyjnego rezerwuje 

siC teren oznaczony na rysunku planu jako wydziele-

nie wewnCtrzne 10.1.KX, urz>dzony jako dojazd do 

istniej>cej zabudowy, z funkcj> ci>gu pieszego z drog> 

rowerow>, ci>g ten stanowi fragment promenady wzdłuc 
Łeby przebiegaj>cej przez całe VródmieWcie;

2) zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania:

a) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14,

b) dopuszcza siC uwzglCdnienie w bilansie miejsc 

parkingowych wynikaj>cym z powycej ustalonych 

wskaaników miejsc postojowych zrealizowanych na 

terenie wydzielenia wewnCtrznego 10.1.KX.

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji za-

gospodarowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy 

dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 

zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 30

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.15 
o powierzchni 0,89 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>;

2) wyklucza siC lokalizacjC nowych lokali mieszkalnych w 

parterach budynków, od strony posiadaj>cej dostCp od 

ulicy Staromiejskiej;
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3) wydzielenie wewnCtrzne oznaczone jako 1.1.ZP prze-

znacza siC na tereny zieleni urz>dzonej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacje reklam wbudowanych o 

powierzchni noWnika nie przekraczaj>cej 4m2;

2) budynek w narocniku ulic: Aleja NiepodległoWci – KD.Z.02 

i ul. Staromiejska – KD.KX.21, stanowi zamkniCcie kom-

pozycyjne osi ulicy I Armii Wojska Polskiego.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: obo-

wi>zuje zachowanie istniej>cych drzew, oznaczonych 

na rysunku planu jako drzewa do zachowania, w strefi e 

ochronnej wycej wymienionych drzew, okreWlonej przez 

rzut korony drzewa, wyklucza siC zagospodarowanie 

mog>ce znacz>co naruszyć wartoWci przyrodnicze 

obiektu, jak pokrój korony, system korzeniowy lub po-

gorszyć warunki siedliskowe.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) cały teren połocony jest w strefi e „OW” czCWciowej 

ochrony archeologiczno konserwatorskiej, obowi>zuj> 

ustalenia w § 10 ust. 6 pkt 2);

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 

6.1 nieprzekraczaln> liniC zabudowy w odległoWci 

min 4m od linii rozgraniczaj>cej ulicy KD.Z.02 – Aleja 

NiepodległoWci, min 4m od linii rozgraniczaj>cych 

dojazdu 10.1.KX, od strony dojazdu 10.3.KX zgodnie 

z rysunkiem planu oraz w odległoWci min 4m od gra-

nicy z terenem 6.6,

b) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 

6.2 nieprzekraczaln> liniC zabudowy po granicach 

działek, zgodnie z rysunkiem planu,

c) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 

6.3 nieprzekraczaln> liniC zabudowy po granicy 

działek od strony KD.Z.01 i skrzycowania z KD.Z.02 

oraz obowi>zuj>c> liniC zabudowy po granicy działki 

z terenem KD.KX.21,

d) dla zabudowy na terenie wydzielania wewnCtrznego 

6.4 obowi>zuj>c> liniC zabudowy od strony ulicy 

KD.KX.21 – ul. Staromiejska na linii rozgraniczaj>-

cej tej ulicy oraz nieprzekraczaln> liniC zabudowy 

od strony dojazdu 10.1.KX po obrysie istniej>cych 

budynków, jak na rysunku planu,

e) dla zabudowy na terenie wydzieleM wewnCtrznych 

6.5 i 6.7:

— nieprzekraczaln> liniC zabudowy od strony ulicy 

KD.KX.21 – ul. Staromiejska wyznaczon> przez 

istniej>ce budynki,

— nieprzekraczaln> liniC zabudowy od strony dojazdu 

10.1.KX po obrysie istniej>cych budynków,

— nieprzekraczaln> liniC zabudowy od strony ulicy 

KD.L.19 jak na rysunku planu,

f)  dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 

6.6 nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoWci 

min 4m od linii rozgraniczaj>cej ulicy KD.Z.02 – Aleja 

NiepodległoWci, ulicy KD.L.19 – ul. Targowa, od linii  

rozgraniczaj>cych dojazdu 10.1.KX oraz od granicy 

terenu 6.1;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.1 

ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudo-

wy:

a) wysokoWć zabudowy: od 14,5m do 15,5m,

b) kształt dachu: dowolny;

4) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 

6.2 (działka 227/29) ustala siC parametry i wskaaniki 

kształtowania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie trzy kondygnacje 

nadziemne w tym poddasze ucytkowe;

b) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 12m,

c) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, układ 

połaci dachowych w nawi>zaniu do istniej>cych 

budynków na działkach s>siednich, główna kalenica 

dachu równoległa do frontu działki od strony Al. Nie-

podległoWci,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 35o-45o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

5) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.3 

ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudo-

wy:

a) wysokoWć zabudowy: maksymalna 17m dla obiektu 

stanowi>cego zamkniCcie kompozycyjne, w czCWci 

przyległej do budynku istniej>cego na działce nr 

277/17 identyczna jak dla istniej>cego na tej działce 

budynku, na pozostałych działkach 15m,

b) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, układ 

połaci dachowych w nawi>zaniu do istniej>cych 

budynków na działkach s>siednich, główna kalenica 

dachu równoległa do frontu działki od strony skrzy-

cowania ulic: Al. WolnoWci, ZwyciCstwa, I.Armii WP, 

Al. NiepodległoWci,

c) k>t nachylenia połaci dachowych: 35o-45o,

d) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

6) dla zabudowy usytuowanej na terenie wydzieleM we-

wnCtrznych 6.4 i 6.5 ustala siC parametry i wskaaniki 

kształtowania zabudowy:

a) obowi>zuje zachowanie budynków zgodnie z istnie-

j>cymi parametrami, jak: iloWć kondygnacji, wysokoWć 
zabudowy, kształt dachu, k>t nachylenia połaci da-

chowych,

b) wyklucza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 

istniej>cych obiektów skutkuj>c> zwiCkszeniem wy-

sokoWci istniej>cej zabudowy, dopuszcza siC zwiCk-

szenie tej wysokoWci dla pojedynczych elementów 

architektonicznych jak np. wykusz, wieca, ryzalit 

itp.,

7) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.6 

ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudo-

wy:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie trzy kondygnacje 

nadziemne w tym poddasze ucytkowe;

b) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 12m,

c) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna 

kalenica dachu równoległa do frontu działki od strony 

ul. Targowej lub Al. NiepodległoWci,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 35o-45o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

8) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.7 obowi>zuj> 

wszystkie ustalenia dla zabudowy na terenie wydzie-

leM wewnCtrznych 6.4 i 6.5 w zawarte w ust. 6 pkt 6), 
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ponadto obowi>zuje zachowanie przejazdu bramowego 

pomiCdzy terenem 10.1.KX a ul. Staromiejsk> o min. 

szerokoWci 5m;

9) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie z 

ustalonymi liniami zabudowy;

10) zasady podziału na działki:

a) obowi>zuje uregulowanie stanu prawnego gruntów 

komunalnych zgodnie z ustaleniami planu i faktycz-

nym ucytkowaniem poszczególnych terenów,

b) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.6 dopuszcza 

siC wydzielanie nowych działek budowlanych, zasady 

podziału dowolne.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania posesji 

i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkaMców;

2) dla zaspokojenia ogólnomiejskich potrzeb parkingowych 

rezerwuje siC powierzchniC niezbCdn> dla lokalizacji

100 miejsc parkingowych w zabudowie na terenie wy-

dzielenia wewnCtrznego 6.1;

3) do likwidacji przeznacza siC nastCpuj>ce obiekty ozna-

czone na rysunku planu: budynek przy ul. Targowej;

4) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 

zachowanie dostCpu ogólnego na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego1.1.ZP, 10.1.KX, 10.2.KX.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z dojazdu 10.1.KX;

2) wyklucza siC lokalizacjC nowych bezpoWrednich zjazdów 

z ulicy KD.Z.02 – Aleja NiepodległoWci;

3) dla wewnCtrznego układu komunikacyjnego, tj. dojazdów 

i ci>gów pieszych rezerwuje siC:

a) teren 10.1.KX, urz>dzony jako ulica dojazdowa,

b) teren 10.2.KX przeznaczony dla komunikacji pie-

szej;

4) zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania:

a) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14,

b) dla zabudowy zlokalizowanej na terenie wydzieleM 

wewnCtrznych 6.4 i 6.5 dopuszcza siC uwzglCdnie-

nie w bilansie miejsc parkingowych wynikaj>cym 

z powycej ustalonych wskaaników miejsc postojo-

wych zrealizowanych w liniach rozgraniczaj>cych 

dojazdu 10.1.KX,

c) dla zabudowy zlokalizowanej na terenie wydzieleM 

wewnCtrznych 6.2 i 6.3 dopuszcza siC uwzglCdnie-

nie w bilansie miejsc parkingowych wynikaj>cym 

z powycej ustalonych wskaaników lokalizacji 50% 

tych miejsc na terenie 12.1.KP;

5) dla dojazdu 10.1.KX ustala siC nastCpuj>ce elementy 

wyposacenia:

a) chodnik po co najmniej jednej stronie jezdni o szero-

koWci min 1,5m,

b) jezdnia o szerokoWci min. 4,5 m,

c) miejsca postojowe co najmniej po jednej stronie 

jezdni.

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) do czasu realizacji zabudowy zgodnie z ustaleniami 

planu teren oznaczony jako wydzielenie wewnCtrzne 

12.1.KP przeznacza siC na parking naziemny;

2) na pozostałym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 

zagospodarowania tymczasowego, zakaz nie dotyczy 

dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 

zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren w czCWci zabudowany, w pozostałej czCWci stanowi 

własnoWć gminy.

§ 31

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.16 
o powierzchni 0,45 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>;

2) w budynkach usytuowanych w pierzei ulicy KD.L.05 

– ul. Armii Krajowej i KD.D.17 – ul. M.Reja wyklucza siC 

przeznaczanie na cele mieszkaniowe istniej>cych lokali 

ucytkowych w parterach budynków.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: za-

sady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC reklam.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: nie 

ustala siC.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) na terenie 9.MC.16 znajduje siC obiekt wpisany do 

rejestru zabytków: kamienica czynszowa ul. Armii Kra-

jowej 7 – wszelkie działania przy wymienionym obiekcie 

wymagaj> zgody właWciwego konserwatora zabytków, 

zgodnie z przepisami odrCbnymi;

2) zabytkami w rozumieniu przepisów odrCbnych s>:

a) budynki przy ulicy M. Reja 21, 22, 24, 25, 26, 27, 

28,

b) budynki przy ulicy Staromiejskiej 3, 4, 5, 6,

c) budynki przy ulicy M.C. Skłodowskiej 17, 18, 19, 20, 

21, 22,

— dopuszcza siC przebudowC tych budynków z zacho-

waniem zasad ochrony ustalonych w § 10 ust. 5;

3) cały teren 9.MC.16 tworzy zabytkowy zespół budow-

lany, którym s> dwa kwartały zabudowy pomiCdzy ul. 

Curie Skłodowskiej, Reja, Armii Krajowej i Staromiejsk>, 

obowi>zuj> ustalenia dla zabytkowego zespołu budow-

lanego zawarte w § 10 ust. 4, pkt 4);

4) cały teren znajduje siC w granicach:

a) obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako układ 

urbanistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu: 

A – 208,

b) strefy W Wcisłej ochrony archeologiczno konserwa-

torskiej, granice strefy pokrywaj> siC z granicami 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy:

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy na linii rozgrani-

czaj>cej ulic otaczaj>cych kwartał, tj.: KD.L.05 – 

ul. Armii Krajowej, KD.D.17- ul. M. Reja, KD.D.16 – 
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ul. Skłodowskiej, 10.1.KX – ul. Kasprzaka, ustalenie 

nie dotyczy linii zabudowy na działkach nr 10/3 i 12 

od strony ul. Skłodowskiej,

b) nieprzekraczaln> liniC zabudowy dla działek nr 10/3 i 

12 po linii rozgraniczaj>cej ulicy KD.D.16 – ul. Skło-

dowskiej oraz wewn>trz kwartału zgodnie z rysunkiem 

planu;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: zgodnie z liniami zabudowy 

oznaczonymi na rysunku planu,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

4) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

dla wydzielenia wewnCtrznego 6.1:

a) iloWć kondygnacji: minimalnie 3 maksymalnie 4 kon-

dygnacje nadziemne, w tym poddasze ucytkowe,

b) wysokoWć: wysokoWć głównej kalenicy – jak w bu-

dynkach istniej>cych w pierzei ul. M.C. Skłodowskie 

21, 22 dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci do 0,5 

m w stosunku do podobnych elementów istniej>cych 

budynków,

c) kształt dachu: dach dwuspadowy, wielospadowy lub 

mansardowy, główna kalenica dachu równoległa do 

ul. M.C. Skłodowskie KD.D.16,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 30-45o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

5) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

na pozostałym terenie:

a) na pozostałym terenie obowi>zuje zachowanie bu-

dynków zgodnie z istniej>cymi parametrami, jak: iloWć 
kondygnacji, wysokoWć zabudowy, kształt dachu, k>t 

nachylenia połaci dachowych,

b) wyklucza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 

istniej>cych obiektów skutkuj>c> zwiCkszeniem wy-

sokoWci istniej>cej zabudowy,

c) dopuszcza siC zwiCkszenie tej wysokoWci dla pojedyn-

czych elementów architektonicznych jak np. wykusz, 

wieca, ryzalit itp.,

6) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie z 

ustalonymi liniami zabudowy;

7) zasady podziału na działki: dopuszcza siC zmiany gra-

nic działek dla potrzeb uregulowania stanu prawnego 

gruntów jako terenów niezbCdnych do prawidłowego 

funkcjonowania istniej>cych budynków na działkach 

wydzielonych po obrysie budynku, obowi>zuje odtwo-

rzenie historycznych podziałów na działki.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania posesji 

i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkaMców;

2) wyklucza siC lokalizacjC wszystkich funkcji i działalnoWci 

wymagaj>cych mocliwoWci dojazdu dla samochodów 

innych nic osobowe, za wyj>tkiem pojazdów obsługi 

technicznej zabudowy.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z ulic: Armii Krajowej – KD.L.05, 

M. C. Skłodowskiej – KD.D.16, M. Reja KD.D.17, ul. 

Kasprzaka – 10.1.KX;

2) dla ulicy Kasprzaka oznaczonej jako 10.1.KX rezerwuje 

siC teren w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych – zgod-

nie z rysunkiem planu;

3) zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania:

a) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14,

b) dopuszcza siC uwzglCdnienie w bilansie miejsc 

parkingowych wynikaj>cym z powycej ustalonych 

wskaaników, miejsc postojowych zrealizowanych w 

liniach rozgraniczaj>cych drogi KD.D.16 i KD.D.17.

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 32

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.17 
o powierzchni 0,54 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>;

2) wyklucza siC lokalizacjC lokali mieszkalnych w parterach 

budynków, od strony posiadaj>cej dostCp od ulic Armii 

Krajowej, M.Reja, Placu Pokoju;

3) wydzielenie wewnCtrzne oznaczone jako 1.1.ZP prze-

znacza siC na teren zieleni urz>dzonej, dopuszcza siC 

lokalizacjC zagospodarowania w formie parkingu rowe-

rowego.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych wy-

ł>cznie tych które były przewidziane w pierwotnym 

projekcie budowlanym bCd>cym podstaw> budowy 

obiektu;

2) zabudowC na terenie wydzieleM wewnCtrznych 6.2, 

6.3, 6.4 i 6.5 realizuje siC jako obiekty o szczególnych 

wymaganiach budowlanych;

3) w elewacjach frontowych od strony Placu Pokoju i ul. 

M.Reja obowi>zuje nawi>zanie do historycznych po-

działów parcelacyjnych;

4) obiekt na zakoMczeniu osi widokowej ul. Orzeszkowej 

stanowić bCdzie zamkniCcie kompozycyjne:

a) nalecy zastosować akcent w kompozycji elewacji, 

dopuszcza siC akcent wysokoWciowy,

b) zamkniCcie kompozycyjne realizuje siC zgodnie z 

ustaleniami w § 8

  3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cych drzew, oznaczo-

nych na rysunku planu jako drzewa do zachowania, 
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w strefie ochronnej wycej wymienionych drzew, 

okreWlonej przez rzut korony drzewa, wyklucza siC 

zagospodarowanie mog>ce znacz>co naruszyć war-

toWci przyrodnicze obiektu, jak pokrój korony, system 

korzeniowy lub pogorszyć warunki siedliskowe,

b) przy realizacji zabudowy kwartału obowi>zuje zacho-

wanie drzew istniej>cych i uzupełnienie szpalerów 

zadrzewieM przyulicznych wzdłuc linii rozgraniczaj>-

cej ul. Armii Krajowej i Placu Pokoju.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) cały teren znajduje siC w granicach:

a) obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako układ 

urbanistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu: 

A – 208,

b) strefy W Wcisłej ochrony archeologiczno konserwa-

torskiej, granice strefy pokrywaj> siC z granicami 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków;

2) obowi>zuje ukształtowanie pierzei ci>głej zabudowy od 

ul. M.Reja i Placu Pokoju;

3) w elewacjach pierzei zabudowy od strony Placu Pokoju 

i ul. M.Reja nalecy uczytelnić w sposób trwały dawny 

podział na działki, poprzez ukształtowanie elewacji wg 

historycznych zasad podziałów katastralnych, obowi>-

zuje odzwierciedlenie podziałów na szerokoWć 1 modułu 

lub 1,5 modułu a dla narocnych budynków 2 modułów, 

szerokoWć modułu wynosi ok. 6,5 m.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

1) obowi>zuj> zasady zawarte w § 8;

2) w zagospodarowaniu wydzielenia wewnCtrznego 

oznaczonego jako 1.1.ZP obowi>zuje podkreWlenie 

historycznego przebiegu i nawierzchni ul. Kasprzaka, 

zgodnie historycznymi liniami zabudowy oznaczonymi   

na rysunku planu.

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 

6.1 obowi>zuj>c> liniC zabudowy na linii rozgranicza-

j>cej ulicy Staromiejskiej i ulicy KD.D.17 – ul.Reja, 

oraz wewn>trz kwartału nieprzekraczaln> liniC za-

budowy po obrysie istniej>cych budynków,

b) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 

6.2 nieprzekraczaln> liniC zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem planu,

c) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 

6.3, 6.4 i 6.5 obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odle-

głoWci 3m od linii rozgraniczaj>cej ulicy KD.L.05 – 

ul. Armii Krajowej i Placu Pokoju, na linii rozgranicza-

j>cej ulicy KD.D.17 – ul. Reja oraz po linii rozgrani-

czaj>cej terenu 1.1.ZP;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.1 i 6.2:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny,

3) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.3, 6.4 

i 6.5:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: zgodnie z liniami zabudowy 

ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

4) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.1:

a) obowi>zuje zachowanie budynków zgodnie z istnie-

j>cymi parametrami, jak: iloWć kondygnacji, wysokoWć 
zabudowy, kształt dachu, k>t nachylenia połaci da-

chowych,

b) dopuszcza siC zwiCkszenie tej wysokoWci dla pojedyn-

czych elementów architektonicznych jak np. wykusz, 

wieca, ryzalit itp.,

5) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.2:

a) iloWć kondygnacji: 1 kondygnacja,

b) wysokoWć: maksymalnie 6m,

c) kształt dachu: dach dwu lub wielospadowy,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 25o-30o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

f)  powierzchnia zabudowy: maksymalnie 80m2,

— zabudowC realizuje siC jako obiekt o szczególnych 

wymaganiach budowlanych;

6) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.3 i 6.5:

a) iloWć kondygnacji: od trzech do czterech kondygnacji, 

w tym poddasze ucytkowe,

b) wysokoWć: od 12m do 14m,

c) kształt dachu: dowolny,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: dowolny,

e) kolorystyka pokrycia dachu: dowolny;

7) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.4:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie cztery kondygnacje 

nadziemnie,

b) wysokoWć: maksymalnie 14m,

c) kształt dachu: dowolny,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: dowolny,

e) kolorystyka pokrycia dachu: dowolny;

8) dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci zabudowy dla 

pojedynczych elementów architektonicznych jak np. 

wykusz, wieca, ryzalit itp.,

9) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie z 

ustalonymi liniami zabudowy;

10) zasady podziału na działki: dowolne.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania posesji 

i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkaMców;

2) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.3 obowi>zuje 

lokalizacja toalety publicznej ogólnodostCpnej o po-

wierzchni lokalu minimum 50 m2;

3) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 

zachowanie dostCpu ogólnego na terenie oznaczonym 

jako 1.1.ZP.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z: ulicy Armii Krajowej, ozna-

czonej w planie jako teren KD.L.05 i ulicy M.Reja, 

oznaczonej w planie jako teren KD.D.17;

2) zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania: 

obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 
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zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji za-

gospodarowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy 

dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 

zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren stanowi własnoWć gminy.

§ 33

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.18 
o powierzchni 0,39 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>;

2) wyklucza siC lokalizacjC lokali mieszkalnych w parterach 

budynków, od strony posiadaj>cej dostCp od ulicy Mły-

narskiej i Placu Pokoju.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych,

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych wy-

ł>cznie tych, które były przewidziane w pierwotnym 

projekcie budowlanym bCd>cym podstaw> budowy 

obiektu;

2) obiekty na zakoMczeniu osi widokowych ulic: Wy-

szyMskiego, WaryMskiego i GdaMskiej stanowić bCd> 

zamkniCcia kompozycyjne w pierzejach ulic: Francisz-

kaMskiej, Długosza i Młynarskiej;

a) nalecy zastosować akcent w kompozycji elewacji, 

dopuszcza siC akcent wysokoWciowy,

b) zamkniCcie kompozycyjne realizuje siC zgodnie z 

ustaleniami w § 8;

3) cał> zabudowC kwartału realizuje siC jako obiekty o 

szczególnych wymaganiach budowlanych, z odzwier-

ciedleniem w elewacjach frontowych historycznych 

podziałów parcelacyjnych.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cych drzew, oznaczo-

nych na rysunku planu jako drzewa do zachowania, 

w strefie ochronnej wycej wymienionych drzew, 

okreWlonej przez rzut korony drzewa, wyklucza siC 

zagospodarowanie mog>ce znacz>co naruszyć war-

toWci przyrodnicze obiektu, jak pokrój korony, system 

korzeniowy lub pogorszyć warunki siedliskowe,

b) przy realizacji zabudowy kwartału obowi>zuje zacho-

wanie drzew istniej>cych i uzupełnienie szpalerów 

zadrzewieM przyulicznych wzdłuc linii rozgranicza-

j>cej ulic: FranciszkaMskiej, Młynarskiej, Długosza 

i Placu Pokoju.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) cały teren znajduje siC w granicach:

a) obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako układ 

urbanistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu: 

A – 208,

b) strefy W Wcisłej ochrony archeologiczno konserwa-

torskiej, granice strefy pokrywaj> siC z granicami 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków;

2) obowi>zuje kształtowanie pierzei ci>głej zabudowy 

wzdłuc ulicy Młynarskiej i Placu Pokoju;

3) zaleca siC odtworzenie podziału na działki zgodnie z 

historycznymi zasadami – historyczny moduł szerokoWci 

frontu działki od strony Placu Pokoju i ul. Młynarskiej 

wynosi ok. 6,5m, dla narocnych budynków zaleca siC 

dwukrotnoWć tego modułu, dopuszcza siC ł>czenie mo-

dułów;

4) od strony Placu Pokoju i ul. Młynarskiej nalecy uczytel-

nić w sposób trwały dawny podział na działki, poprzez 

ukształtowanie elewacji wg historycznych zasad po-

działów katastralnych, obowi>zuje odzwierciedlenie 

podziałów na szerokoWć 1 modułu lub 1,5 modułu a dla 

narocnych budynków 2 modułów, szerokoWć modułu 

wynosi ok. 6,5 m.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy w odległoWci 3m od linii 

rozgraniczaj>cej ulic: KD.L.08 – ul. FranciszkaMska, 

Młynarska i Długosza i Placu Pokoju – KD.KX. 21,

b) nieprzekraczaln> liniC zabudowy wewn>trz kwartału 

w odległoWci 15 m i 9 m od linii rozgraniczaj>cej ulic: 

KD.L.08 – ul. FranciszkaMska, Młynarska i Długosza 

i Placu Pokoju – KD.KX. 21;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudo-

wy:

a) iloWć kondygnacji: minimalnie 3 kondygnacje nad-

ziemne i maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne 

w tym poddasze ucytkowe,

b) wysokoWć: minimalnie 12m, maksymalnie 14m, 

dopuszcza siC zwiCkszenie tej wysokoWci dla po-

jedynczych elementów architektonicznych jak np. 

wykusz, wieca, ryzalit itp., w budynku stanowi>cym 

zamkniCcie kompozycyjne dopuszcza siC zwiCksze-

nie wysokoWci o 10%,

c) kształt dachu: dwuspadowe, czterospadowe lub 

mansardowy,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 25o-60o, nie doty-

czy dachów mansardowych,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

4) dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci zabudowy dla 

pojedynczych elementów architektonicznych jak np. 

wykusz, wieca, ryzalit itp.;

5) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza 

siC zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie 

z ustalonymi liniami zabudowy;

6) zasady podziału na działki:

a) wielkoWć nowo wydzielanych działek: minimalna:

150 m2,

b) szerokoWć nowo wydzielanych frontów działek: w 

nawi>zaniu do zasad historycznego podziału, zgodnie 

z ust. 4 pkt 4),

c) k>t połocenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: od 85o do 95o.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.
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8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania posesji 

i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkaMców.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z ulic: FranciszkaMskiej, Mły-

narskiej i Długosza, oznaczonych w planie jako teren 

KD.L.08;

2) obsługa komunikacyjna z:

a) ulic: FranciszkaMskiej, Młynarskiej i Długosza, ozna-

czonych w planie jako teren KD.L.08,

b) ci>gu pieszo jezdnych 10.1.KX;

3) dla wewnCtrznego układu komunikacyjnego, rezerwuje 

siC teren 10.1.KX, urz>dzony jako ci>g pieszo jezdny;

4) zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania:

a) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14,

b) dopuszcza siC uwzglCdnienie w bilansie miejsc 

parkingowych wynikaj>cym z powycej ustalonych 

wskaaników miejsc postojowych zrealizowanych w 

liniach rozgraniczaj>cych dojazdu 10.1.KX.

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji za-

gospodarowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy 

dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 

zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren stanowi własnoWć gminy.

§ 34

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.19 
o powierzchni 0,20 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji reklam: wyklu-

cza siC lokalizacjC reklam.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: nie 

ustala siC.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) cały teren znajduje siC w granicach:

a) obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako układ 

urbanistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu: 

A – 208,

b) strefy W Wcisłej ochrony archeologiczno konserwa-

torskiej, granice strefy pokrywaj> siC z granicami 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków;

2) na terenie 9.MC.19 znajduje siC obiekt wpisany do 

rejestru zabytków – odcinek murów obronnych, dla za-

gospodarowania linii historycznego przebiegu fortyfi kacji 

ustala siC:

a) likwidacjC oznaczonego na rysunku planu budynku 

gospodarczego przylegaj>cego do zabytkowego 

muru,

b) zakaz lokalizacji zagospodarowania zasłaniaj>cego 

widok na zabytek,

— wszelkie działania przy wymienionych wycej obiek-

tach wymagaj> zgody właWciwego konserwatora 

zabytków, zgodnie z przepisami odrCbnymi;

3) cały teren 9.MC.19 stanowi fragment załocenia sta-

nowi>cego zabytkowy zespół budowlany, którym jest 

zespół dawnych budynków przemysłowych – pierwotnie 

farbiarnia, obowi>zuj> nastCpuj>ce zasady:

a) utrzymanie historycznej kompozycji obiektów 

zabytkowych oznaczonych na rysunku planu, 

z dostosowaniem elementów nowych do kompozycji 

istniej>cej, dopuszcza siC przebudowC tych obiektów 

z zachowaniem zasad ochrony ustalonych w § 10 

ust. 4 i ust. 5,

b) obowi>zuje przebudowa obiektu na terenie 6.1 i do-

stosowanie jego formy do zabytkowego otoczenia,

c) rewaloryzacja nawierzchni na całym terenie, obowi>-

zuje zakaz stosowania nawierzchni asfaltowych.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu po obrysie budynków;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.1:

a) obowi>zuje przebudowa budynku w typie zabudo-

wy, który wyznacza zabytkowy budynek farbiarni, 

wymaga siC zachowania gabarytów budynku takich 

jak wysokoWć, kształt dachu, oraz elementów formy 

architektonicznej jak zasady kompozycji elewacji, 

kolorystyka, materiały wykoMczeniowe,

b) iloWć kondygnacji: maksymalnie 3 kondygnacje nad-

ziemnie;

4) dla zabudowy w pierzei Placu Spółdzielczego ustala 

siC:

a) obowi>zuje zachowanie gabarytów i formy architekto-

nicznej elewacji oraz kształtu dachu zabytku, zgodnie 

z ustaleniami w ust. 4,

b) dopuszcza siC lokalizacjC nowej zabudowy w pierzei 

Placu Spółdzielczego na zasadzie rozbudowy budyn-

ku istniej>cego, z dostosowaniem elementów nowych 

do kompozycji istniej>cej, obowi>zuj> gabaryty jak 

w budynku zabytkowym usytuowanym w tej pierzei,

c) iloWć kondygnacji: trzy kondygnacje nadziemnie;

5) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza 

siC zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie 

z ustalonymi liniami zabudowy;

6) zasady podziału na działki: wyklucza siC wydzielanie 

nowych działek budowlanych.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:
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1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania posesji 

i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkaMców;

2) wszystkie garace i budynki gospodarcze i inne dobu-

dowane do pozostałoWci fortyfi kacji miasta lokacyjnego 

lub połocone na linii historycznego przebiegu tych for-

tyfi kacji, oznaczone na rysunku planu, traktuje siC jak 

zabudowC tymczasow> docelowo do likwidacji;

3) na terenach przedpola ekspozycji fortyfi kacji miasta 

lokacyjnego, oznaczonych na rysunku planu odpowied-

nim symbolem, obowi>zuje zakaz lokalizacji wszelkich 

obiektów kubaturowych naziemnych.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z Placu Spółdzielczego, ozna-

czonego w planie jako teren KD.D.18;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14, dla budynków w pierzei 

Placu Spółdzielczego dopuszcza siC uwzglCdnienie w 

bilansie miejsc postojowych mocliwoWci parkowania na 

Placu Spółdzielczym na odcinku równym szerokoWci 

działki przylegaj>cej do ulicy.

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 35

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.20 
o powierzchni 0,14 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>;

2) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczonego jako 

1.1.W zajmuje Kanał MłyMski.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji reklam: wyklu-

cza siC lokalizacjC reklam.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: usta-

lenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: obowi>zuje 

zachowanie istniej>cych drzew, oznaczonych na rysunku 

planu jako drzewa do zachowania, w strefi e ochronnej 

wycej wymienionych drzew, okreWlonej przez rzut korony 

drzewa, wyklucza siC zagospodarowanie mog>ce znacz>co 

naruszyć wartoWci przyrodnicze obiektu, jak pokrój korony, 

system korzeniowy lub pogorszyć warunki siedliskowe.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) cały teren znajduje siC w granicach:

a) obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako układ 

urbanistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu: 

A – 208,

b) strefy W Wcisłej ochrony archeologiczno konserwa-

torskiej, granice strefy pokrywaj> siC z granicami 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków;

2) na terenie 9.MN.20 znajduje siC obiekt wpisany do reje-

stru zabytków – południowy odcinek murów obronnych, 

wszelkie działania przy zabytkach wymagaj> zgody 

właWciwego konserwatora zabytków, zgodnie z przepi-

sami odrCbnymi.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

1) obowi>zuj> zasady zawarte w § 8;

2) obowi>zuje zachowanie Kanału MłyMskiego jako otwar-

tego.

6. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy zgodnie z 

rysunkiem planu;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny,

3) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

dla całego terenu:

a) dopuszcza siC rozbudowC budynku ul. WaryMskiego 

6 z zachowaniem wszystkich gabarytów jak w istnie-

j>cym obiekcie, ustalenie dotyczy iloWci kondygnacji 

nadziemnych, wysokoWci budynku, kształtu dachu,

b) wyklucza siC rozbudowC pozostałych budynków;

4) dla zabudowy gospodarczej i garacy ustala siC parame-

try i wskaaniki kształtowania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: 1 kondygnacja,

b) wysokoWć: maksymalnie 5m,

c) kształt dachu: dach dwu lub wielospadowy,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 25o-30o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

5) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie z 

ustalonymi liniami zabudowy;

6) zasady podziału na działki: wyklucza siC wydzielanie 

nowych działek budowlanych, za wyj>tkiem działek 

niezbCdnych dla lokalizacji obiektów infrastruktury 

technicznej.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania posesji 

i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkaMców;

2) do likwidacji przeznacza siC obiekt oznaczony na rysun-

ku planu;

3) obowi>zuje zachowanie dostCpu ogólnego na terenie 

ci>gu pieszego 10.1.KX, w tym zawiera siC pas 1,5 m 

od linii brzegu rzeki Łeby;

4) obowi>zuje lokalizacja mostka oznaczonego na rysunku 

planu w miejscu styku Kanału MłyMskiego z rzek> Łeb>, 

dla przeprowadzenia ci>gu pieszego z tras> rowerow> 

pomiCdzy terenami 9.ZP.35 i 9.MC.20.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z: ulicy WaryMskiego, oznaczo-

nej w planie jako teren KD.L.08;

2) teren oznaczony jako 10.1.KX rezerwuje siC dla przej-

Poz. 613



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 32 — 2149 —

Wcia stanowi>cego fragment promenady wzdłuc Łeby 

przebiegaj>cej przez całe VródmieWcie, o szerokoWci 

min. 5m w liniach rozgraniczaj>cych, urz>dzony jako 

ci>g pieszy z tras> rowerow>;

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 36

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.21 
o powierzchni 0,44 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>;

2) wyklucza siC lokalizacjC nowych lokali mieszkalnych w 

parterach budynków, od strony posiadaj>cej dostCp od 

ulicy Staromiejskiej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji reklam: obo-

wi>zuje zakaz lokalizacji reklam.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: nie 

ustala siC.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) zabytkami w rozumieniu przepisów odrCbnych s> na-

stCpuj>ce obiekty:

a) ul. Staromiejska nr 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 

40,

b) ul. Przymurna 9,

— dopuszcza siC przebudowC tych obiektów z zacho-

waniem zasad ochrony ustalonych w § 10 ust. 5;

2) cały teren 9.MC.21 tworzy zabytkowy zespół budowlany, 

którym jest kwartał zabudowy pomiCdzy ul. Staromiej-

sk>, Przymurn> i Placem Spółdzielczym i ul. Grottgera, 

obowi>zuj> ustalenia dla zabytkowego zespołu budow-

lanego zawarte w § 10 ust. 4 i ust. 5;

3) cały teren znajduje siC w granicach:

a) obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako układ 

urbanistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu: 

A – 208,

b) strefy W Wcisłej ochrony archeologiczno konserwa-

torskiej, granice strefy pokrywaj> siC z granicami 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy na linii rozgraniczaj>-

cej ulic KD.KX.21 – ul. Staromiejska i KD.D.18 – ul. 

Przymurna,

b) nieprzekraczaln> liniC zabudowy wyznaczon> przez 

istniej>c> zabudowC po obrysie istniej>cych budyn-

ków;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) dla zabudowy w pierzei ulicy Staromiejskiej KD.KX.21 

ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudo-

wy:

a) obowi>zuje zachowanie gabarytów i formy archi-

tektonicznej elewacji oraz kształtu dachu zabytków, 

zgodnie z ustaleniami w ust. 4,

b) dla nowej zabudowy, a takce dla przebudowy, rozbu-

dowy, nadbudowy budynków istniej>cych obowi>zuje 

zachowanie gabarytów jak w budynkach zabytkowych 

w najblicszym s>siedztwie,

c) iloWć kondygnacji: minimalnie cztery maksymalnie 

piCć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

ucytkowe,

d) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

4) dla nowej zabudowy, a takce dla przebudowy, rozbu-

dowy, nadbudowy budynków istniej>cych, w pierzei 

ulicy KD.D.18 – ul. Przymurna, ustala siC parametry i 

wskaaniki kształtowania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: minimalnie dwie maksymalnie trzy 

kondygnacje nadziemne w tym poddasze ucytko-

we,

b) wysokoWć: wysokoWć głównej kalenicy – nie wycej nic 
w budynkach w bezpoWrednim s>siedztwie, wysokoWć 
górnej krawCdzi elewacji frontowej – maksymalnie 9m 

dla okapu dachu, dla nowej zabudowy dopuszcza siC 

rócnicC do 0,5m w stosunku do podobnych elemen-

tów s>siaduj>cych budynków,

c) kształt dachu: dach dwuspadowy, o kalenicy równo-

ległej do ul. Przymurnej,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: maksymalnie 30o, 

pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej,

e) w projektowaniu elewacji zabudowy od strony ul. 

Przymurnej uwzglCdnić nalecy zasadC osiowoWci 

– wieloosiowoWci, elewacjC obiektu projektowanego 

nalecy pokazać graficznie jako fragment pierzei  

obejmuj>cy s>siadów z lewej i prawej strony,

5) dla budynku przy Placu Spółdzielczym obowi>zuje zakaz 

przebudowy i nadbudowy obiektu skutkuj>cy zwiCksze-

niem jego wysokoWci;

6) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza 

siC zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie 

z ustalonymi liniami zabudowy;

7) zasady podziału na działki: wyklucza siC wydzielanie 

nowych działek budowlanych, za wyj>tkiem działek 

niezbCdnych dla lokalizacji obiektów infrastruktury 

technicznej.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu: obowi>zuje zakaz lokali-

zacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj>tkiem 
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obiektów do urz>dzania posesji i miejsc przeznaczonych 

dla rekreacji mieszkaMców.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z:

a) ulicy KD.D.18 – ul. Przymurna, Plac Spółdzielczy,

b) z dojazdów 10.1.KX i 10.2.KX połoconych w grani-

cach terenu elementarnego 9.MC.22;

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14;

3) dopuszcza siC uwzglCdnienie w bilansie miejsc parkin-

gowych wynikaj>cym z powycej ustalonych wskaaników 

miejsc postojowych zrealizowanych w liniach rozgrani-

czaj>cych drogi KD.D.18.

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 37

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.22 
o powierzchni 0,56 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>;

2) wyklucza siC lokalizacjC nowych lokali mieszkalnych w 

parterach budynków od strony posiadaj>cej dostCp od 

KD.KX.21, tj. ulicy Staromiejskiej i Placu Pokoju.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam;

2) budynek w narocniku Placu Pokoju i ulicy Staromiejskiej, 

stanowi zamkniCcie kompozycyjne:

a) nalecy zastosować akcent w kompozycji elewacji, 

dopuszcza siC akcent wysokoWciowy,

b) zamkniCcie kompozycyjne realizuje siC zgodnie z 

ustaleniami w § 8

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: obo-

wi>zuje nasadzenie szpaleru drzew liWciastych wzdłuc 
ul. Grottgera – 10.1.KX.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) cały teren znajduje siC w granicach:

a) obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako układ 

urbanistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu: 

A – 208,

b) strefy W Wcisłej ochrony archeologiczno konserwa-

torskiej, granice strefy pokrywaj> siC z granicami 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków;

2) zabytkami w rozumieniu przepisów odrCbnych s> bu-

dynki przy Placu Pokoju nr 4 i nr 5, dopuszcza siC prze-

budowC tych obiektów z zachowaniem zasad ochrony 

ustalonych w § 10 ust. 5;

3) pierzeje ci>głej zabudowy:

a) dla zabudowy od strony Placu Pokoju obowi>zuje 

utrzymanie zabudowy ci>głej,

b) dla zabudowy od strony Placu Spółdzielczego obo-

wi>zuje ukształtowanie zabudowy ci>głej,

— zgodnie z liniami zabudowy ustalonymi w planie.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) obowi>zuj>c> i nieprzekraczaln> liniC zabudowy na 

linii rozgraniczaj>cej terenów: KD.KX.21 – ul. Staro-

miejska i Plac Pokoju,

b) obowi>zuj>c> liniC zabudowy na linii rozgraniczaj>cej 

ulic KD.D.18 – Pl. Spółdzielczy i KD.L.08 – ul. Wa-

ryMskiego,

c) nieprzekraczaln> liniC zabudowy po linii rozgranicza-

j>cej ul.Grottgera, a dla terenu wydzielenia wewnCtrz-

nego 6.3 w odległoWci 5m od linii rozgraniczaj>cej tej 

ulicy;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.1 

ustala siC:

a) obowi>zuje zachowanie gabarytów i formy archi-

tektonicznej elewacji oraz kształtu dachu zabytków, 

zgodnie z ustaleniami w ust. 4,

b) dla nowej zabudowy, a takce dla przebudowy, rozbu-

dowy, nadbudowy budynków istniej>cych obowi>zuj> 

gabaryty jak w budynkach zabytkowych na tym tere-

nie,

c) iloWć kondygnacji: trzy kondygnacje nadziemnie w 

tym poddasze ucytkowe,

d) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

4) dla budynku Plac Pokoju nr 3 domu towarowego ustala 

siC:

a) zakaz przebudowy skutkuj>cej zwiCkszeniem wyso-

koWci tego obiektu, zakaz nie dotyczy zmian w bryle 

budynku dla pojedynczych elementów jak np. wieca 

w narocniku ł>cz>cym Pac bwirki i Wigury z Placem 

Pokoju, w celu podkreWlenia zamkniCcia kompozy-

cyjnego,

b) dopuszcza siC przebudowC elewacji do historycznej 

linii zabudowy okreWlonej w planie jako nieprzekra-

czalna linia zabudowy,

c) w pierzei ul. Grottgera maksymalna gabaryty zabudo-

wy jak w ustaleniu dla terenu wydzielenia wewnCtrz-

nego 6.1;

5) dla zabudowy w pierzei Placu bwirki i Wigury ustala 

siC:

a) gabaryty zabudowy wyznaczaj> budynek przy Placu 

Pokoju nr 3 i zabytkowe budynki przy ul. Staromiej-

skiej,

b) forma dachu winna nawi>zywać do istniej>cego bu-

dynku przy Placu Pokoju nr 3 i zabytkowej zabudowy 

przy ul. Staromiejskiej,

c) kolorystyka pokrycia dachu: dla dachów widocznych 

z przestrzeni publicznych w tonacji dachówki cera-

micznej;

Poz. 613



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 32 — 2151 —

6) dla pozostałej zabudowy terenie oznaczonym jako wy-

dzielenie wewnCtrzne 6.2 ustala siC:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie cztery kondygnacje 

nadziemnie w tym poddasze ucytkowe,

b) wysokoWć: maksymalnie 14m,

c) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy, 

dopuszcza siC dach mansardowy, główna kalenica 

równoległa do ul. Grottgera,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 30o-45o, nie doty-

czy dachów mansardowych,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

7) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.3 

(pierzeja Placu Spółdzielczego) ustala siC:

a) iloWć kondygnacji: minimalnie trzy maksymalnie cztery 

kondygnacje nadziemnie w tym poddasze ucytko-

we,

b) wysokoWć: minimalnie 12m maksymalnie 14m,

c) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy, 

dopuszcza siC dach mansardowy, główna kalenica 

równoległa do ul. Grottgera,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 30o-45o, nie doty-

czy dachów mansardowych,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

8) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.4 obowi>zuj> 

wszystkie ustalenia dla zabudowy w pierzei Placu bwirki 

i Wigury zawarte w ust. 6 pkt 5) oraz zakaz zabudowy 

parteru w celu zachowania przejazdu bramowego;

9) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie z 

ustalonymi liniami zabudowy;

10) zasady podziału na działki: dowolne.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania posesji 

i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkaMców;

2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 

zachowanie dostCpu ogólnego na terenach wydzieleM 

wewnCtrznych oznaczonych na rysunku planu jako 

10.1.KX i 10.2.KX;

3) czCWć istniej>cego budynku połoconego przy Placu 

Spółdzielczym, usytuowan> niezgodnie z ustalonymi 

w planie liniami zabudowy, traktuje siC jak zabudowC 

tymczasow> docelowo do likwidacji.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z ulicy KD.L.08 – ul. WaryM-

skiego, ulicy KD.D.18 – Plac Spółdzielczy, ci>gów 

pieszo jezdnych, oznaczonych w planie jako 10.1.KX 

i 10.2.KX;

2) dla wewnCtrznego układu komunikacyjnego, tj. dojazdów 

i ci>gów pieszych rezerwuje siC:

a) teren 10.1.KX, urz>dzony jako ci>g pieszo jezdny, 

w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych,

b) teren 10.2.KX, urz>dzony jako ci>g pieszo jezdny, 

z miejscami parkingowymi;

3) zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania: 

obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 38

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.23 
o powierzchni 0,60 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>;

2) wyklucza siC lokalizacjC lokali mieszkalnych w parterach 

nowej zabudowy usytuowanej w pierzei ulicy KD.L.08 

– ul. WyszyMskiego;

3) wyklucza siC przeznaczanie na cele mieszkaniowe 

istniej>cych lokali ucytkowych w parterach budynków 

usytuowanych w pierzejach zabudowy od strony Placu 

Pokoju i ulicy KD.L.07 – ul. Orzeszkowej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: za-

sady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC reklam.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: obo-

wi>zuje nasadzenie szpaleru drzew wzdłuc dojazdu 

10.1.KX.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) zabytkiem w rozumieniu przepisów odrCbnych jest bu-

dynek przy ulicy Orzeszkowej 2, dopuszcza siC przebu-

dowC obiektu z zachowaniem zasad ochrony ustalonych 

w rozdziale 2 – ustalenia ogólne dla całego terenu, 

w § 10 ust. 5;

2) cały teren znajduje siC w granicach:

a) obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako układ 

urbanistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu: 

A – 208,

b) strefy W Wcisłej ochrony archeologiczno konserwa-

torskiej, granice strefy pokrywaj> siC z granicami 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 

6.1:

— od strony Placu Pokoju nieprzekraczaln> liniC zabu-

dowy na linii rozgraniczaj>cej terenu,

— od strony dojazdu ulic KD.L.07 – ul. Orzeszkowej, 

KD.L.08 – ul. WyszyMskiego i dojazdu 10.2.KX nie-

przekraczaln> liniC zabudowy po obrysie budynku,

b) dla zabudowy na terenie wydzieleM wewnCtrznych 

6.2 i 6.3:
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— obowi>zuj>c> liniC zabudowy na linii rozgraniczaj>cej 

ulicy KD.L.08 – WyszyMskiego,

— obowi>zuj>c> liniC 4m od linii rozgraniczaj>cej 

KD.D.10 – ul. Findera,

— nieprzekraczaln> liniC zabudowy w odległoWci 6m od 

linii rozgraniczaj>cej dojazdu 10.1.KX,

— nieprzekraczaln> liniC zabudowy na linii rozgranicza-

j>cej dojazdu 10.2.KX,

c) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 

6.4 nieprzekraczaln> liniC zabudowy po obrysie bu-

dynków;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenie 

wewnCtrzne 6.1 ustala siC parametry i wskaaniki kształ-
towania zabudowy:

a) wyklucza siC przebudowC rozbudowC, nadbudowC 

budynku skutkuj>c> zwiCkszeniem jego wysokoWci,

b) obowi>zuje przebudowa elewacji od strony Placu 

Pokoju, dla przebudowywanego budynku ustalona 

nieprzekraczalna linia zabudowy stanowi obowi>zuj>-

c> liniC zabudowy, dopuszcza siC rozbudowC budynku 

tylko w parterze, elewacja winna odzwierciedlać 
historyczne zasady podziału;

4) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenie 

wewnCtrzne 6.2 ustala siC parametry i wskaaniki kształ-
towania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: minimalnie trzy maksymalnie cztery 

kondygnacje, w tym poddasze ucytkowe,

b) wysokoWć: minimalnie 12m maksymalnie 14m,

c) kształt dachu: dach dwuspadowy lub mansardowy 

z kalenic> usytuowan> równolegle do ulic KD.L.08 

– ul.WyszyMskiego i KD.D.10 – ul.Findera,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 30o-45o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

5) dla zabudowy na terenach oznaczonych jako wydzie-

lenie wewnCtrzne 6.3 ustala siC parametry i wskaaniki 

kształtowania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: 1 kondygnacja,

b) wysokoWć: wysokoWć maksymalnie 4 m ponad poziom 

terenu,

c) kształt dachu: dach płaski, urz>dzony jako teren zielni 

rekreacyjnej;

6) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenie 

wewnCtrzne 6.4 ustala siC parametry i wskaaniki kształ-
towania zabudowy: obowi>zuje zachowanie budynków 

zgodnie z istniej>cymi parametrami, jak: iloWć kondyg-

nacji, wysokoWć zabudowy, kształt dachu, k>t nachylenia 

połaci dachowych;

7) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie z 

ustalonymi liniami zabudowy;

8) zasady podziału na działki:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 

600m2,

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 

uregulowania stanu prawnego gruntów jako tere-

nów niezbCdnych do prawidłowego funkcjonowania 

istniej>cych budynków na działkach wydzielonych po 

obrysie budynku.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania posesji 

i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkaMców;

2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 

zachowanie dostCpu ogólnego na terenach dojazdów 

10.1.KX i 10.2.KX;

3) do likwidacji przeznacza siC obiekt na terenie 6.3, ozna-

czony na rysunku planu.

4) zabudowa niezgodna z planem: forma architektoniczna 

elewacji budynku w pierzei Placu Pokoju jest niezgodna 

z planem, obowi>zuje przebudowa zgodnie z ustaleniem 

w ust. 6 pkt 3).

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren z ulic: 

KD.L.07 – ul. Orzeszkowej, KD.L.08 – WyszyMskiego i 

KD.D.10 – Findera;

2) dla wewnCtrznego układu komunikacyjnego rezerwuje 

siC tereny 10.1.KX i 10.2.KX, urz>dzone jako ci>gi pie-

szo jezdne z miejscami do parkowania, o szerokoWci 

10m w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie z rysunkiem 

planu;

3) zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania:

a) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14,

b) dopuszcza siC uwzglCdnienie w bilansie miejsc 

parkingowych wynikaj>cym z ustalonych w § 14 

zasad miejsc postojowych zrealizowanych w liniach 

rozgraniczaj>cych dróg KD.L.07 i KD.L.08, po stro-

nie przylegaj>cej do terenu 9.MC.23 oraz w liniach 

rozgraniczaj>cych dojazdów 10.1.KX i 10.2.KX.

11. Infrastruktura techniczna:

1) zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla syste-

mów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i 

rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dla całego terenu w § 15;

2) teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie 

wewnCtrzne 11.1.E rezerwuje siC dla potrzeb lokalizacji 

stacji transformatorowej.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

czCWć terenu pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu, 

pozostała czCWć stanowi własnoWć gminy.

§ 39

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.24 
o powierzchni 0,33 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) wyklucza siC lokalizacjC nowych funkcji mieszkaniowych 

w parterach budynków;

2) wyklucza siC zmianC przeznaczania istniej>cych lokali 

ucytkowych w parterach budynków na cele mieszkanio-

we;

3) w budynkach powstałych po adaptacji pozostałoWci forty-
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fi kacji miasta lokacyjnego na cele ucytkowe dopuszcza 

siC lokalizacjC wył>cznie funkcji usługowych;

4) teren oznaczony jako wydzielenie wewnCtrzne 1.1.UO 

rezerwuje siC dla usług oWwiaty.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji reklam: wyklu-

cza siC lokalizacjC reklam;

2) głównym elementem kompozycji terenu jest historyczny 

przebieg i pozostałoWci fortyfi kacji miasta lokacyjnego, 

obowi>zuje ochrona ekspozycji tego zabytku;

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje ochrona pomnika przyrody na terenie 

wydzielenia wewnCtrznego 1.1.UO oraz zachowanie 

istniej>cych drzew, oznaczonych na rysunku planu 

jako drzewa do zachowania,

b) w strefie ochronnej wycej wymienionych drzew, 

okreWlonej przez rzut korony drzewa, wyklucza siC 

zagospodarowanie mog>ce znacz>co naruszyć war-

toWci przyrodnicze obiektu, jak pokrój korony, system 

korzeniowy lub pogorszyć warunki siedliskowe.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) na terenie 9.MC.24 znajduje siC obiekt wpisany do re-

jestru zabytków – północny odcinek murów obronnych, 

dla zagospodarowania linii historycznego przebiegu 

fortyfi kacji ustala siC:

a) likwidacjC budynków gospodarczych i garacy przyle-

gaj>cych do zabytkowych murów, oznaczonych na 

rysunku planu,

b) na terenie 4.1 likwidacja istniej>cego budynku z 

mocliwoWci> odtworzenia w formie dostosowanej do 

zabytkowego kontekstu,

c) na terenie oznaczonym jako wydzielenie wewnCtrzne 

4.2 obowi>zuje odtworzenie nie zachowanego odcin-

ka fortyfi kacji i baszty obronnej w formie odrócniaj>-

cej siC od czCWci autentycznych z przeznaczeniem 

pomieszczeM na cele usługowe,

— wszelkie działania przy wymienionych wycej obiek-

tach wymagaj> zgody właWciwego konserwatora 

zabytków, zgodnie z przepisami odrCbnymi;

2) zabytkami w rozumieniu przepisów odrCbnych s> nastC-

puj>ce obiekty: ul. WyszyMskiego 7 ul. Orzeszkowej 8,

— dopuszcza siC przebudowC tych obiektów z zacho-

waniem zasad ochrony ustalonych w rozdziale 2 

– ustalenia ogólne dla całego terenu, w § 10 ust. 5;

3) cały teren znajduje siC w granicach:

a) obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako układ 

urbanistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu: 

A – 208,

b) strefy W Wcisłej ochrony archeologiczno konserwa-

torskiej, granice strefy pokrywaj> siC z granicami 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy na liniach rozgranicza-

j>cych ulic KD.L.08 – ul. WyszyMskiego, Alei WolnoWci 

oraz KD.L.07- ul. Orzeszkowej,

b) nieprzekraczalna linie zabudowy po obrysie istniej>-

cych budynków oraz zgodnie z rysunkiem planu;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: zgodnie z 

liniami zabudowy;

3) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolna;

4) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

dla wydzielenia wewnCtrznego 6.1:

a) iloWć kondygnacji: minimalnie 2 maksymalnie 3 kon-

dygnacje nadziemne, w tym poddasze ucytkowe,

b) wysokoWć: wysokoWć g łównej kalenicy – jak 

w budynku istniej>cym w pierzei ulicy Orzeszkowej 

nr 8 dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci do 0,5 m 

w stosunku do podobnych elementów istniej>cego 

budynku,

c) kształt dachu: dachy dwu, wielospadowe lub man-

sardowy, główna kalenica dachu równoległa do 

ul. Orzeszkowej – KD.L.07, dopuszcza siC zwiCksze-

nie wysokoWci dla pojedynczych elementów architek-

tonicznych jak np. wykusz, wieca, ryzalit itp.,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 15-45o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

5) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania pozostałej 

zabudowy:

a) na pozostałym terenie obowi>zuje zachowanie bu-

dynków zgodnie z istniej>cymi parametrami, jak: iloWć 
kondygnacji, wysokoWć zabudowy, kształt dachu, k>t 

nachylenia połaci dachowych,

b) wyklucza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 

istniej>cych obiektów skutkuj>c> zwiCkszeniem wy-

sokoWci istniej>cej zabudowy;

6) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie z 

ustalonymi liniami zabudowy;

7) zasady podziału na działki:

a) dopuszcza siC wydzielenie nowej działki budowlanej 

zgodnie z granicami wydzielenia 6.1,

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 

uregulowania stanu prawnego gruntów jako tere-

nów niezbCdnych do prawidłowego funkcjonowania 

istniej>cych budynków na działkach wydzielonych po 

obrysie budynku.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania 

posesji i miejsc przeznaczonych dla rekreacji;

2) na terenach przedpola ekspozycji fortyfi kacji miasta 

lokacyjnego, oznaczonych na rysunku planu odpowied-

nim symbolem, obowi>zuje zakaz lokalizacji wszelkich 

obiektów kubaturowych naziemnych;

3) wszystkie garace i budynki gospodarcze i inne dobu-

dowane do pozostałoWci fortyfi kacji miasta lokacyjnego 

lub połocone na linii historycznego przebiegu tych for-

tyfi kacji, oznaczone na rysunku planu, traktuje siC jak 

zabudowC tymczasow> docelowo do likwidacji.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
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1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wyklucza siC lokalizacjC nowych bezpoWrednich zjaz-

dów z ulicy Aleja WolnoWci;

b) wjazd na teren z ulic: KD.L.07 – ul. Orzeszkowej, 

KD.L.08 – ul.WyszyMskiego i KD.D.10 – ul. Findera;

2) zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania:

a) dla potrzeb szkoły na terenie 1.1.UO obowi>zuje 

zapewnienie miejsc postojowych w granicach tego 

terenu,

b) dla pozostałego zagospodarowania obowi>zuje 

zapewnienie miejsc parkingowych na zasadach okre-

Wlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne dotycz>ce 

całego terenu w § 14,

c) dopuszcza siC uwzglCdnienie w bilansie miejsc 

parkingowych wynikaj>cym z ustalonych w § 14 

zasad miejsc postojowych zrealizowanych w liniach 

rozgraniczaj>cych dróg KD.L.07 i KD.L.08, po stronie 

przylegaj>cej do terenu 9.MC.24.

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 40

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.UU.25 
o powierzchni 0,82 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej;

1) zasady lokalizacji funkcji mieszkaniowej:

a) na terenie 1.1.UO wyklucza siC lokalizacj> lokali 

mieszkalnych, na pozostałym terenie dopuszcza siC 

funkcjC mieszkaniow> jako towarzysz>c>,

b) wyklucza siC lokalizacjC nowych lokali mieszkalnych 

w parterach budynków,

c) wyklucza siC zmianC przeznaczania istniej>cych 

lokali ucytkowych w parterach budynków na cele 

mieszkaniowe;

2) w budynkach powstałych po adaptacji pozostałoWci forty-

fi kacji miasta lokacyjnego na cele ucytkowe dopuszcza 

siC lokalizacje wył>cznie funkcji usługowych;

3) teren oznaczony jako wydzielenie wewnCtrzne 1.1.UO 

rezerwuje siC dla usług oWwiaty.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji reklam: wyklu-

cza siC lokalizacjC reklam;

2) głównym elementem kompozycji terenu jest historyczny 

przebieg i pozostałoWci fortyfi kacji miasta lokacyjnego, 

obowi>zuje ochrona ekspozycji tego zabytku;

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: obo-

wi>zuje zachowanie istniej>cych drzew, oznaczonych 

na rysunku planu jako drzewa do zachowania, w strefi e 

ochronnej wycej wymienionych drzew, okreWlonej przez 

rzut korony drzewa, wyklucza siC zagospodarowanie 

mog>ce znacz>co naruszyć wartoWci przyrodnicze 

obiektu, jak pokrój korony, system korzeniowy lub po-

gorszyć warunki siedliskowe.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) zabytkami w rozumieniu przepisów odrCbnych s> nastC-

puj>ce obiekty: budynek szkoły przy ul. Kossaka 103 i 

budynek przy Al. WolnoWci 9, dopuszcza siC przebudowC 

tych obiektów z zachowaniem zasad ochrony ustalonych 

w § 10 ust. 5;

2) cały teren znajduje siC w granicach:

a) obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako układ 

urbanistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu: 

A – 208,

b) strefy W Wcisłej ochrony archeologiczno konserwa-

torskiej, granice strefy pokrywaj> siC z granicami 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w rozdziale 2 – ustalenia ogólne dla całego 

terenu w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy na liniach rozgrani-

czaj>cych ulic KD.L.08 – WyszyMskiego oraz Alei 

WolnoWci,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy po obrysie istniej>-

cych budynków,

c) dla wydzielenia 6.1 ustala siC nieprzekraczaln> liniC 

zabudowy jak na rysunku planu;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

dla wydzielenia wewnCtrznego 6.1:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie 4 kondygnacje nad-

ziemne, w tym poddasze ucytkowe,

b) wysokoWć: wysokoWć głównej kalenicy – jak w bu-

dynkach istniej>cych w pierzei ulicy WyszyMskiego, 

dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci do 0,5 m w 

stosunku do podobnych elementów istniej>cych 

budynków, dopuszcza siC zwiCkszenie tej wysokoWci 

dla pojedynczych elementów architektonicznych jak 

np. wykusz, wieca, ryzalit itp.,

c) kształt dachu: dachy dwu, wielospadowe lub man-

sardowy, główna kalenica dachu równoległa do ul. 

WyszyMskiego – KD.L.08 i Al. WolnoWci,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 10-45o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

4) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

na pozostałym terenie:

a) na pozostałym terenie obowi>zuje zachowanie bu-

dynków zgodnie z istniej>cymi parametrami, jak: iloWć 
kondygnacji, wysokoWć zabudowy, kształt dachu, k>t 

nachylenia połaci dachowych,

b) wyklucza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 

istniej>cych obiektów skutkuj>c> zwiCkszeniem wy-

sokoWci istniej>cej zabudowy;

5) dla zabudowy gospodarczej i garacy ustala siC parame-

try i wskaaniki kształtowania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: 1 kondygnacja,

b) wysokoWć: maksymalnie 5m,

c) kształt dachu: dach dwu lub wielospadowy,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 25o-30o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;
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6) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie z 

ustalonymi liniami zabudowy;

7) zasady podziału na działki: wyklucza siC wydzielanie 

nowych działek, za wyj>tkiem działek niezbCdnych dla 

lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej,

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania 

posesji i miejsc przeznaczonych dla rekreacji;

2) na terenach przedpola ekspozycji fortyfi kacji miasta 

lokacyjnego, oznaczonych na rysunku planu odpowied-

nim symbolem, obowi>zuje zakaz lokalizacji wszelkich 

obiektów kubaturowych naziemnych.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wyklucza siC lokalizacjC nowych bezpoWrednich 

zjazdów z ulicy Aleja WolnoWci, znajduj>cej siC poza 

granic> obszaru objCtego planem oraz z ulicy Kos-

saka – KD.Z.03,

b) wjazd na teren z ulic: KD.L.08 – ul. WyszyMskiego, 

KD.D.11 – ul. Basztowej i dojazdu 10.1.KX na terenie 

elementarnym 9.MC.28;

2) zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania:

a) dla potrzeb szkoły na terenie 1.1.UO obowi>zuje 

zapewnienie miejsc postojowych w granicach tego 

terenu,

b) dla pozostałego zagospodarowania obowi>zuje 

zapewnienie miejsc parkingowych na zasadach okre-

Wlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne dotycz>ce 

całego terenu w § 14;

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 41

Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.26 
o powierzchni 0,30 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>;

2) wyklucza siC przeznaczanie na cele mieszkaniowe 

istniej>cych lokali ucytkowych w parterach budynków 

usytuowanych w pierzejach ulic KD.L.08 – ul. WyszyM-

skiego i ul. FranciszkaMska;

3) wyklucza siC lokalizacjC lokali mieszkalnych w parterach 

nowej zabudowy;

4) teren 1.1.KP rezerwuje siC dla lokalizacji miejsc par-

kingowych, dopuszcza siC realizacjC zespołu garacy 

zgodnie z ustaleniami planu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji reklam: wyklu-

cza siC lokalizacjC reklam;

2) obiekt usytuowany w narocniku ulic WyszyMskiego i 

FranciszkaMskiej jest zamkniCciem kompozycyjnym osi 

widokowej w ul. Armii Krajowej:

a) nalecy zastosować akcent w kompozycji elewacji, 

dopuszcza siC akcent wysokoWciowy,

b) zamkniCcie kompozycyjne realizuje siC zgodnie z 

ustaleniami w § 8

  3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: obo-

wi>zuje nasadzenie szpaleru drzew liWciastych wzdłuc 
linii rozgraniczaj>cych ulicy KD.D.11 – Basztowa oraz 

parkingu 1.1.KP, według rysunku planu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) zabytkami w rozumieniu przepisów odrCbnych s> na-

stCpuj>ce obiekty:

a) budynek przy ul. WyszyMskiego 3,

b) budynki przy ul. FranciszkaMskiej 3 i 4,

— dopuszcza siC przebudowC tych obiektów z zacho-

waniem zasad ochrony ustalonych w § 10 ust. 5;

2) cały teren znajduje siC w granicach:

a) obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako układ 

urbanistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu: 

A – 208,

b) strefy W Wcisłej ochrony archeologiczno konserwa-

torskiej, granice strefy pokrywaj> siC z granicami 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) na terenach oznaczonych jako wydzielenie wewnCtrz-

ne 6.1 i 6.2:

— obowi>zuj>c> liniC zabudowy na liniach rozgranicza-

j>cych ulic KD.L.08 – WyszyMskiego i FranciszkaM-

ska oraz dojazdu 10.1.KX na terenie elementarnym 

9.UU.27 – ul. FranciszkaMska,

— nieprzekraczaln> liniC zabudowy po obrysie istniej>-

cych budynków,

b) na terenie oznaczonym jako wydzielenie wewnCtrz-

ne 6.3 nieprzekraczaln> liniC zabudowy po obrysie 

istniej>cych budynków,

c) nieprzekraczaln> liniC zabudowy na terenie 1.1.KP 

po linii rozgraniczaj>cej tego terenu;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu dla wydzielenia wewnCtrznego 6.2:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki: 0,6,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) dla pozostałego terenu ustala siC wskaaniki i parametry 

zagospodarowania terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: zgodnie z liniami zabudowy 

oznaczonymi na rysunku planu,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

4) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

dla wydzielenia wewnCtrznego 6.2:
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a) iloWć kondygnacji: minimalnie 3 maksymalnie 4 kon-

dygnacje nadziemne, w tym poddasze ucytkowe,

b) wysokoWć: wysokoWć głównej kalenicy – jak w budyn-

kach istniej>cych w pierzei ul. FranciszkaMskiej nr 1, 

2, 3, dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci do 0,5 m 

w stosunku do podobnych elementów istniej>cych 

budynków,

c) kształt dachu: dach dwuspadowy, wielospadowy lub 

mansardowy, główna kalenica dachu równoległa do 

ul. FranciszkaMskiej KD.L.08,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 30-45o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

5) ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

na pozostałym terenie:

a) na pozostałym terenie obowi>zuje zachowanie bu-

dynków zgodnie z istniej>cymi parametrami, jak: iloWć 
kondygnacji, wysokoWć zabudowy, kształt dachu, k>t 

nachylenia połaci dachowych,

b) wyklucza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 

istniej>cych obiektów skutkuj>c> zwiCkszeniem wy-

sokoWci istniej>cej zabudowy,

c) dopuszcza siC zwiCkszenie tej wysokoWci dla pojedyn-

czych elementów architektonicznych jak np. wykusz, 

wieca, ryzalit itp.,

6) na terenie 1.1.KP dopuszcza siC lokalizacjC zespołu 

garacy:

a) wysokoWć: maksymalnie 5m,

b) Wciany z okładzin> z materiału ceramicznego w kolo-

rze ceglanym,

c) gabaryty dachu: dach dwuspadowy lub wielo-

spadowy, kalenica równoległa do ulicy 10.1.KX – 

ul. FranciszkaMska, k>t nachylenia połaci dachowych: 

25o-30o, pokrycie dachu: dachówka ceramicznej;

7) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza 

siC zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie 

z ustalonymi liniami zabudowy;

8) zasady podziału na działki:

a) dopuszcza siC wydzielenie działek dla garacy lokali-

zowanych na terenie 1.1.KP,

b) na pozostałym terenie wyklucza siC wydzielanie no-

wych działek, za wyj>tkiem działek niezbCdnych dla 

lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej,

c) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 

uregulowania stanu prawnego gruntów jako tere-

nów niezbCdnych do prawidłowego funkcjonowania 

istniej>cych budynków na działkach wydzielonych po 

obrysie budynku.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania posesji 

i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkaMców.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren z ulic: KD.L.08 – ul. WyszyMskiego i 

FranciszkaMskiej, KD.D.11 – ul. Basztowej,

b) wjazd na teren z dojazdu 10.1.KX na terenie elemen-

tarnym 9.UU.27 – ul. FranciszkaMska;

2) zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania:

a) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14,

b) dopuszcza siC uwzglCdnienie w bilansie miejsc 

parkingowych wynikaj>cym z ustalonych w § 14 

zasad miejsc postojowych zrealizowanych w liniach 

rozgraniczaj>cych dojazdu 10.1.KX znajduj>cego siC 

w terenie 9.UU.27.

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 42

Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.UU.27 
o powierzchni 0,60 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej;

1) dopuszcza siC funkcjC mieszkaniow> w zakresie nie-

zbCdnym dla funkcjonowania parafi i;

2) teren oznaczony jako wydzielenie wewnCtrzne 1.1.KP re-

zerwuje siC na parking dla samochodów osobowych.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam;

2) zabytkowy obiekt koWcioła Ww. Jakuba stanowi dominan-

tC w mieWcie.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) obowi>zuje zachowanie historycznej kompozycji zespołu 

zieleni,

a) obowi>zuje ochrona istniej>cych drzew oznaczo-

nych na rysunku planu jako drzewa do zachowania, 

w strefie ochronnej wycej wymienionych drzew, 

okreWlonej przez rzut korony drzewa, wyklucza siC 

zagospodarowanie mog>ce znacz>co naruszyć war-

toWci przyrodnicze obiektu, jak pokrój korony, system 

korzeniowy lub pogorszyć warunki siedliskowe,

b) zieleM projektowana: obowi>zuje nasadzenie szpa-

lerów drzew liWciastych takiego samego gatunku jak 

istniej>ce wzdłuc linii rozgraniczaj>cych ul. Fran-

ciszkaMskiej, Derdowskiego i Basztowej, zgodnie z 

rysunkiem planu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) na terenie 9.UU.27 znajduje siC obiekt wpisany do 

rejestru zabytków: koWciół parafi alny rzymskokatolicki 

p.w. Ww. Jakuba – ul. Basztowa 8, nr wpisu: A-209 z 

12.12.1961 r., wszelkie działania przy wymienionym wy-

cej obiekcie wymagaj> zgody właWciwego konserwatora 

zabytków, zgodnie z przepisami odrCbnymi;

2) zabytkiem w rozumieniu przepisów odrCbnych jest budy-

nek plebani ul. Basztowa 8, dopuszcza siC przebudowC 

tego obiektu z zachowaniem zasad ochrony ustalonych 

w § 10 ust. 5;

3) teren 9.UU.27 stanowi zabytkowy zespół budowlany 

– koWciół z plebani> i zieleni>, obowi>zuj> nastCpuj>ce 

zasady,

a) wyklucza siC zmianC kompozycji zespołu,

b) wyklucza siC stosowanie nawierzchni asfaltowych na 

terenie parkingu, dojazdów i przejWć pieszych;
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4) cały teren znajduje siC w granicach:

a) obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako układ 

urbanistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu: 

A – 208,

b) strefy W Wcisłej ochrony archeologiczno konserwa-

torskiej, granice strefy pokrywaj> siC z granicami 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8;

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy po obrysie 

istniej>cych budynków;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki: maksymalnie zgodnie z ustalonymi 

liniami zabudowy,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: na całym 

terenie 9.UU.27 minimum 40%;

3) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenie 

wewnCtrzne 6.1 ustala siC parametry i wskaaniki kształ-
towania zabudowy:

a) obowi>zuje przebudowa dachu na dach dwuspadowy 

lub wielospadowy lub mansardowy,

b) dopuszcza siC zwiCkszenie wysokoWci budynku o 

5m, tj. jedn> kondygnacjC któr> bCdzie poddasze 

ucytkowe,

c) dopuszcza siC zwiCkszenie tej wysokoWci dla pojedyn-

czych elementów architektonicznych jak np. wykusz, 

wieca, ryzalit itp.,

d) kształt dachu: dach dwuspadowy, wielospadowy lub 

mansardowy, główna kalenica dachu równoległa do 

ul. Derdowskiego KD.D.11,

e) k>t nachylenia połaci dachowych: 30-45o, ustalenie 

nie dotyczy dachu mansardowego,

f)  kolorystyka pokrycia dachu: dachówka ceramiczna,

g) Wciany z okładzin> z materiału ceramicznego w kolo-

rze ceglanym,

4) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

istniej>c> zabudowC usytuowan> na granicy działki;

5) zasady podziału na działki: wyklucza siC wydzielanie 

nowych działek, za wyj>tkiem działek niezbCdnych dla 

lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji nowej 

zabudowy;

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania 

posesji i miejsc przeznaczonych dla rekreacji;

3) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu:

a) obowi>zuje zachowanie dostCpu ogólnego na terenie 

do dojazdu 10.1.KX,

b) obowi>zuje zachowanie dostCpu publicznego lub 

ogólnego na terenie do parkingu 1.1.KP.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren z ulic: 

KD.L.08 – ul. FranciszkaMska, KD.D.11 – ul.Basztowa 

i Derdowskiego, i dojazdu 10.1.KX – ul. FranciszkaM-

ska;

2) dla wewnCtrznego układu komunikacyjnego rezerwuje 

siC teren 10.1.KX, w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z rysunkiem planu, urz>dzony jako ci>g pieszo jezdny 

bCd>cy jednoczeWnie dojazdem do terenu 9. MC.26;

3) zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania: 

na terenie parkingu oznaczonego jako 1.1.KP.

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 43

Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.28 
o powierzchni 0,89 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>;

2) w budynkach usytuowanych w pierzejach ulic KD.Z.03 

– ul. Kossaka i KD.L.09 – ul. GdaMska wyklucza siC:

a) przeznaczanie na cele mieszkaniowe istniej>cych 

lokali ucytkowych w parterach budynków,

b) w nowej zabudowie lokalizacjC lokali mieszkalnych 

w parterach budynków;

3) wydzielenie wewnCtrzne oznaczone jako 1.1.ZP prze-

znacza siC na teren zieleni urz>dzonej;

4) wydzielenie wewnCtrzne oznaczone jako 1.2 przeznacza 

siC na tereny rekreacji wewn>trzosiedlowej z parkingiem 

podziemnym dla samochodów osobowych.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam;

2) głównym elementem kompozycji terenu jest historyczny 

przebieg i pozostałoWci fortyfi kacji miasta lokacyjnego, 

obowi>zuje ochrona ekspozycji tego zabytku.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cych drzew, oznaczo-

nych na rysunku planu jako drzewa do zachowania, 

w strefie ochronnej wycej wymienionych drzew, 

okreWlonej przez rzut korony drzewa, wyklucza siC 

zagospodarowanie mog>ce znacz>co naruszyć war-

toWci przyrodnicze obiektu, jak pokrój korony, system 

korzeniowy lub pogorszyć warunki siedliskowe,

b) zieleM projektowana: obowi>zuje zakomponowanie 

przejWcia na terenie 1.1.ZP w formie alei drzew liWcia-

stych o jednolitym składzie gatunkowym i wyrazistych 

cechach estetycznych jak np. pokrój korony, kolor 

liWci, okazały sposób kwitnienia.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) zabytkami w rozumieniu przepisów odrCbnych s> nastC-

puj>ce budynki ul. Kossaka 108 i ul. Derdowskiego 1,

— dopuszcza siC przebudowC tych obiektów z zacho-

waniem zasad ochrony ustalonych w § 10 ust. 5;
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2) cały teren znajduje siC w granicach:

a) obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako układ 

urbanistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu: 

A – 208,

b) strefy W Wcisłej ochrony archeologiczno konserwa-

torskiej, granice strefy pokrywaj> siC z granicami 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków;

3) na granicy terenu 9.MC.28 znajduje siC obiekt wpisany 

do rejestru zabytków – wschodni odcinek murów obron-

nych, numer wpisu A-208 z 30.04.1959 r., dla zagospo-

darowania linii historycznego przebiegu fortyfi kacji ustala 

siC:

a) likwidacjC budynków gospodarczych i garacy przyle-

gaj>cych do zabytkowych murów, oznaczonych na 

rysunku planu,

b) historyczne miejsce lokalizacji baszty w linii fortyfi kacji 

miasta lokacyjnego, oznaczone na rysunku planu 

jako wydzielenie wewnCtrzne 4.2, nalecy podkreWlić 
poprzez lokalizacjC zagospodarowania stanowi>ce-

go akcent kompozycyjny, dopuszcza siC lokalizacjC 

obiektu kubaturowego, o formie architektonicznej 

wynikaj>cej z tradycji miejsca,

— wszelkie działania przy wymienionych wycej obiek-

tach wymagaj> zgody właWciwego konserwatora 

zabytków, zgodnie z przepisami odrCbnymi;

4) dla zabudowy na terenie wydzielenie 4.1 ustala siC od-

tworzenie w historycznej formie budynku na podstawie 

dostCpnych materiałów i dokumentacji.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

1) obowi>zuj> zasady zawarte w § 8;

2) na terenie 1.1.ZP nalecy urz>dzić przejWcie po trasie 

oznaczonej na rysunku planu jako rezerwowany prze-

bieg ci>gu pieszego lub rezerwowany przebieg ci>gu 

pieszego z tras> rowerow>.

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.1 nieprze-

kraczaln> liniC zabudowy wzdłuc ulicy KD.L.09 – 

ul. GdaMska a dla budynku na działce 422/2 obowi>-

zuj>c> liniC, obowi>zuj>c> liniC zabudowy wzdłuc 
ulicy 10.1.KX – ul. Derdowskiego, wyznaczone jak 

na rysunku planu, nieprzekraczaln> liniC zabudowy 

w odległoWci min. 4m od granicy działki,

b) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.2 nieprzekra-

czaln> liniC zabudowy wzdłuc linii rozgraniczaj>cych 

ulicy KD.Z.03 – ul. Kossaka, nieprzekraczaln> liniC 

zabudowy po obrysie istniej>cych budynków, wzdłuc 
linii rozgraniczaj>cych wydzielenia 10.2.KX oraz min. 

4m od granicy działki,

c) na terenie wydzieleM wewnCtrznych 6.3 i 6.4 nie-

przekraczaln> liniC zabudowy po obrysie istniej>cych 

budynków;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: na terenie 

1.1.ZP 80%, na pozostałym terenie dowolny;

3) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenie 

wewnCtrzne 6.1 ustala siC parametry i wskaaniki kształ-
towania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne, w tym 

poddasze ucytkowe,

b) wysokoWć: minimalnie 10 maksymalnie 12 m, do-

puszcza siC zastosowanie akcentu wysokoWciowego 

w budynku usytuowanym w narocniku ul. GdaMskiej i 

Derdowskiego, w s>siedztwie dawnej Bramy GdaM-

skiej,

c) kształt dachu: dachy dwu, wielospadowe lub man-

sardowy, główna kalenica dachu równoległa do 

ul. GdaMskiej,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 30-45o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej,

f)  elewacja od ul. Derdowskiego połocona jest na linii 

historycznego przebiegu murów obronnych miasta 

lokacyjnego, wyklucza siC stosowanie akcentów 

wysokoWciowych w kompozycji budynku, forma ar-

chitektoniczna elewacji w szczególnoWci kolorystyka i 

materiały wykoMczeniowe, winny nawi>zywać do sty-

listyki zachowanych odcinków murów obronnych,

g) w zabudowie przy ul. GdaMskiej obowi>zuje zachowanie 

przejazdu bramowego dla przejWcia pieszego na teren 

1.1.ZP, zgodnie z rysunkiem planu;

4) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.2 

ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudo-

wy:

a) iloWć kondygnacji: w pierzei ul. Kossaka 3 kondyg-

nacje nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, na 

pozostałym terenie maksymalnie 3 kondygnacje 

nadziemne,

b) wysokoWć: w pierzei ul. Kossaka jak budynek ul. Kos-

saka wysokoWć głównej kalenicy – jak w budynkach 

istniej>cych w pierzei ulicy Kossaka 108, dopuszcza 

siC zmniejszenie wysokoWci o 2m,

c) kształt dachu: dachy dwu, wielospadowe lub man-

sardowy, główna kalenica dachu równoległa do 

ul. Kossaka,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 30o-45o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

5) dla zabudowy na terenach oznaczonych jako wydziele-

nia wewnCtrzne 6.3 i 6.4 ustala siC parametry i wskaaniki 

kształtowania zabudowy:

a) na całym terenie obowi>zuje zachowanie budynków 

zgodnie z istniej>cymi parametrami, jak: iloWć kon-

dygnacji, wysokoWć zabudowy,

b) wyklucza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 

istniej>cych obiektów skutkuj>c> zwiCkszeniem wy-

sokoWci istniej>cej zabudowy, dopuszcza siC zwiCk-

szenie tej wysokoWci dla pojedynczych elementów 

architektonicznych jak np. wykusz, wieca, ryzalit 

itp.,

7) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza 

siC zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie 

z ustalonymi liniami zabudowy;

8) zasady podziału na działki:

a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.1 minimalna 

wielkoWć działki 100m2, szerokoWć frontu działki od 

strony ul. Derdowskiego ok. 6,5m, lub ok. 9,5m, lub 

ok. 12m,

b) na pozostałym terenie wyklucza siC wydzielanie no-

wych działek, za wyj>tkiem działek niezbCdnych dla 

lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej,

c) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 

uregulowania stanu prawnego gruntów jako tere-

nów niezbCdnych do prawidłowego funkcjonowania 

istniej>cych budynków na działkach wydzielonych po 

obrysie budynku.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.
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8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania posesji 

i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkaMców;

2) na terenie przedpola ekspozycji fortyfi kacji miasta loka-

cyjnego, oznaczonych na rysunku planu odpowiednim 

symbolem, obowi>zuje zakaz lokalizacji wszelkich 

obiektów kubaturowych naziemnych;

3) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 

zachowanie dostCpu ogólnego na terenie wydzieleM 

wewnCtrznych 1.1.ZP, 10.1.KX i 10.2.KX;

4) ) wszystkie garace i budynki gospodarcze i inne dobu-

dowane do pozostałoWci fortyfi kacji miasta lokacyjnego 

lub połocone na linii historycznego przebiegu tych for-

tyfi kacji, oznaczone na rysunku planu, traktuje siC jak 

zabudowC tymczasow> docelowo do likwidacji.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wyklucza siC lokalizacjC nowych bezpoWrednich zjaz-

dów z ulicy KD.Z.03 – ul. Kossaka,

b) wjazd na teren z ulic: KD.L.09 – ul. GdaMska, KD.D.11 

– ul. Derdowskiego,

c) z ci>gów pieszo jezdnych, oznaczonych w planie jako 

10.1.KX,10.2.KX i 10.1.KX znajduj>cym siC w terenie 

elementarnym 9.MC.29,

d) teren 1.1.ZP nalecy urz>dzić z zapewnieniem do-

jazdu do nieruchomoWci przy ul Kossaka (m.in. dz. 

Nr 405/2);

2) dla wewnCtrznego układu komunikacyjnego rezerwuje 

siC tereny 10.1.KX i 10.2.KX, urz>dzone jako ci>gi 

pieszo jezdne w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie z 

rysunkiem planu;

3) zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania:

a) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14,

b) dopuszcza siC uwzglCdnienie w bilansie miejsc 

parkingowych wynikaj>cym z ustalonych w § 14 

zasad miejsc postojowych zrealizowanych w liniach 

rozgraniczaj>cych wydzielenia wewnCtrznego 1.2.

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: ustala siC stawkC procentow> słuc>-

c> naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 

wysokoWci 30% dla działki nr 409/2, dla pozostałej czCWci 

terenu 9.MC.28 nie ustala siC stawki procentowej, teren 

pozostaje w istniej>cym ucytkowaniu.

§ 44

Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.29 
o powierzchni 0,17 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>;

2) w budynkach usytuowanych w pierzejach ulic KD.L.08 

– ul. Młynarska i KD.L.09 – ul. GdaMska wyklucza siC:

a) przeznaczanie na cele mieszkaniowe istniej>cych 

lokali ucytkowych w parterach budynków,

b) w nowej zabudowie lokalizacjC lokali mieszkalnych 

w parterach budynków.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam;

2) obiekt na zakoMczeniu osi widokowej ul. Francisz-

kaMskiej stanowić bCdzie zamkniCcie kompozycyjne 

w pierzei ul. Młynarskiej:

a) nalecy zastosować akcent w kompozycji elewacji, 

dopuszcza siC akcent wysokoWciowy,

b) zamkniCcie kompozycyjne realizuje siC zgodnie 

z ustaleniami w § 8

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: nie 

dotyczy.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) cały teren znajduje siC w granicach:

a) obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako układ 

urbanistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu: 

A – 208,

b) strefy W Wcisłej ochrony archeologiczno konserwa-

torskiej, granice strefy pokrywaj> siC z granicami 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków;

2) zabytkami w rozumieniu przepisów odrCbnych s> bu-

dynki przy ul. Młynarskiej 19,20,21, dopuszcza siC prze-

budowC tych obiektów z zachowaniem zasad ochrony 

ustalonych w § 10 ust. 5;

3) obowi>zuje kształtowanie pierzei ci>głej zabudowy 

wzdłuc ulicy Młynarskiej.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

1) obowi>zuj> zasady zawarte w § 8;

2) na ul. Derdowskiego oznaczonej jako 10.1.KX nalecy 

otworzyć nawierzchniC z bruku.

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczonego na rysunku 

planu:

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy na liniach rozgranicza-

j>cych ulic KD.L.08 – Młynarskiej, KD.L.09 – GdaM-

skiej i w narocniku KD.D.11 – ul. FranciszkaMskiej na 

odcinku oznaczonym na rysunku planu,

b) nieprzekraczaln> liniC zabudowy wewn>trz kwartału 

oraz po linii rozgraniczaj>cej ci>gu pieszo jezdnego 

10.1.KX;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) dla zabudowy w pierzei ulic KD.L.08 – ul. Młynarska i 

KD.L.09 – ul. GdaMska ustala siC:

a) obowi>zuje zachowanie gabarytów i formy architek-

tonicznej budynków zabytkowych, zgodnie z ustale-

niami w ust. 4,

b) wyklucza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 

istniej>cej zabudowy skutkuj>c> zwiCkszeniem wy-

sokoWci istniej>cych budynków,

c) dla nowej zabudowy obowi>zuje realizacja w typie 

zabudowy istniej>cej, wyznaczonym przez budynki 
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zabytkowe, dla obiektów stanowi>cych zamkniCcie 

kompozycyjne, oznaczonych na rysunku plan od-

powiednim symbolem, dopuszcza siC zwiCkszenie 

wysokoWci budynku dla pojedynczych elementów 

architektonicznych jak np. wykusz, wieca, ryzalit 

itp.,

d) iloWć kondygnacji: trzy kondygnacje nadziemne,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej,

f)  dla zamkniCcia kompozycyjnego na osi ulicy Fran-

ciszkaMskiej dopuszcza siC realizacjC zabudowy 

4 kondygnacyjnej;

4) dla pozostałej zabudowy ustala siC parametry i wskaaniki 

kształtowania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje nad-

ziemne,

b) wysokoWć: maksymalnie jak w istniej>cej ofi cynie 

budynku przy ul. Młynarskiej nr 21,

c) kształt dachu: dach dwu lub wielospadowy,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 25o-30o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

5) na terenie oznaczonym na rysunku jako przejazd 

bramowy obowi>zuje zakaz zabudowy parteru w celu 

zachowania przejazdu bramowego;

6) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.1 obowi>zuj> 

wszystkie ustalenia dla zabudowy zawarte w ust. 6 pkt 

3) oraz zakaz zabudowy parteru w celu zachowania 

przejazdu bramowego;

7) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie z 

ustalonymi liniami zabudowy;

8) zasady podziału na działki:

a) wyklucza siC wydzielanie nowych działek, za wyj>t-

kiem działek niezbCdnych dla lokalizacji obiektów 

infrastruktury technicznej,

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 

uregulowania stanu prawnego gruntów jako tere-

nów niezbCdnych do prawidłowego funkcjonowania 

istniej>cych budynków na działkach wydzielonych po 

obrysie budynku.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania posesji 

i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkaMców;

2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 

zachowanie dostCpu ogólnego na terenie wydzielenia 

wewnCtrznego 10.1.KX.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren z ulic: 

KD.L.08 – Młynarska, KD.L.09 – ul. GdaMska, KD.D.11 

i 10.1.KX – ul. Derdowskiego;

2) dla wewnCtrznego układu komunikacyjnego rezerwuje 

siC teren 10.1.KX urz>dzony jako ci>g pieszo jezdny w 

liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie z rysunkiem pla-

nu;

3) zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania: 

obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 45

Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.30 
o powierzchni 0,88 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>;

2) w budynkach usytuowanych w pierzejach ulic KD.L.08, 

KD.L.09, KD.L.12 – ul. Młynarska wyklucza siC:

a) przeznaczanie na cele mieszkaniowe istniej>cych 

lokali ucytkowych w parterach budynków,

b) w nowej zabudowie lokalizacjC lokali mieszkalnych 

w parterach budynków;

3) wydzielenie wewnCtrzne oznaczone jako 1.1.ZP prze-

znacza siC na teren zieleni urz>dzonej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam;

2) głównym elementem kompozycji terenu jest historyczny 

przebieg i pozostałoWci fortyfi kacji miasta lokacyjnego, 

wraz z dominant> przestrzenn> któr> jest półbaszta 

obronna, obowi>zuje ochrona ekspozycji tego zabyt-

ku;

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu: usta-

lenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni obowi>zuje 

zachowanie istniej>cych drzew, oznaczonych na rysunku 

planu jako drzewa do zachowania, w strefi e ochronnej 

wycej wymienionych drzew, okreWlonej przez rzut korony 

drzewa, wyklucza siC zagospodarowanie mog>ce znacz>co 

naruszyć wartoWci przyrodnicze obiektu, jak pokrój korony, 

system korzeniowy lub pogorszyć warunki siedliskowe.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) na terenie 9.MC.30 znajduj> siC obiekty wpisane do 

rejestru zabytków:

a) spichrz solny – ul. Przyzamcze 21, nr wpisu: A-208 

z 30.04.1959 r.,

b) dom mieszkalny ul. Młynarska 14/15, nr wpisu: A-324 

z 17.06.1994 r.,

c) odcinek murów obronnych, numer wpisu A-208 

z 30.04.1959 r.,

— wszelkie działania przy wymienionych wycej obiek-

tach wymagaj> zgody właWciwego konserwatora 

zabytków, zgodnie z przepisami odrCbnymi;

2) zabytkiem w rozumieniu przepisów odrCbnych budynek 

mieszkalny ul. Przyzamcze 19 – dopuszcza siC prze-

budowC tych obiektów z zachowaniem zasad ochrony 

ustalonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne dla całego 

terenu, w § 10 ust. 5;
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3) cały teren znajduje siC w granicach:

a) obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako układ 

urbanistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu: 

A – 208,

b) strefy W Wcisłej ochrony archeologiczno konserwa-

torskiej, granice strefy pokrywaj> siC z granicami 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: obowi>zuj> 

zasady zawarte w § 8

6. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku planu

a) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 

6.1 ustala siC: obowi>zuj>c> liniC zabudowy wzdłuc 
linii rozgraniczaj>cych ulicy KD.L.09 – ul. GdaMska i 

10.1.KX – ul. Derdowskiego, nieprzekraczaln> liniC   

zabudowy, 4m od granicy działki;

b) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 

6.2 ustala siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy po 

obrysie istniej>cych budynków,

c) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 

6.3 ustala siC:

— obowi>zuj>c> liniC zabudowy od strony ulicy KD.L.09 

– ul. GdaMska i na linii rozgraniczaj>cej ulicy KD.D.12 

– ul. Młynarska, wyznaczon> przez istniej>c> zabu-

dowC, nieprzekraczaln> liniC zabudowy po obrysie 

budynków;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenie 

wewnCtrzne 6.1 ustala siC parametry i wskaaniki kształ-
towania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne, w tym 

poddasze ucytkowe,

b) wysokoWć: minimalnie 10 maksymalnie 12 m, do-

puszcza siC zastosowanie akcentu wysokoWciowego 

w budynku usytuowanym w narocniku ul. GdaMskiej i 

Derdowskiego, w s>siedztwie dawnej Bramy GdaM-

skiej,

c) kształt dachu: dachy dwu, wielospadowe lub man-

sardowy, główna kalenica dachu równoległa do 

ul. GdaMskiej,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 30-45o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

4) dla zabudowy na pozostałej czCWci terenu ustala siC 

parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy:

a) na całym terenie obowi>zuje zachowanie budynków 

zgodnie z istniej>cymi parametrami, jak: iloWć kon-

dygnacji, wysokoWć zabudowy,

b) wyklucza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 

istniej>cych obiektów skutkuj>c> zwiCkszeniem wy-

sokoWci istniej>cej zabudowy, dopuszcza siC zwiCk-

szenie tej wysokoWci dla pojedynczych elementów 

architektonicznych jak np. wykusz, wieca, ryzalit 

itp.; 

5) dla zabudowy gospodarczej i garacy na terenie 6.3 usta-

la siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy

a) iloWć kondygnacji: 1 kondygnacja,

b) wysokoWć: maksymalnie 5m,

c) kształt dachu: dach dwu lub wielospadowy,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 25o-30o,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

6) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie z 

ustalonymi liniami zabudowy;

7) zasady podziału na działki:

a) wyklucza siC wydzielanie nowych działek, za wyj>t-

kiem działek niezbCdnych dla lokalizacji obiektów 

infrastruktury technicznej,

b) dopuszcza siC zmiany granic działek dla potrzeb 

uregulowania stanu prawnego gruntów jako tere-

nów niezbCdnych do prawidłowego funkcjonowania 

istniej>cych budynków na działkach wydzielonych po 

obrysie budynku.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania posesji 

i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkaMców;

2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu:

a) obowi>zuje zachowanie dostCpu ogólnego na te-

renie wydzielenia wewnCtrznego 1.1.ZP, 10.1.KX i 

10.2.KX,

b) obowi>zuje zachowanie dostCpu publicznego na 

terenie przedpola ekspozycji;

3) na terenach przedpola ekspozycji fortyfi kacji miasta 

lokacyjnego, oznaczonych na rysunku planu odpowied-

nim symbolem, obowi>zuje zakaz lokalizacji wszelkich 

obiektów kubaturowych naziemnych.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z:

a) ulicy Kossaka, wyklucza siC nowe bezpoWrednie 

zjazdy z ul. Kossaka,

b) ulic KD.L.08 i KD.L.09, tymczasowo równiec z ulicy 

KD.D.12 – ul. Młynarska,

c) ci>gów pieszo jezdnych, oznaczonych w planie jako 

10.1.KX i 10.2.KX;

2) zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania:

a) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14,

b) dopuszcza siC uwzglCdnienie w bilansie miejsc 

parkingowych wynikaj>cym z powycej ustalonych 

wskaaników miejsc postojowych zrealizowanych w 

liniach rozgraniczaj>cych dojazdu 10.2.KX.

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.
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§ 46

Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.MC.31 
o powierzchni 0,36 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej;

1) na całym terenie obowi>zuje lokalizacja wył>cznie 

funkcji usługowych i mieszkaniowych z niezbCdnymi 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, z parkingami 

dla samochodów osobowych i z zieleni>;

2) wyklucza siC lokalizacjC nowych lokali mieszkalnych w 

parterach budynków, od strony posiadaj>cej dostCp od 

ulicy Długosza.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam;

2) budynek w narocniku ul. WaryMskiego i Kanału MłyM-

skiego, stanowi zamkniCcie kompozycyjne:

a) nalecy zastosować akcent w kompozycji elewacji, 

dopuszcza siC akcent wysokoWciowy,

b) zamkniCcie kompozycyjne realizuje siC zgodnie z 

ustaleniami w § 8;

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) na całym terenie elementarnym obowi>zuje zakaz 

umieszczania reklam emituj>cych Wwiatło pulsuj>ce mo-

g>ce zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpoWrednim 

s>siedztwie.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) cały teren znajduje siC w granicach:

a) obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako układ 

urbanistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu: 

A – 208,

b) strefy W Wcisłej ochrony archeologiczno konserwa-

torskiej, granice strefy pokrywaj> siC z granicami 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków;

2) obowi>zuje kształtowanie pierzei ci>głej zabudowy 

wzdłuc ulicy Młynarskiej;

3) obowi>zuje odtworzenie podziału na działki zgodnie z 

ustaleniami w ust. 6 pkt 6), z zachowaniem historycznych 

zasad.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

1) obowi>zuj> zasady zawarte w § 8;

2) w zagospodarowaniu wydzielenia wewnCtrznego 

oznaczonego jako 10.2.KX obowi>zuje podkreWlenie 

historycznego miejsca usytuowania baszty narocnej, 

oznaczonego na rysunku planu.

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) obowi>zuj>c> liniC zabudowy po linii rozgraniczaj>cej 

ulicy KD.L.08 – ul. Długosza i ul. WaryMskiego,

b) obowi>zuj>c> liniC zabudowy 2m od linii rozgranicza-

j>cej ulicy KD.D.12 – ul. Młynarska,

c) nieprzekraczaln> liniC zabudowy 4m od granicy 

działki Kanału MłyMskiego,

d) obowi>zuj>c> liniC zabudowy od placyku po dawnej 

baszcie,

e) nieprzekraczaln> liniC zabudowy wewn>trz kwarta-

łu;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy ustalonymi w planie,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 6.1 

(pierzeja Kanału MłyMskiego) ustala siC:

a) iloWć kondygnacji: minimalnie dwie maksymalnie trzy 

kondygnacje nadziemnie w tym poddasze ucytko-

we,

b) wysokoWć: minimalnie 10m maksymalnie 12m, do-

puszcza siC zwiCkszenie tej wysokoWci dla pojedyn-

czych elementów architektonicznych jak np. wykusz, 

wieca, ryzalit itp.,

c) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy, 

dopuszcza siC dach mansardowy, główna kalenica 

równoległa do Kanału MłyMskiego,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 30o-45o, nie doty-

czy dachów mansardowych,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

4) dla pozostałej zabudowy ustala siC parametry i wskaa-
niki:

a) iloWć kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemnie w tym 

poddasze ucytkowe,

b) wysokoWć: minimalnie 10m maksymalnie 12m, 

dopuszcza siC zwiCkszenie tej wysokoWci dla po-

jedynczych elementów architektonicznych jak np. 

wykusz, wieca, ryzalit itp., w budynku stanowi>cym 

zamkniCcie kompozycyjne dopuszcza siC zwiCksze-

nie wysokoWci o 10%,

c) kształt dachu: dwuspadowy z kalenic> równoległ> 

do ulicy przed frontem budynku, wielospadowy lub 

mansardowy,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 30o-45o, nie doty-

czy dachu mansardowego,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

5) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

zabudowC na granicy działki usytuowan> zgodnie z 

ustalonymi liniami zabudowy;

6) zasady podziału na działki:

a) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 

6.1 – dowolne,

b) dla pozostałej zabudowy:

— wielkoWć nowo wydzielanych działek: minimalna:

150 m2,

— szerokoWć nowo wydzielanych frontów działek: dla 

działek narocnych 12m, dla pozostałych działek 6,5m, 

z dopuszczalnym odstCpstwem w granicach 10%,

— k>t połocenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: od 85o do 95o.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania posesji 

i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkaMców;

2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci do terenu: obowi>zuje 

zachowanie dostCpu ogólnego do terenów przeznaczo-

nych dla komunikacji pieszej, oznaczonych w planie jako 

10.1.KX i 10.2.KX;

3) obowi>zuje przebudowa obiektu stacji transformatorowej 

na terenie 11.1.E jako obiektu zharmonizowanego z 

pierzej> projektowanej zabudowy ulicy WaryMskiego.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z ulic KD.L.08 i KD.D.12;

2) dla wewnCtrznego układu komunikacyjnego, tj. dojazdów 
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i ci>gów pieszych rezerwuje siC tereny oznaczone na 

rysunku planu:

a) teren 10.1.KX, urz>dzony jako ci>g pieszo jezdny, 

o szerokoWci minimum 4 m w liniach rozgraniczaj>-

cych,

b) teren 10.2.KX urz>dzony jako plac komunikacji pie-

szej z dojazdem do działek w s>siedztwie;

3) obowi>zuje zachowanie nastCpuj>cych wskaaników 

miejsc parkingowych: dla pozostałego zagospodaro-

wania obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14

11. Infrastruktura techniczna:

1) zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla syste-

mów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i 

rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dla całego terenu w § 15;

2) na terenie oznaczonym jako 11.1.E usytuowana jest 

stacja transformatorowa do przebudowy.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zagospo-

darowania tymczasowego;

2) istniej>ce zagospodarowanie moce być wykorzystane 

w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania 

terenu zgodnie z planem.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 47

Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.UU.32 
o powierzchni 0,84 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej;

1) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji mieszkaniowej jako 

towarzysz>cej podstawowemu przeznaczeniu terenu;

2) na terenie oznaczonym jako wydzielenie wewnCtrzne 

6.2 dopuszcza siC lokalizacje zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, wyklucza siC lokalizacjC usług handlu;

3) teren oznaczony jako wydzielenie wewnCtrzne 1.1.UA 

rezerwuje siC dla usług administracji;

4) teren oznaczony jako wydzielenie wewnCtrzne 1.2.ZP 

rezerwuje siC dla zieleni urz>dzonej, dopuszcza siC lo-

kalizacjC urz>dzeM sportowych jak boiska do gier, korty 

tenisowe itp.;

5) tereny wydzieleM wewnCtrznych oznaczonych jako 

1.3.W, 1.4.W i 1.5.W zajmuje Kanał MłyMski.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam;

2) głównym elementem kompozycji terenu jest historyczny 

przebieg i pozostałoWci fortyfi kacji miasta lokacyjnego;

3) obiekty zabytkowe, tj. zespół młyna zamkowego i za-

mek stanowi> dominantC w kompozycji sylwety miasta 

lokacyjnego, obowi>zuje ochrona ekspozycji tej sylwety, 

zagospodarowanie przedpola ekspozycji zespołu młyna 

i zamku nie moce zawierać takich rozwi>zaM w kom-

pozycji, które mogłyby naruszyć dominuj>c> rolC bryły 

zabytków.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni: obo-

wi>zuje zachowanie istniej>cych drzew, oznaczonych 

na rysunku planu jako drzewa do zachowania, w strefi e 

ochronnej wycej wymienionych drzew, okreWlonej przez 

rzut korony drzewa, wyklucza siC zagospodarowanie 

mog>ce znacz>co naruszyć wartoWci przyrodnicze 

obiektu, jak pokrój korony, system korzeniowy lub po-

gorszyć warunki siedliskowe;

2) na terenie 1.2.ZP nalecy zachować ci>głoWć przestrzen-

n> korytarza ekologicznego rzeki Łeby, zalecana jest 

przepławka pomiCdzy rzek> Łeb> a Kanałem MłyM-

skim.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) na terenie 9.UU.32 znajduj> siC obiektu wpisane do 

rejestru zabytków, wpis nr A-208 z 30.04.1959 r., 

obejmuj>cy mury obronne, zamek – ul. Przyzamcze 2, 

obiekt młyna zamkowego wraz z całym zespołem zabu-

dowy po wewnCtrznej stronie obwarowaM zamkowych – 

ul. Przyzamcze 1, dom młynarza,

— wszelkie działania przy wymienionych wycej obiek-

tach wymagaj> zgody właWciwego konserwatora 

zabytków, zgodnie z przepisami odrCbnymi;

2) cały teren 9.UU.32 – zespół zamkowy oraz zespół obiek-

tów młyna, stanowi zabytkowy zespół budowlany;

3) cały teren znajduje siC w granicach:

a) obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako układ 

urbanistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu: 

A – 208,

b) strefy W Wcisłej ochrony archeologiczno konserwa-

torskiej, granice strefy pokrywaj> siC z granicami 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

1) teren 1.2.ZP stanowi fragment systemu przestrzeni 

publicznych miasta – ci>g terenów zieleni urz>dzonej 

nad rzek> Łeb>, w szczególnoWci obowi>zuje przy za-

chowaniu dotychczasowego charakteru, podniesienie 

walorów miejsca z uwzglCdnieniem istniej>cych po-

wi>zaM kompozycyjnych, widokowych i historycznych 

obszaru;

2) obowi>zuj> zasady zawarte w § 8;

3) obowi>zuje zachowanie Kanału MłyMskiego jako otwar-

tego na odcinkach oznaczonych w planie;

4) w posadzce placu przed młynem obowi>zuje symbo-

liczne podkreWlenie przebiegu nie istniej>cych murów 

obronnych zamku.

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC linie zabudowy oznaczone na rysunku pla-

nu:

a) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 

6.1:

— nieprzekraczaln> liniC zabudowy w odległoWci 4m od 

linii rozgraniczaj>cej ulicy KD.L.08 – ul. WaryMskie-

go,

— nieprzekraczaln> liniC zabudowy w odległoWci 10m 

od koryta rzeki Łeby,

— nieprzekraczalna liniC zabudowy prostopadł> do linii 

fortyfi kacji na wysokoWci dawnej baszty,

b) dla zabudowy na terenie wydzielenia wewnCtrznego 

6.2:

— obowi>zuj>c> liniC zabudowy po linii rozgraniczaj>cej 

ulicy KD.L.08 – ul. WaryMskiego,

— obowi>zuj>c> liniC zabudowy po linii historycznego 

przebiegu fortyfi kacji,

— nieprzekraczaln> liniC zabudowy od strony dziedziM-

ca,

c) nieprzekraczaln> liniC zabudowy po obrysie zabyt-

ków;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami 

zabudowy,
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b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;

3) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenie 

wewnCtrzne 6.1 ustala siC parametry i wskaaniki kształ-
towania zabudowy:

a) zabudowa w typie zabudowy wyznaczonym przez 

dom młynarza, ul. Przyzamcze 1, obowi>zuje za-

chowanie identycznych gabarytów jak wysokoWć 
zabudowy, iloWć kondygnacji, forma architektoniczna 

obiektu,

b) kształt dachu: dach dwuspadowy z naczółkami, 

główna kalenica dachu równoległa do ulicy KD.L.08 

– ul. WaryMskiego;

4) dla zabudowy na terenie oznaczonym jako wydzielenie 

wewnCtrzne 6.2 ustala siC parametry i wskaaniki kształ-
towania zabudowy:

a) iloWć kondygnacji: trzy kondygnacje nadziemne, 

w tym poddasze ucytkowe,

b) wysokoWć: minimalnie 10m i maksymalnie 12m,

c) kształt dachu: dach dwuspadowy z naczółkami, 

główna kalenica dachu prostopadła do ulicy KD.L.08 – 

ul. WaryMskiego,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: jak w budynku 

domu młynarza przy ulicy Przyzamcze 1,

e) kolorystyka pokrycia dachu: dachówka ceramiczna, 

jak w budynkach zespołu młyMskiego i zamku,

f)  kolorystyka budynków zharmonizowana z kolorystyk> 

zabytków,

g) lokalizacja zabudowy wymaga odtworzenia przebiegu 

nie zachowanego odcinka fortyfi kacji i baszty obron-

nej w formie odrócniaj>cej siC od czCWci autentycz-

nych, zgodnie z rysunkiem planu;

5) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza siC 

lokalizacjC nowej zabudowy na granicy działki;

7) zasady podziału na działki: wyklucza siC wydzielanie 

nowych działek budowlanych na całym terenie.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów do urz>dzania 

terenów przeznaczonych dla rekreacji;

2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu:

a) obowi>zuje zachowanie dostCpu ogólnego na terenie 

ci>gu pieszego 10.1.KX,

b) obowi>zuje zachowanie dostCpu ogólnego na tere-

nie ci>gu pieszego i 10.2.KX, w tym zawiera siC pas 

1,5 m od linii brzegu rzeki Łeby;

3) do likwidacji przeznacza siC budynki oznaczone na 

rysunku planu:

a) budynki gospodarcze na terenie 6.2,

b) budynki gospodarcze i garace dobudowane do linii 

murów obronnych usytuowane na przedpolu ekspo-

zycji zespołu młyna i zamku;

4) na terenie przedpola ekspozycji fortyfi kacji miasta loka-

cyjnego, oznaczonych na rysunku planu odpowiednim 

symbolem, obowi>zuje zakaz lokalizacji wszelkich 

obiektów kubaturowych naziemnych;

5) obowi>zuje lokalizacja mostka oznaczonego na rysunku 

planu nad kanałem na odcinku 1.4.W, stanowi>cego 

dojWcie do placu przed zamkiem.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych na rysunku 

planu jako teren KD.L.08, KD.D.12;

2) dla wewnCtrznego układu komunikacyjnego rezerwuje 

siC tereny oznaczone na rysunku planu:

a) teren 10.1.KX w istniej>cych liniach rozgraniczaj>-

cych, urz>dzony jako ci>g pieszy z tras> rowerow>,

b) teren 10.2.KX o szerokoWci min. 5m w liniach rozgra-

niczaj>cych, urz>dzony jako ci>g pieszy z tras> rowe-

row>, ci>g ten stanowi fragment promenady wzdłuc 
Łeby przebiegaj>cej przez całe VródmieWcie;

3) zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania:

a) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach okreWlonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dotycz>ce całego terenu w § 14,

b) dopuszcza siC uwzglCdnienie w bilansie miejsc par-

kingowych wynikaj>cym z powycej ustalonych wskaa-
ników miejsc postojowych zrealizowanych w liniach 

rozgraniczaj>cych ulic: KD.L.08 – ul. WaryMskiego 

i   KD.D.12 – ul.Przyzamcze.

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z usta-

leniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 

2 – ustalenia ogólne dla całego terenu w § 15

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 

zagospodarowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy 

dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 

zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren zabudowany.

§ 48

Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.KP.33 
o powierzchni 0,65 ha.

1. Przeznaczenie terenu: parking samochodowy;

1) dopuszcza siC lokalizacjC usług jako funkcji towarzysz>-

cej podstawowemu przeznaczeniu terenu;

2) wydzielenie wewnCtrzne oznaczone jako 1.1.ZP prze-

znacza siC na teren zieleni urz>dzonej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: dopuszcza lokalizacjC reklam 

o powierzchni noWnika do 4m2;

2) cały teren 9.KP.33 stanowi przedpole ekspozycji zabytku 

jakim jest zespół zabytkowy młyna zamkowego i zamku, 

obowi>zuje ochrona ekspozycji tego zabytku.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cych drzew, oznaczo-

nych na rysunku planu jako drzewa do zachowania, 

w strefie ochronnej wycej wymienionych drzew, 

okreWlonej przez rzut korony drzewa, wyklucza siC 

zagospodarowanie mog>ce znacz>co naruszyć war-

toWci przyrodnicze obiektu, jak pokrój korony, system 

korzeniowy lub pogorszyć warunki siedliskowe,

b) zieleM projektowana: realizacja parkingów naziem-

nych wiCkszych nic 8 miejsc postojowych jest uwa-

runkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew 

i krzewów) na terenie parkingu, w formie grup drzew 

i krzewów nie przesłaniaj>cych widoku na zamek z 

Al. NiepodległoWci.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) czCWć terenu połocona jest w granicach obszaru wpi-

sanego do rejestru zabytków, jako układ urbanistyczny 

starego miasta w LCborku – nr wpisu: A – 208;

2) zasady ochrony zabytków archeologicznych:
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a) czCWć terenu znajduje siC w granicach strefy W 

Wcisłej ochrony archeologiczno konserwatorskiej, 

oznaczonej na rysunku planu, granice strefy pokry-

waj> siC z granicami obszaru wpisanego do rejestru 

zabytków,

b) pozostała czCWć terenu połocona jest w strefi e OW 

czCWciowej ochrony archeologiczno konserwator-

skiej.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

1) obowi>zuj> zasady zawarte w § 8;

2) na terenie 1.1.ZP rezerwuje siC ogólnodostCpne 

przejWcie po trasie oznaczonej na rysunku planu jako 

rezerwowany przebieg ci>gu pieszego lub rezerwowany 

przebieg ci>gu pieszego z tras> rowerow>.

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) ustala siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy oznaczon> 

na rysunku planu:

a) minimum 10m od linii rozgraniczaj>cych z terenem 

elementarnym 9.MC.30,

b) 5 m od linii rozgraniczaj>cych ulic KD.Z.03 i KD.Z.02 

nie blicej jednak nic 8 m od jezdni,

c) minimum 10m od granicy koryta Kanału MłyMskie-

go;

2) ustala siC wskaaniki i parametry zagospodarowania 

terenu:

a) powierzchnia zabudowy nie wiCcej nic 250 m2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

20%;

3) na terenie parkingu dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy 

o nastCpuj>cych parametrach:

a) iloWć kondygnacji: 2 kondygnacje, w tym poddasze 

ucytkowe,

b) wysokoWć: wysokoWć maksymalnie 9 m,

c) kształt dachu: dach dwuspadowy, wielospadowy lub 

mansardowy,

d) k>t nachylenia połaci dachowych: 35o-45o, nie doty-

czy dachu masardowego,

e) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ce-

ramicznej;

4) lokalizacja zabudowy na granicy działki: zakaz sytuo-

wania zabudowy na granicy działki;

5) zasady podziału na działki: wyklucza siC wydzielanie 

nowych działek, za wyj>tkiem działek niezbCdnych dla 

lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej ci>gów 

komunikacyjnych.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych – kubaturowych;

2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje 

zachowanie dostCpu ogólnego na całym terenie.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) wjazd na teren z ulicy Przyzamcze, oznaczonej w planie 

jako teren KD.D.12 i ulicy KD.Z.03 – ul. Kossaka.

11. Infrastruktura techniczna:

1) zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla syste-

mów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i 

rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 

dla całego terenu w § 15;

2) wyklucza siC zagospodarowanie powoduj>ce powierzch-

niowy spływ wód opadowych z nawierzchni utwardzo-

nych bezpoWrednio do rzeki, obowi>zuje odprowadzenie 

wód deszczowych ze wszystkich powierzchni nieprze-

puszczalnych do kanalizacji deszczowej.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 

zagospodarowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy 

dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 

zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren przeznaczony jest na cele publiczne.

§ 49

Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.ZP.34 
o powierzchni 0,37 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urz>dzonej;

1) teren wydzielenia wewnCtrznego oznaczony jako 1.1.W 

zajmuje koryto rzeki Łeby.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam;

2) cały teren 9.ZP.34 stanowi przedpole ekspozycji zabytku 

jakim jest zespół zabytkowy młyna zamkowego i zamku, 

obowi>zuje ochrona ekspozycji tego zabytku.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cych drzew, oznaczo-

nych na rysunku planu jako drzewa do zachowania, 

w strefie ochronnej wycej wymienionych drzew, 

okreWlonej przez rzut korony drzewa, wyklucza siC 

zagospodarowanie mog>ce znacz>co naruszyć war-

toWci przyrodnicze obiektu, jak pokrój korony, system 

korzeniowy lub pogorszyć warunki siedliskowe,

b) zieleM projektowana: obowi>zuje nasadzenie zieleni 

w formie grup drzew i krzewów z zachowaniem nieza-

kłóconego widoku z ulicy KD.Z.02 – Al. NiepodległoWci 

na zespół zabytkowy młyna zamkowego i zamku;

2) obowi>zuje zachowanie naturalnej obudowy koryta rzeki 

Łeby;

3) nalecy zachować ci>głoWć przestrzenn> korytarza ekolo-

gicznego rzeki Łeby, zalecana jest przepławka pomiCdzy 

rzek> Łeb> a Kanałem MłyMskim.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) czCWć terenu połocona jest w granicach obszaru wpi-

sanego do rejestru zabytków, jako układ urbanistyczny 

starego miasta w LCborku – nr wpisu: A – 208;

2) zasady ochrony zabytków archeologicznych:

a) czCWć terenu znajduje siC w granicach strefy W 

Wcisłej ochrony archeologiczno konserwatorskiej, 

oznaczonej na rysunku planu, granice strefy pokry-

waj> siC z granicami obszaru wpisanego do rejestru 

zabytków,

b) pozostała czCWć terenu połocona jest w strefi e OW 

czCWciowej ochrony archeologiczno konserwator-

skiej.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

1) teren 9.ZP.34 stanowi fragment systemu przestrzeni 

publicznych miasta – ci>g terenów zieleni urz>dzonej 

nad rzek> Łeb>, w szczególnoWci obowi>zuje przy za-

chowaniu dotychczasowego charakteru, podniesienie 

walorów miejsca z uwzglCdnieniem istniej>cych po-

wi>zaM kompozycyjnych, widokowych i historycznych 

obszaru;

2) obowi>zuj> zasady zawarte w § 8
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6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) minimalny wskaanik powierzchni aktywnych przyrodni-

czo 90%.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów teren oznaczony jako wydzielenie 

wewnCtrzne 7.1.ZZ jest obszarem bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi>.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudo-

wy;

2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje za-

chowanie dostCpu ogólnego na całym terenie 9.ZP.34;

3) inne zasady zagospodarowania: dopuszcza siC zago-

spodarowanie zwi>zane z rekreacyjnym wykorzystaniem 

terenu tj. Wciecki piesze i rowerowe, niezbCdne obiekty 

małej architektury.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: na całym terenie do-

puszcza siC wył>cznie ruch pieszy lub rowerowy, stosownie 

do zagospodarowania terenu.

11. Infrastruktura techniczna: nie ustala siC.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 

zagospodarowania tymczasowego.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren przeznaczony jest na cele publiczne.

§ 50

Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.ZP.35 
o powierzchni 0,73 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urz>dzonej;

1) teren wydzielenia wewnCtrznego, oznaczony jako 1.1.W 

zajmuje koryto rzeki Łeby;

2) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 1.2 nalecy wpro-

wadzić urz>dzenia do zabaw dla dzieci, zakres teryto-

rialny placu zabaw w ramach wydzielenia wewnCtrznego 

1.2 zostanie okreWlony na etapie realizacji.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam;

2) cały teren 9.ZP.34 stanowi przedpole ekspozycji połu-

dniowej sylwety miasta lokacyjnego, obowi>zuje ochro-

na ekspozycji tego zabytku.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) na terenie elementarnym znajduj> siC: drzewo chro-

nione jako pomnik przyrody oraz drzewa oznaczone 

na rysunku planu jako drzewa do zachowania, 

w strefi e ochronnej wymienionych drzew, okreWlonej 

przez rzut korony drzewa, wyklucza siC zagospodaro-

wanie mog>ce znacz>co naruszyć wartoWci przyrod-

nicze obiektu, jak pokrój korony, system korzeniowy 

lub pogorszyć warunki siedliskowe,

b) zieleM projektowana: obowi>zuje nasadzenie zieleni 

w formie grup drzew i krzewów z zachowaniem nieza-

kłóconego widoku z ulicy KD.Z.02 – Al. NiepodległoWci 

na zespół urbanistyczny miasta lokacyjnego;

2) obowi>zuje zachowanie naturalnej obudowy koryta rzeki 

Łeby.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

1) czCWć terenu połocona jest w granicach obszaru wpi-

sanego do rejestru zabytków, jako układ urbanistyczny 

starego miasta w LCborku – nr wpisu: A – 208;

2) zasady ochrony zabytków archeologicznych:

a) czCWć terenu znajduje siC w granicach strefy W 

Wcisłej ochrony archeologiczno konserwatorskiej, 

oznaczonej na rysunku planu, granice strefy pokry-

waj> siC z granicami obszaru wpisanego do rejestru 

zabytków,

b) pozostała czCWć terenu połocona jest w strefi e OW 

czCWciowej ochrony archeologiczno konserwator-

skiej.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

1) teren 9.ZP.35 stanowi fragment systemu przestrzeni 

publicznych miasta – ci>g terenów zieleni urz>dzonej 

nad rzek> Łeb>, w szczególnoWci obowi>zuje przy za-

chowaniu dotychczasowego charakteru, podniesienie 

walorów miejsca z uwzglCdnieniem istniej>cych po-

wi>zaM kompozycyjnych, widokowych i historycznych 

obszaru;

2) obowi>zuj> zasady zawarte w rozdziale 2 – ustalenia 

ogólne dla całego terenu w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 

90%;

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: teren oznaczony jako wydzielenie 

wewnCtrzne 7.1.ZZ jest obszarem bezpoWredniego zagro-

cenia powodzi>.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudo-

wy;

2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje za-

chowanie dostCpu ogólnego na całym terenie 9.ZP.35;

3) wszystkie garace i budynki gospodarcze i inne dobudo-

wane do pozostałoWci fortyfi kacji miasta lokacyjnego lub 

połocone na linii historycznego przebiegu tych fortyfi ka-

cji, zgodnie z rysunkiem planu;

4) dopuszcza siC zagospodarowanie zwi>zane z rekreacyj-

nym wykorzystaniem terenu tj. Wciecki piesze i rowerowe, 

niezbCdne obiekty małej architektury;

5) obowi>zuje lokalizacja mostka oznaczonego na rysunku 

planu w miejscu styku Kanału MłyMskiego z rzek> Łeb>, 

dla przeprowadzenia ci>gu pieszego z tras> rowerow> 

pomiCdzy terenami 9.ZP.35 i 9.MC.20.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) na całym terenie dopuszcza siC wył>cznie ruch pieszy 

lub rowerowy, stosownie do zagospodarowania tere-

nu;

2) ustala siC przebieg ci>gu pieszego wzdłuc koryta rzeki 

Łeby, który jest oznaczony na rysunku planu właWciwym 

symbolem, ci>g ten stanowi fragment promenady wzdłuc 
Łeby przebiegaj>cej przez całe VródmieWcie;

3) teren oznaczony jako wydzielenie wewnCtrzne 10.1.KX 

rezerwuje siC dla ci>gu pieszego z drog> rowerow>.

11. Infrastruktura techniczna: nie ustala siC.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 

zagospodarowania tymczasowego.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren przeznaczony jest na cele publiczne.
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§ 51

Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.ZP.36 
o powierzchni 0,59 ha.

1. Przeznaczenie terenu: podstawowe przeznaczenie terenu: 

tereny zieleni urz>dzonej;

2) teren wydzielenia wewnCtrznego, oznaczony jako 1.1.W 

zajmuje koryto rzeki Łeby.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam;

2) głównym elementem kompozycji całego terenu jest rzeka 

Łeba z alejami i bulwarami wzdłuc koryta rzeki.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) na terenie elementarnym znajduj> siC: drzewo chro-

nione jako pomnik przyrody oraz drzewa oznaczone 

na rysunku planu jako drzewa do zachowania, w stre-

fi e ochronnej wymienionych drzew, okreWlonej przez 

rzut korony drzewa, wyklucza siC zagospodarowanie 

mog>ce znacz>co naruszyć wartoWci przyrodnicze 

obiektu, jak pokrój korony, system korzeniowy lub 

pogorszyć warunki siedliskowe,

b) zieleM projektowana: obowi>zuje ukształtowanie i 

pielCgnacja alei drzew, po jednym rzCdzie na kacdym 

brzegu rzeki;

2) obowi>zuje zachowanie naturalnej obudowy koryta rzeki 

Łeby.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: cały teren 9.ZP.36 połocony jest 

w strefi e OW czCWciowej ochrony archeologiczno konser-

watorskiej.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

1) teren 9.ZP.36 stanowi fragment systemu przestrzeni 

publicznych miasta – ci>g terenów zieleni urz>dzonej 

nad rzek> Łeb>, w szczególnoWci obowi>zuje przy za-

chowaniu dotychczasowego charakteru, podniesienie 

walorów miejsca z uwzglCdnieniem istniej>cych po-

wi>zaM kompozycyjnych, widokowych i historycznych 

obszaru;

2) obowi>zuj> zasady zawarte w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu: nie ustala siC.

1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 

90%;

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: nie wystCpuj> tereny i obiekty pod-

legaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudo-

wy;

2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje za-

chowanie dostCpu ogólnego na całym terenie 9.ZP.36;

3) dopuszcza siC zagospodarowanie zwi>zane z rekreacyj-

nym wykorzystaniem terenu tj. Wciecki piesze i rowerowe, 

niezbCdne obiekty małej architektury;

4) zakłada siC realizacjC mostu pieszego nad rzek> Łeb>, 

orientacyjna lokalizacja oznaczona jest na rysunku 

odpowiednim symbolem.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) ustala siC nastCpuj>ce zasady:

a) tereny 10.2.KX i 10.3.KX rezerwuje siC dla dojazdów 

urz>dzonych jako ci>gi pieszo jezdne, obsługuj>cych 

komunikacjC z terenem elementarnym 9.MC.10,

b) teren 10.1.KX rezerwuje siC dla ci>gu pieszego,

c) na pozostałym terenie dopuszcza siC wył>cznie ruch 

pieszy lub rowerowy, stosownie do zagospodarowa-

nia terenu;

2) ustala siC przebieg ci>gu pieszego który jest oznaczony 

na rysunku planu właWciwym symbolem, ci>g ten stanowi 

fragment promenady wzdłuc Łeby przebiegaj>cej przez 

całe VródmieWcie.

11. Infrastruktura techniczna:

1) z terenów 10.1.KX i 10.2.KX obowi>zuje odprowadzenie 

wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczo-

wej.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 

zagospodarowania tymczasowego.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren przeznaczony jest na cele publiczne.

§ 52

Ustalenia szczegółowe dla terenu 9.ZP.37
 o powierzchni 0,77 ha.

1. Przeznaczenie terenu: podstawowe przeznaczenie terenu: 

tereny zieleni urz>dzonej;

2) teren wydzielenia wewnCtrznego, oznaczony jako 1.1.W 

zajmuje koryto rzeki Łeby.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza siC lokalizacjC re-

klam;

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustalenia dotycz>ce kształtowania zasobu zieleni:

a) na terenie elementarnym znajduj> siC: trzy drzewa 

chronione jako pomniki przyrody oraz drzewa ozna-

czone na rysunku planu jako drzewa do zachowania, 

w strefi e ochronnej wymienionych drzew, okreWlonej 

przez rzut korony drzewa, wyklucza siC zagospodaro-

wanie mog>ce znacz>co naruszyć wartoWci przyrod-

nicze obiektu, jak pokrój korony, system korzeniowy 

lub pogorszyć warunki siedliskowe.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: cały teren 9.ZP.37 połocony jest 

w strefi e OW czCWciowej ochrony archeologiczno konser-

watorskiej.

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych:

1) teren 9.ZP.37 stanowi fragment systemu przestrzeni 

publicznych miasta – ci>g terenów zieleni urz>dzonej 

nad rzek> Łeb>, w szczególnoWci obowi>zuje przy za-

chowaniu dotychczasowego charakteru, podniesienie 

walorów miejsca z uwzglCdnieniem istniej>cych po-

wi>zaM kompozycyjnych, widokowych i historycznych 

obszaru;

2) obowi>zuj> zasady zawarte w rozdziale 2 – ustalenia 

ogólne dla całego terenu w § 8

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu:

1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 

90%.

7. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie na podstawie 

odrCbnych przepisów: tereny oznaczone jako wydzielenia 

wewnCtrzne 7.1.ZZ i 7.2.ZZ s> obszarami bezpoWredniego 

zagrocenia powodzi>, wyklucza siC rekreacyjne zagospo-

darowanie tego terenu.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci: nie 

dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu:

Poz. 613



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 32 — 2168 —

1) na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudo-

wy;

2) ustalenia dotycz>ce dostCpnoWci terenu: obowi>zuje za-

chowanie dostCpu ogólnego na całym terenie 9.ZP.36;

3) dopuszcza siC zagospodarowanie zwi>zane z rekreacyj-

nym wykorzystaniem terenu tj. Wciecki piesze i rowerowe, 

niezbCdne obiekty małej architektury.

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) na całym terenie dopuszcza siC wył>cznie ruch pieszy 

lub rowerowy, stosownie do zagospodarowania tere-

nu;

2) ustala siC przebieg ci>gu pieszego wzdłuc koryta rzeki 

Łeby, który jest oznaczony na rysunku planu właWciwym 

symbolem, ci>g ten stanowi fragment promenady wzdłuc 
Łeby przebiegaj>cej przez całe VródmieWcie.

11. Infrastruktura techniczna: nie ustala siC.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: na całym terenie obowi>zuje zakaz lokalizacji 

zagospodarowania tymczasowego.

13. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

teren przeznaczony jest na cele publiczne.

Rozdział 4
Ustalenia dla terenów układu komunikacyjnego

§ 53

Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 
KD.Z.01 – Al. WolnoWci, o powierzchni 0,07 ha:

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy Z – zbiorcza;

2. Parametry, wyposacenie, dostCpnoWć:
1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych;

2) dostCpnoWć: dostCp do drogi poprzez zjazdy zbiorcze i 

istniej>ce skrzycowania, wyklucza siC nowe bezpoWred-

nie zjazdy do drogi.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: dopuszcza siC tradycyjne słupy 

ogłoszeniowe i tablice o powierzchni noWnika do 2m2, 

przy zachowaniu chodnika o szerokoWci min 2 m;

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz sytuo-

wania;

4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC, z zachowaniem 

chodników o szerokoWci minimum 2 m.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia:

1) cały teren objCty jest stref> OW czCWciowej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej;

2) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z za-

strzeceniem ust. 3 pkt 3.

6. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 54

Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 
KD.Z.02 – Al. NiepodległoWci, o powierzchni 0,21 ha.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy Z – zbiorcza;

2. Parametry, wyposacenie, dostCpnoWć:
1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych;

2) dostCpnoWć: dostCp do drogi poprzez zjazdy zbiorcze i 

istniej>ce skrzycowania, wyklucza siC nowe bezpoWred-

nie zjazdy do drogi.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: dopuszcza siC tradycyjne słupy 

ogłoszeniowe i tablice o powierzchni noWnika do 2m2, 

przy zachowaniu chodnika o szerokoWci min 2m;

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz sytuo-

wania;

4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

5) zasady lokalizacji zieleni:

a) w celu kształtowania właWciwych warunków przewie-

trzania miasta obowi>zuje odtworzenie i uzupełnienie 

zadrzewieM przyulicznych na głównych kierunkach 

przewietrzania miasta wzdłuc ul. Aleja Niepodległo-

Wci, obowi>zuje wprowadzenie zadrzewieM w formie 

regularnych pasów drzew o długoWci min. 200m, rów-

noległych do siebie i do kierunków przewacaj>cych 

wiatrów (wsch – zach),

b) zachowanie i uzupełnienie istniej>cych zadrzewieM, 

oznaczonych na rysunku planu jako drzewa do za-

chowania,

— z zachowaniem chodników o szerokoWci minimum 

2m.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia:

1) cały teren objCty jest stref> OW czCWciowej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej;

2) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z za-

strzeceniem ust. 3 pkt 3.

6. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 55

Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 
KD.Z.03 – ul. Kossaka, o powierzchni 0,13 ha.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy Z – zbiorcza.

2. Parametry, wyposacenie, dostCpnoWć:
1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych;

2) dostCpnoWć: dostCp do drogi poprzez zjazdy zbiorcze 

i istniej>ce skrzycowania, wyklucza siC nowe bezpo-

Wrednie zjazdy do drogi.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC,

2) noWniki reklamowe: dopuszcza siC tradycyjne słupy 

ogłoszeniowe i tablice o powierzchni noWnika do 2m2, 

przy zachowaniu chodnika o szerokoWci min 2m;

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz sytuo-

wania;

4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC, z zachowaniem 

chodników o szerokoWci minimum 2m.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia:

1) cały teren objCty jest stref> OW czCWciowej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej;

2) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z za-

strzeceniem ust. 3 pkt 3.

6. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.
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§ 56

Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 
KD.L.04 – ul. Armii Krajowej, o powierzchni 0,09 ha.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy L – lokalna.

2. Parametry, wyposacenie, dostCpnoWć:
1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych;

2) dostCpnoWć: dostCp do drogi bez ograniczeM dla ruchu 

samochodów osobowych.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz sytuo-

wania;

4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC, z zachowaniem 

chodników o szerokoWci minimum 2m.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia:

1) cały teren objCty jest stref> OW czCWciowej ochrony 

archeologiczno – konserwatorskiej;

2) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z za-

strzeceniem ust. 3 pkt 3.

6. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 57

Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 
KD.L.05 – ul. Armii Krajowej, o powierzchni 0,47 ha.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy L – lokalna.

2. Parametry, wyposacenie, dostCpnoWć:
1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych;

2) dostCpnoWć: dostCp do drogi bez ograniczeM dla ruchu 

samochodów osobowych.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz sytuo-

wania;

4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC, z zachowaniem 

chodników o szerokoWci minimum 2m.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia:

1) ochrona dziedzictwa kulturowego:

a) czCWć terenu połocona jest w granicach obszaru 

wpisanego do rejestru zabytków, jako układ urba-

nistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu:

A – 208,

b) czCWć terenu znajduje siC w granicach strefy W 

Wcisłej ochrony archeologiczno konserwatorskiej, 

oznaczonej na rysunku planu, granice strefy pokry-

waj> siC z granicami obszaru wpisanego do rejestru 

zabytków,

c) pozostała czCWć terenu połocona jest w strefi e OW 

czCWciowej ochrony archeologiczno konserwator-

skiej;

2) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z za-

strzeceniem ust. 3 pkt 3.

6. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 58

Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 
KD.L.06 – ul. Konopnickiej, o powierzchni 0,20 ha.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy L – lokalna.

2. Parametry, wyposacenie, dostCpnoWć:
1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych;

2) dostCpnoWć: dostCp do drogi bez ograniczeM dla ruchu 

samochodów osobowych.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: dopuszcza siC tradycyjne słupy 

ogłoszeniowe, przy zachowaniu chodnika o szerokoWci 

min 2m;

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz sytuo-

wania;

4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC, z zachowaniem 

chodników o szerokoWci minimum 2m.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia:

2) ochrona dziedzictwa kulturowego: teren objCty stref> 

OW czCWciowej ochrony archeologiczno – konserwa-

torskiej;

3) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z za-

strzeceniem ust. 3 pkt 3.

6. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 59

Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 
KD.L.07 – ul. Orzeszkowej o powierzchni 0,17 ha.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy L – lokalna.

2. Parametry, wyposacenie, dostCpnoWć:
1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych;

2) dostCpnoWć: dostCp do drogi bez ograniczeM dla ruchu 

samochodów osobowych.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz sytuo-

wania;

4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC, z zachowaniem 

chodników o szerokoWci minimum 2m.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia:

1) ochrona dziedzictwa kulturowego:

a) teren połocony jest w granicach obszaru wpisanego 

do rejestru zabytków, jako układ urbanistyczny sta-

rego miasta w LCborku – nr wpisu: A – 208,

b) teren znajduje siC w granicach strefy W Wcisłej ochro-

ny archeologiczno konserwatorskiej, oznaczonej na 

rysunku planu, granice strefy pokrywaj> siC z grani-

cami obszaru wpisanego do rejestru zabytków;

2) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z za-

strzeceniem ust. 3 pkt 3.

6. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.
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§ 60

Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 
KD.L.08 – ulice: WyszyMskiego, FranciszkaMska, 

czeWć Młynarskiej, Długosza, WaryMskiego 
o powierzchni 0,59 ha.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy L – lokalna.

2. Parametry, wyposacenie, dostCpnoWć:
1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych;

2) dostCpnoWć: dostCp do drogi bez ograniczeM dla ruchu 

samochodów osobowych.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz sytuo-

wania;

4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC, z zachowaniem 

chodników o szerokoWci minimum 2m.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia:

1) ochrona dziedzictwa kulturowego:

a) teren połocony jest w granicach obszaru wpisanego 

do rejestru zabytków, jako układ urbanistyczny sta-

rego miasta w LCborku – nr wpisu: A – 208,

b) teren znajduje siC w granicach strefy W Wcisłej ochro-

ny archeologiczno konserwatorskiej, oznaczonej na 

rysunku planu, granice strefy pokrywaj> siC z grani-

cami obszaru wpisanego do rejestru zabytków;

2) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z za-

strzeceniem ust. 3 pkt 3.

6. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 61

Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 
KD.L.09 – ul. GdaMska o powierzchni 0,10 ha.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy L – lokalna.

2. Parametry, wyposacenie, dostCpnoWć:
1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych;

2) dostCpnoWć: dostCp do drogi bez ograniczeM dla ruchu 

samochodów osobowych.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz sytuo-

wania;

4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC, z zachowaniem 

chodników o szerokoWci minimum 2m.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia:

1) ochrona dziedzictwa kulturowego:

a) teren połocony jest w granicach obszaru wpisanego 

do rejestru zabytków, jako układ urbanistyczny sta-

rego miasta w LCborku – nr wpisu: A – 208,

b) teren znajduje siC w granicach strefy W Wcisłej ochro-

ny archeologiczno konserwatorskiej, oznaczonej na 

rysunku planu, granice strefy pokrywaj> siC z grani-

cami obszaru wpisanego do rejestru zabytków;

2) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z za-

strzeceniem ust. 3 pkt 3.

6. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 62

Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 
KD.D.10 – ul. Findera, o powierzchni 0,03 ha.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D – dojazdowa.

2. Parametry, wyposacenie, dostCpnoWć:
1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych;

2) dostCpnoWć: dostCp do drogi z ograniczeniami dla ruchu 

samochodowego.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz sytuo-

wania;

4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

5) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia:

1) ochrona dziedzictwa kulturowego:

a) teren połocony jest w granicach obszaru wpisanego 

do rejestru zabytków, jako układ urbanistyczny sta-

rego miasta w LCborku – nr wpisu: A – 208,

b) teren znajduje siC w granicach strefy W Wcisłej ochro-

ny archeologiczno konserwatorskiej, oznaczonej na 

rysunku planu, granice strefy pokrywaj> siC z grani-

cami obszaru wpisanego do rejestru zabytków,

c) obowi>zuje zagospodarowanie z uczytelnieniem linii 

historycznego przebiegu fortyfi kacji miasta lokacyjne-

go, zgodnie z rysunkiem planu;

2) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz sytuowania 

tymczasowych obiektów budowlanych;

3) wszystkie garace i budynki gospodarcze i inne dobu-

dowane do pozostałoWci fortyfi kacji miasta lokacyjnego 

lub połocone na linii historycznego przebiegu tych for-

tyfi kacji, oznaczone na rysunku planu, traktuje siC jak 

zabudowC tymczasow> docelowo do likwidacji.

6. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 63

Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 
KD.D.11 – ulice: Basztowa, Derdowskiego 

o powierzchni 0,20 ha.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D – dojazdowa.

2. Parametry, wyposacenie, dostCpnoWć:
1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych, według rysunku 

planu;

2) dostCpnoWć: dostCp do drogi z ograniczeniami dla ruchu 

samochodowego.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

4) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia:

1) na terenie wydzieleM 4.1, 4.2, 4.3 oznaczonych na ry-

sunku planu dopuszcza siC lokalizacjC obiektów kubatu-
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rowych o funkcjach usługowych w miejscu usytuowania 

baszt i półbaszt;

2) ochrona dziedzictwa kulturowego:

a) teren połocony jest w granicach obszaru wpisanego 

do rejestru zabytków, jako układ urbanistyczny sta-

rego miasta w LCborku – nr wpisu: A – 208,

b) teren znajduje siC w granicach strefy W Wcisłej ochro-

ny archeologiczno konserwatorskiej, oznaczonej na 

rysunku planu, granice strefy pokrywaj> siC z grani-

cami obszaru wpisanego do rejestru zabytków,

c) obowi>zuje zagospodarowanie z uczytelnieniem linii 

historycznego przebiegu fortyfi kacji miasta lokacyjne-

go, zgodnie z rysunkiem planu;

3) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz sytuowania 

tymczasowych obiektów budowlanych.

6. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 64

Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 
KD.D.12 – czCWć ul. Przyzamcze i ul. Młynarskiej, 

o powierzchni 0,06ha.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D – dojazdowa.

2. Parametry, wyposacenie, dostCpnoWć:
1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych;

2) dostCpnoWć: dostCp do drogi z ograniczeniami dla ruchu 

samochodowego.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz sytuo-

wania tymczasowych obiektów usługowo handlowych, 

zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo 

handlowych nie dotyczy wykorzystania i urz>dzenia 

terenu ulicy dla krótkotrwałych imprez;

4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

5) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia:

1) ochrona dziedzictwa kulturowego:

a) teren połocony jest w granicach obszaru wpisanego 

do rejestru zabytków, jako układ urbanistyczny sta-

rego miasta w LCborku – nr wpisu: A – 208,

b) teren znajduje siC w granicach strefy W Wcisłej ochro-

ny archeologiczno konserwatorskiej, oznaczonej na 

rysunku planu, granice strefy pokrywaj> siC z grani-

cami obszaru wpisanego do rejestru zabytków,

c) obowi>zuje zagospodarowanie z uczytelnieniem linii 

historycznego przebiegu fortyfi kacji miasta lokacyjne-

go, zgodnie z rysunkiem planu;

2) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z za-

strzeceniem pkt 3, ust. 3.

6. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 65

Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 
KD.D.13 – ul. Batalionów Chłopskich, 

o powierzchni 0,25 ha.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D – dojazdowa.

2. Parametry, wyposacenie, dostCpnoWć:

1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych: zgodnie z rysun-

kiem planu;

2) dostCpnoWć: dostCp do drogi z ograniczeniami dla ruchu 

samochodów ciCcarowych.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz sytuo-

wania tymczasowych obiektów usługowo handlowych, 

zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo 

handlowych nie dotyczy wykorzystania i urz>dzenia 

terenu ulicy dla krótkotrwałych imprez;

4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC, z zachowaniem 

chodników o szerokoWci minimum 2m.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia:

1) ochrona dziedzictwa kulturowego: teren objCty jest stref> 

OW czCWciowej ochrony archeologiczno – konserwator-

skiej;

2) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z za-

strzeceniem pkt 3, ust. 3.

6. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 66

Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 
KD.D.14 – ul. Skłodowskiej, o powierzchni 0,05 ha.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D – dojazdowa.

2. Parametry, wyposacenie, dostCpnoWć:
1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych;

2) dostCpnoWć: dostCp do drogi z ograniczeniami dla ruchu 

samochodowego.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

4) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia:

1) ochrona dziedzictwa kulturowego:

a) teren połocony jest w granicach obszaru wpisanego 

do rejestru zabytków, jako układ urbanistyczny sta-

rego miasta w LCborku – nr wpisu: A – 208,

b) teren znajduje siC w granicach strefy W Wcisłej ochro-

ny archeologiczno konserwatorskiej, oznaczonej na 

rysunku planu, granice strefy pokrywaj> siC z grani-

cami obszaru wpisanego do rejestru zabytków,

c) obowi>zuje zagospodarowanie z uczytelnieniem linii 

historycznego przebiegu fortyfi kacji miasta lokacyjne-

go, zgodnie z rysunkiem planu;

2) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz sytuowania 

tymczasowych obiektów budowlanych;

6. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 67

Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 
KD.D.15 – ul. Reja, o powierzchni 0,08 ha.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D – dojazdowa.
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2. Parametry, wyposacenie, dostCpnoWć:
1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych;

2) dostCpnoWć: dostCp do drogi z ograniczeniami dla ruchu 

samochodowego.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

4) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia:

1) ochrona dziedzictwa kulturowego:

a) teren połocony jest w granicach obszaru wpisanego 

do rejestru zabytków, jako układ urbanistyczny sta-

rego miasta w LCborku – nr wpisu: A – 208,

b) teren znajduje siC w granicach strefy W Wcisłej ochro-

ny archeologiczno konserwatorskiej, oznaczonej na 

rysunku planu, granice strefy pokrywaj> siC z grani-

cami obszaru wpisanego do rejestru zabytków;

2) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz sytuowania 

tymczasowych obiektów budowlanych.

6. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 68

Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 
KD.D.16 – ul. Skłodowskiej, o powierzchni 0,11 ha.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D – dojazdowa.

2. Parametry, wyposacenie, dostCpnoWć:
1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych;

2) dostCpnoWć: dostCp do drogi z ograniczeniami dla ruchu 

samochodowego.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

4) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia:

1) ochrona dziedzictwa kulturowego:

a) teren połocony jest w granicach obszaru wpisanego 

do rejestru zabytków, jako układ urbanistyczny sta-

rego miasta w LCborku – nr wpisu: A – 208,

b) teren znajduje siC w granicach strefy W Wcisłej ochro-

ny archeologiczno konserwatorskiej, oznaczonej na 

rysunku planu, granice strefy pokrywaj> siC z grani-

cami obszaru wpisanego do rejestru zabytków,

c) obowi>zuje zagospodarowanie z uczytelnieniem linii 

historycznego przebiegu fortyfi kacji miasta lokacyjne-

go, zgodnie z rysunkiem planu;

2) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz sytuowania 

tymczasowych obiektów budowlanych.

6. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 69

Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 
KD.D.17 – ul. Reja, o powierzchni 0,14 ha.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D – dojazdowa.

2. Parametry, wyposacenie, dostCpnoWć:

1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych;

2) dostCpnoWć: dostCp do drogi z ograniczeniami dla ruchu 

samochodowego.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

4) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia:

1) ochrona dziedzictwa kulturowego:

a) teren połocony jest w granicach obszaru wpisanego 

do rejestru zabytków, jako układ urbanistyczny sta-

rego miasta w LCborku – nr wpisu: A – 208,

b) teren znajduje siC w granicach strefy W Wcisłej ochro-

ny archeologiczno konserwatorskiej, oznaczonej na 

rysunku planu, granice strefy pokrywaj> siC z grani-

cami obszaru wpisanego do rejestru zabytków;

2) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz sytuowania 

tymczasowych obiektów budowlanych.

6. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 70

Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 
KD.D.18 – ul. Przymurna i Plac Spółdzielczy,

 o powierzchni 0,26ha.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D – dojazdowa.

2. Parametry, wyposacenie, dostCpnoWć:
1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych;

2) dostCpnoWć: dostCp do drogi z ograniczeniami dla ruchu 

samochodowego.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: na Placu Spółdzielczym dopuszcza 

siC tradycyjne słupy ogłoszeniowe i tablice o powierzchni 

noWnika do 2m2, przy zachowaniu chodnika o szerokoWci 

min 2m, na ul. Przymurnej zakaz lokalizacji noWników;

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz sytuo-

wania tymczasowych obiektów usługowo handlowych, 

zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo 

handlowych nie dotyczy wykorzystania i urz>dzenia 

terenu ulicy dla krótkotrwałych imprez;

4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

5) zasady lokalizacji zieleni: na Placu Spółdzielczym 

obowi>zuj> zadrzewienia przyuliczne po obu stronach 

jezdni

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia:

1) ochrona dziedzictwa kulturowego:

a) teren połocony jest w granicach obszaru wpisanego 

do rejestru zabytków, jako układ urbanistyczny sta-

rego miasta w LCborku – nr wpisu: A – 208,

b) teren znajduje siC w granicach strefy W Wcisłej ochro-

ny archeologiczno konserwatorskiej, oznaczonej na 

rysunku planu, granice strefy pokrywaj> siC z grani-

cami obszaru wpisanego do rejestru zabytków,

c) obowi>zuje zagospodarowanie z uczytelnieniem linii 

historycznego przebiegu fortyfi kacji miasta lokacyjne-

go, zgodnie z rysunkiem planu;

2) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z za-

strzeceniem pkt 3, ust. 3;

3) do likwidacji przeznacza siC budynki oznaczone na ry-
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sunku planu, znajduj>ce siC w granicach terenu, w celu 

odsłoniCcia zachowanych fragmentów murów miasta 

lokacyjnego.

6. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 71

Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 
KD.L.19 – ul. Targowa, o powierzchni 0,08 ha.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy L – lokalna.

2. Parametry, wyposacenie, dostCpnoWć:
1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych;

2) dostCpnoWć: dostCp do drogi bez ograniczeM.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: dopuszcza siC tradycyjne słupy 

ogłoszeniowe i tablice o powierzchni noWnika do 2m2, 

przy zachowaniu chodnika o szerokoWci min 2m;

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz sytuo-

wania tymczasowych obiektów usługowo handlowych, 

zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo 

handlowych nie dotyczy wykorzystania terenu ulicy dla 

krótkotrwałych imprez;

4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC, z zachowaniem 

chodników o szerokoWci minimum 2m.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia:

1) cały teren połocony jest w strefi e „OW” czCWciowej 

ochrony archeologiczno konserwatorskiej;

2) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z za-

strzeceniem pkt 3, ust. 3.

6. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 72

Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 
KD.D.20 – ul. Korczaka, o powierzchni 0,12 ha.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D – dojazdowa.

2. Parametry, wyposacenie, dostCpnoWć:
1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych;

2) dostCpnoWć: dostCp do drogi z ograniczeniami dla ruchu 

samochodowego.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC;

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

4) zasady lokalizacji zieleni: nie ustala siC.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia:

1) ochrona dziedzictwa kulturowego:

a) teren połocony jest w granicach obszaru wpisanego 

do rejestru zabytków, jako układ urbanistyczny sta-

rego miasta w LCborku – nr wpisu: A – 208,

b) teren znajduje siC w granicach strefy W Wcisłej ochro-

ny archeologiczno konserwatorskiej, oznaczonej na 

rysunku planu, granice strefy pokrywaj> siC z grani-

cami obszaru wpisanego do rejestru zabytków,

c) obowi>zuje zagospodarowanie z uczytelnieniem linii 

historycznego przebiegu fortyfi kacji miasta lokacyjne-

go, zgodnie z rysunkiem planu;

2) tymczasowe obiekty budowlane: zakaz sytuowania 

tymczasowych obiektów budowlanych.

6. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

§ 73

Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego 
KD.KX.21 – ul. Staromiejska, Plac bwirki i Wigury, 

Plac Pokoju o powierzchni 1,25 ha.

1. Przeznaczenie terenu:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: ci>g pieszy;

2) wydzielenie wewnCtrzne oznaczone jako 1.1.KP prze-

znacza siC na parking dla samochodów osobowych;

3) dopuszcza siC lokalizacjC parkingu podziemnego pod 

Placem Pokoju.

2. Parametry, wyposacenie, dostCpnoWć:
1) szerokoWć w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cych;

2) urz>dzony jako ci>g pieszy dla którego obowi>zuje 

realizacja nawierzchni jako obiektu o szczególnych 

wymaganiach budowlanych;

3) dostCpnoWć:
a) dostCp bez ograniczeM dla komunikacji pieszej,

b) wyklucza siC ruch samochodowy za wyj>tkiem wy-

dzielenia wewnCtrznego 1.1.KP i dojazdu do posesji 

przy ul. Staromiejskiej 27,

c) dopuszcza siC poprzeczny ruch samochodowy w 

ci>gu dróg: KD.L.19 – ul. Targowa i KD.D.13 – Ba-

talionów Chłopskich oraz KD.D.16 – Skłodowskiej i 

KD.D.18 – Przymurna;

4) parkowanie: zakaz parkowania za wyj>tkiem terenu 

1.1.KP.

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza siC, np. pomnik 

na Placu Pokoju, fontanna na Placu bwirki i Wigury;

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji, za wyj>tkiem tra-

dycyjnych słupów ogłoszeniowych;

3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz sytuo-

wania tymczasowych obiektów usługowo handlowych, 

zakaz nie dotyczy wykorzystania terenu ulicy dla krót-

kotrwałych imprez i sezonowych usług;

4) urz>dzenia techniczne: dopuszcza siC;

5) zasady lokalizacji zieleni: dopuszcza siC, z zachowaniem 

chodników o szerokoWci minimum 2m.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania te-

renu: zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

5. Inne ustalenia:

1) ochrona zasobów zieleni:

a) obowi>zuje zachowanie istniej>cych drzew, oznaczo-

nych na rysunku planu jako drzewa do zachowania,

b) w granicach terenu znajduje siC istniej>ce drzewo 

chronione do zachowania oznaczone na rysunku 

planu, jako pomniki przyrody,

— w strefie ochronnej wycej wymienionych drzew, 

okreWlonej przez rzut korony drzewa, wyklucza siC 

zagospodarowanie mog>ce znacz>co naruszyć war-

toWci przyrodnicze obiektu, jak pokrój korony, system 

korzeniowy lub pogorszyć warunki siedliskowe;

2) ochrona dziedzictwa kulturowego:

a) czCWć terenu połocona jest w granicach obszaru 

wpisanego do rejestru zabytków, jako układ urba-

nistyczny starego miasta w LCborku – nr wpisu:

A – 208,

b) czCWć terenu znajduje siC w granicach strefy W Wcisłej 
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ochrony archeologiczno konserwatorskiej, oznaczo-

nej na rysunku planu, granice strefy pokrywaj> siC 

z granicami obszaru wpisanego do rejestru zabytków, 

pozostała czCWć znajduje siC w granicach strefy OW 

czCWciowej ochrony archeologiczno konserwator-

skiej,

c) obowi>zuje zagospodarowanie z uczytelnieniem linii 

historycznego przebiegu fortyfi kacji miasta lokacyjne-

go, zgodnie z rysunkiem planu;

3) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza siC z za-

strzeceniem pkt 3, ust. 3.

6. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki procentowej 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., 

teren pozostaje w dotychczasowym ucytkowaniu.

Rozdział 5 Przepisy koMcowe

§ 74

Ochrona gruntów rolnych i leWnych

  Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> wg ewidencji 

gruntów tereny ucytków rolnych.

§ 75

  Na terenie obejmuj>cym działki nr 28/6, 31/2, 31/1 czCWć 
31/3, 33/8, 33/10, 33/12, 33/13, 32/1, 33/4,. 33/3, 33/2, 33/1 

w obrCbie 7, uchyla siC przepisy zmiany miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta LCborka 

na obszarze obejmuj>cym jednostkC terytorialn> T.11, zatwier-

dzonej uchwał> nr XXV-220/99 Rady Miejskiej w LCborku 

z dnia 29 grudnia 1999 r. (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego Nr 45 

z dnia 8 maja 2000 r. poz. 273).

§ 76

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-

skiego.

Przewodniczaca

Rady Miejskiej w LCborku

Wanda Konieczna

Zał>cznik nr 1

do Uchwały Nr XXIX-311/2008

Rady Miejskiej w LCborku

z dnia 2 grudnia 2008 r.
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Zał>cznik nr 2

do Uchwały Nr XXIX-311/2008

Rady Miejskiej w LCborku

z dnia 2 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego WródmieWcia LCborka

ROZSTRZYGNIBCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA 
UWAG DO PROJEKTU PLANU

  Rada Miejska w LCborku w dniu 22 sierpnia 2003 r. podjCła 

UchwałC nr X-115/2003 w sprawie przyst>pienia do sporz>-

dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

WródmieWcia LCborka.

  Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717, z póan. zm.) kacdy kto kwestionuje ustalenia przyjCte 

w projekcie planu moce wnieWć uwagi w terminie 14 dni od 

daty zakoMczenia wyłocenia projektu planu do publicznego 

wgl>du.

  Na podstawie art. 17 pkt 10), 11), 12), 13), ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.) Burmistrz 

Miasta LCborka rozpatruje uwagi wniesione do projektu planu i 

rozstrzyga o sposobie ich uwzglCdnienia w projekcie planu.

  Na podstawie art. 17 pkt 14), ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.) Burmistrz Miasta LC-

borka przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu wraz z list> 

nieuwzglCdnionych uwag. Na podstawie art. 20 ust. 1 w/w 

ustawy Rada Miejska rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia 

uwag do planu.

  Projekt planu wyłocono po raz pierwszy do publiczne-

go wgl>du wraz z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko 

w dniach od 26 lutego 2007 r. do 19 marca 2007 r.

  W dniu 14.03.2007 r. odbyła siC dyskusja publiczna nad 

przyjCtymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rozwi>zaniami. Termin składania uwag do 

projektu planu upłyn>ł 3 kwietnia 2007 r.

  Lista nieuwzglCdnionych uwag, które wpłynCły po pierw-

szym wyłoceniu w okresie przewidzianym do składania uwag 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego WródmieWcia LCborka

1. Centrum Handlowe „Jantar” adres Plac Pokoju 3 84-300 

LCbork oraz 53 inne fi rmy z rejonu ulicy Staromiejskiej i 

Placu Pokoju pismem które wpłynCło 30 marca 2007 r., 

wniosło do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego WródmieWcia LCborka nastCpuj>c> uwagC 

dotycz>c> Placu Pokoju:

1) w celu zapewnienia bezpieczeMstwa pieszych proponuje 

siC wprowadzenie na wszystkich ulicach wokół ww skwe-

ru (Plac Pokoju) uspokojenie ruchu w postaci „tempo 

30” z zastosowaniem dodatkowo fi zycznych elementów 

uspokojenia ruchu np. typu płytowe progi zwalniaj>ce 

przy przejWciach dla pieszych.

Rada Miejska w LCborku odrzuca powycsz> uwagC
Uzasadnienie

 Uwaga nie odnosi siC do zagadnieM rozstrzyganych w 

ramach ustaleM planistycznych lecz dotyczy realizacji 

wymogów w zakresie organizacji ruchu.

2. Czarnecka Iwona zam. 84-300 LCbork ul. Sienkiewicza 6/30 

pismem, które wpłynCło 03.04.2007 r., wniosła do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

WródmieWcia LCborka uwagi dotycz>ce:

1) trenów 9.MC.17, 9.MC.18 co do których stwierdza, ce 

zadziwiaj>ce jest zabudowanie terenu zieleni, przeciec 

miasto zostanie zatłoczone rócnego rodzaju budami 

jakie ostatnio buduj> prywatni inwestorzy np. „Cukiernia” 

pan Lis czy buduj>cy siC budynek przy ul. Staromiejska, 

róg Skłodowskiej. Na terenie LCborka jest wiele miejsc 

pod budowC mieszkaM, a WródmieWcie i teren zieleni który 

jest ozdob> miasta zostawić nalecy w spokoju;

2) terenu 9.MC.21 – nie wiem czy to jest prawda, ce ma 

być zabudowany plac przy Jantarze, przeciec to jest 

paranoja i zeszpecenie do koMca ul. Staromiejskiej. 

Do bryły jak> stanowi Dom Jantar nie bCdzie pasować 
cadna architektura.

Rada Miejska w LCborku odrzuca powycsze uwagi.

Uzasadnienie

 Ad. 1 Zgodnie z polityk> rewitalizacji i przekształceM 

VródmieWcia zakłada siC w planie odbudowC VródmieWcia 

– w szczególnoWci w granicach miasta lokacyjnego – ze 

zniszczeM wojennych. Na Placu Pokoju zakłada siC odtwo-

rzenie zabudowy w dwóch kwartałach: wschodnim – teren 

9.MC.18 i zachodnim – teren 9.MC.17. Na terenach tych 

– niezabudowanych od czasu II wojny Wwiatowej wyrosły 

drzewa.  

 Uszczuplenie zasobu zieleni w wyniku odbudowy tych 

kwartałów zostanie zrekompensowane poprzez urz>dzenie 

terenów 9.ZP.34, 9.ZP.35, 9.ZP.36 i wzbogacenie zieleni na 

terenie 9.ZP.37. Na terenach 9. MC.17 i 9.MC.18 bCd>cych 

czCWci> głównych przestrzeni publicznych miasta zakłada 

siC realizacjC zabudowy o wysokim standardzie estetycz-

nym.

 Ad.2 Zgodnie z polityk> rewitalizacji i przekształceM Vród-

mieWcia zakłada siC w planie odbudowC VródmieWcia – 

w szczególnoWci w granicach miasta lokacyjnego – ze 

zniszczeM wojennych. Wzdłuc ul. Staromiejskiej zakłada 

siC odtworzenie zabudowy z zachowaniem historycznych 

linii zabudowy. Ustalenia dotycz>ce parametrów zabudo-

wy zawarte s> w par 36 ust. 6, dla zapewnienia realizacji 

architektury o wysokim standardzie wprowadza siC w 

planie szczególne zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego i przestrzeni publicznych w par. 8.

 Projekt planu wyłocono po raz drugi do publicznego wgl>du 

wraz z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko w dniach 

od 18 sierpnia 2008 r. do 16 wrzeWnia 2008 r.

 W dniu 09.09.2008 r. odbyła siC dyskusja publiczna nad 

przyjCtymi w projekcie miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego rozwi>zaniami. Termin składania 

uwag do projektu planu upłyn>ł 1 paadziernika 2008 r.

 Lista nieuwzglCdnionych uwag, które wpłynCły po drugim 

wyłoceniu w okresie przewidzianym do składania uwag do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego WródmieWcia LCborka.

1. Ewa i Ryszard Balcerzykowie zam. Staromiejska 42 84-

300 LCbork pismem które wpłynCło 22.09.2008 r., wnieWli 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego WródmieWcia LCborka uwagi dotycz>ce:

1) zmiany przebiegu linii zabudowy pomiCdzy budynkiem 

Placu Pokoju 3 (dom towarowy Jantar) a budynkiem 

Staromiejska 42 na liniC obowi>zuj>c> w poprzednim 

planie zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr 

1137/72 z 18 grudnia 1972 r. Prezydium Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w GdaMsku;

2) rozbudowy budynku przy Placu Pokoju 3 (dom towa-

rowy) oraz stwierdzeniu ce działanie to pozostaje w 

niezgodzie z zabudow> s>siedni> oraz stwierdzenie 

ce wybudowanie w narocniku wiecy nie podniesie jego 

wartoWci urbanistycznej tylko naruszy istniej>cy ład 

przestrzenny;

3) pozostawienia istniej>cego zieleMca jako obszaru biolo-

gicznie czynnej przestrzeni publicznej oraz wprowadze-
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niu na tym terenie ograniczenia w zagospodarowaniu i 

korzystaniu z terenu w tym zakaz zabudowy.

Rada Miejska w LCborku odrzuca powycsze uwagi.

Uzasadnienie

 Ad.1 Uwaga dotycz>ca linii zabudowy w terenie elemen-

tarnym 9.MC.22, która zastała okreWlona w tekWcie planu 

w § 37 ust. 6 pkt 1) i nie została objCta drugim wyłoceniem 

do publicznego wgl>du.

 Poprzednio obowi>zuj>cym planem był miejscowy plan 

szczegółowy zagospodarowania przestrzennego WródmieW-
cia LCborka zatwierdzony uchwał> Rady Miejskiej w LCbor-

ku Nr VI-47/94 z dnia 09.12.1994. W w/w planie ustalono 

linie zabudowy dla wnioskowanego terenu po historycznej 

linii zabudowy wzdłuc przestrzeni publicznych.

 Plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa 

w uwadze – uchwalony uchwał> nr 1137/72 z 18 grudnia 

1972 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w GdaM-

sku jest dokumentem nieobowi>zuj>cym. W dokumencie 

tym nie wyznaczono linii zabudowy a wnioskowany teren 

przeznaczony był pod funkcje usługowe.

 Ad.2 Wyłocenie dla terenu 9.MC.22 obejmowało § 37 ust 

6 pkt 5) dotycz>cy gabarytów zabudowy oraz formy i kolo-

rystyki dachów zabudowy w pierzei Placu bwirki i Wigury. 

Wszystkie ustalenia zawarte w § 37 ust 6 maj> na celu 

kształtowanie zabudowy w nawi>zaniu do historycznego 

s>siedztwa. Dla budynku przy placu Pokoju 3 zakazuje siC 

zwiCkszania kubatury i dopuszcza siC rekompozycje bryły 

w celu podniesienia jej walorów architektonicznych.

 Zgodnie z § 8 dotycz>cym zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego i przestrzeni publicznych projekty 

wszystkich przedsiCwziCć budowlanych dotycz>cych lo-

kalizacji nowych budynków oraz przebudowy, nadbudowy 

i rozbudowy istniej>cych budynków a takce wszelkie dzia-

łania dotycz>ce formy architektonicznej elewacji zabudowy 

zlokalizowanej w pierzejach ulicy Staromiejskiej wraz z 

Palcem bwirki i Wigury:

a) realizuje siC jako obiekty o szczególnych wymaganiach 

budowlanych,

b) sporz>dza siC wraz z analiz> i ocen> wpływu inwestycji 

na otaczaj>cy krajobraz, obejmuj>c> s>siednie budynki 

co najmniej po jednym z obu stron, zlokalizowane po tej 

samej stronie ulicy.

 Ad.3 Uwaga dotycz>ca przeznaczenia terenu 9.MC.22 

nie została objCta drugim wyłoceniem do publicznego 

wgl>du. Zgodnie z polityk> rewitalizacji i przekształceM 

VródmieWcia zakłada siC w planie odbudowC VródmieWcia 

–w szczególnoWci w granicach miasta lokacyjnego – ze 

zniszczeM wojennych. Wzdłuc ul. Staromiejskiej zakłada 

siC odtworzenie zabudowy z zachowaniem historycznych 

linii zabudowy. Ustalenia dotycz>ce parametrów zabudo-

wy zawarte s> w § 37 ust. 6, dla zapewnienia realizacji 

architektury o wysokim standardzie wprowadza siC w 

planie szczególne zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego i przestrzeni publicznych w par. 8.

 Obszar tzw. starego miasta posiada wpis do rejestru 

zabytków województwa pomorskiego nr A-106 pod na-

zw> układ urbanistyczny starego miasta LCborka. Układ 

urbanistyczny tworz> m.in. historyczna siatka ulic, linie i 

pierzeje dawnej zabudowy, charakterystyczne gabaryty 

tej zabudowy. Dopuszczalna zabudowa przedmiotowego 

terenu przywróci historyczny układ przestrzenny na styku 

ul. Staromiejskiej i Pl. Pokoju. Wojewódzki Konserwator, 

jako organ właWciwy w sprawach ochrony dóbr kultury, 

uzgodnił projekt planu miejscowego „WródmieWcia” LC-

borka uwzglCdniaj>cy powycsze rozwi>zania.

2. Centrum Handlowe Jantar Spółka z o.o. adres 84-300 

LCbork Plac Pokoju 3 oraz 49 innych fi rm z rejonu ulicy 

Staromiejskiej pismem, które wpłynCło 30.09.2008 r., 

wniosło do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego WródmieWcia LCborka uwagi dotycz>ce:

1) propozycji utworzenia dodatkowych miejsc parkingo-

wych w iloWci ok. 32 (wraz z ulic> dojazdow>) usytuo-

wanych prostopadle po obu stronach jezdni – wzdłuc 
południowej granicy Placu Pokoju z wjazdem od ulicy 

Armii Krajowej przy jednoczesnym jej zamkniCciu dla 

ruchu samochodowego w miejscu jej poł>czenia z ulic> 

Staromiejsk>;

2) zapewnienia odpowiedniej iloWci miejsc parkingowych na 

ww obszarze z uwagi na ograniczenie obecnych miejsc 

parkingowych na Placu Pokoju oraz faktu, ce projekt 

planu zakłada powstanie po obu stronach Placu Pokoju 

dwóch ducych kompleksów usługowych;

3) realizacji miejsc parkingowych na Placu Pokoju dopiero 

po wykonaniu miejsc parkingowych wynikaj>cych z 

ostatecznie zatwierdzonego planu zagospodarowania 

przestrzennego VródmieWcia Miasta LCborka.

Rada Miejska w LCborku odrzuca powycsze uwagi.

Uzasadnienie

 Ad. 1 i 2 Dla potrzeb rozwijaj>cych siC na terenie VródmieW-
cia usług:

a) wydzielono przestrzeM pod komunikacjC i miejsca par-

kingowe oznaczon> jako1.1.KP wzdłuc terenu 9.MC.23 

oraz rozszerzono wydzielenie w stosunku do planu 

wyłoconego w dniach 26.02.2007-19.03.2007 o teren 

wzdłuc terenu 9.MC.18

b) zapewnia siC mocliwoWć realizacji w przyszłoWci parkingu 

podziemnego pod Placem Pokoju,

c) rezerwuje siC teren – 9.KP.33 dla ducego nowego 

parkingu w narocniku Al. NiepodległoWci i ul. Kossaka, 

odległy od Placu Pokoju o 180 m, korzystnie zlokalizo-

wany bior>c pod uwagC potrzeby mieszkaMców – łatwy 

dojazd Al. NiepodległoWci, jak i turystów – bezpoWrednie 

s>siedztwo zabytkowego zamku.

  W planie, zgodnie ze Studium i Lokalnym Programem 

Rewitalizacji zakłada siC:

1) udostCpnienie dla ruchu pieszego wiCkszej po-

wierzchni nic dotychczas, tj przedłucenie istniej>cej 

strefy ruchu pieszego na ul. Staromiejskiej na Plac 

Pokoju;

2) dojazd do Placu Pokoju mocliwy bCdzie z trzech 

narocników:

a) ul. Armii Krajowej i Orzeszkowej,

b) ul. FranciszkaMskiej i Kard. WyszyMskiego,

c) ul. Młynarskiej i WaryMskiego.

 Ad.3 Projekt planu w § 14 wprowadza ustalenia dla układu 

komunikacyjnego oraz okreWla zasady jego modernizacji 

i rozbudowy a w pkt 5 wyznacza miejsca lokalizacji par-

kingów ogólnodostCpnych. JednoczeWnie miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego nie okreWla terminu 

realizacji tych przedsiCwziCć. Zakres realizacji i wykonania 

infrastruktury technicznej wynikać bCdzie z planowania i 

fi nansowania inwestycji dokonanego z uwzglCdnieniem 

corocznego budcetu miasta dokonywanego zgodnie z 

przepisami o fi nansach publicznych oraz wewnCtrznymi 

uregulowaniami obowi>zuj>cymi w MieWcie LCborku.
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Zał>cznik nr 3

do Uchwały Nr XXIX-311/2008

Rady Miejskiej w LCborku

z dnia 2 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego WródmieWcia LCborka

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, 
ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEb= 
DO ZADAL WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH  

ICH FINANSOWANIA

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 

80, poz. 717, z póan. zm.) Rada Miejska w LCborku rozstrzyga, 

co nastCpuje:

I.  Zadania własne gminy

 Do zadaM własnych gminy z zakresu infrastruktury technicz-

nej, fi nansowanych z udziałem Wrodków z budcetu gminy 

zalicza siC:

— budowC dróg gminnych wraz z ich oWwietleniem,

— budowC wodoci>gów i urz>dzeM wodoci>gowych,

— budowC kanalizacji sanitarnej z urz>dzeniami,

— budowC kanalizacji deszczowej z urz>dzeniami,

 Przepisom o fi nansach publicznych podlegaj> inwestycje, 

które realizowane s> z udziałem Wrodków publicznych 

zdefi niowanych w § 3 ustawy o fi nansach publicznych oraz 

Wrodków pochodz>cych z funduszy strukturalnych UE (art. 

110 ust. 1 pkt 1)

 Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej, okreWlone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorz>dzie 

gminnym, jak

a) zaopatrzenie w energiC elektryczn>,

b) zaopatrzenie w energiC ciepln>,

c) zaopatrzenie w gaz,

 podlegaj> dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energe-

tyczne. Zaopatrzenie w te media realizuj> przedsiCbior-

stwa energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia 

nie s> fi nansowane z udziałem Wrodków z budcetu gminy. 

Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne 

gminy, fi nansowane z jej budcetu, obejmuj> wykonanie 

oWwietlenia dróg, tych których gmina jest zarz>dc> – czyli 

dróg gminnych.

II. Budowa dróg

 1. Układ dróg publicznych tworz>:

1) ulice klasy Z – ulica zbiorcza: KD.Z.01 – Aleja Wol-

noWci, KD.Z.02 – Aleja NiepodległoWci oraz KD.Z.03 

– ulica Kossaka;

2) ulice klasy L – ulica lokalna: KD.L.04 i KD.L.05 – 

ul. Armii Krajowej, KD.L.06 – ul. Konopnickiej, 

KD.L.07 -Orzeszkowej, KD.L.08 – ul. WyszyMskie-

go, ul. FranciszkaMska, ul. Młynarska, ul. Długosza, 

ul. WaryMskiego, KD.L.09 – ul. GdaMska, KD.L.19 

– ul. Targowa;

3) ulice klasy D – ulica dojazdowa: KD.D.10 – ul. Fin-

dera, KD.D.11 – ul. Basztowa i fragment ul. Derdow-

skiego, KD.D.12 – ul. Młynarska, ul. Przyzamcze, 

KD.D.13 – ul. Batalionów Chłopskich, KD.D.14 

i KD.D.16 – ul. Skłodowskiej, KD.D.15 i KD.D.17 – 

ul. Reja, KD.D.18 – ul. Przymurna, Plac Spółdzielczy, 

KD.D.20 – ul. Korczaka.

 KolejnoWć budowy b>da modernizacji poszczególnych dróg 

musi zostać skoordynowana z budow> b>da modernizacj> 

niezbCdnego uzbrojenia dla danego terenu. Z drugiej strony 

tereny przeznaczone w planie do zagospodarowania bCd> 

dopuszczane do zainwestowania w taki sposób, by umoc-

liwić spójne przygotowanie poszczególnych terenów w 

zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej. Ogólne 

zasady fi nansowania powycszych przedsiCwziCć zostały 

przedstawione w punkcie V. Zasady realizacji inwestycji.

III. Uzbrojenie terenu

 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopa-

trzenia w wodC
1. W planie ustalono nastCpuj>ce zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodC:

1) obowi>zuje zaopatrzenie w wodC istniej>cej i projekto-

wanej zabudowy z istniej>cej miejskiej sieci wodoci>go-

wej.

 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kana-

lizacji sanitarnej

 W planie ustalono nastCpuj>ce zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemu kanalizacji sanitarnej:

1) wszystkie Wcieki sanitarne z istniej>cej i projektowanej 

zabudowy zostan> odprowadzone do istniej>cej kana-

lizacji sanitarnej.

 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy kanalizacji 

deszczowej

 W planie ustalono nastCpuj>ce zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemu kanalizacji deszczowej:

1) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych i rozto-

powych do istniej>cego i modernizowanego układu 

kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej;

2) nowe odcinki sieci kanalizacji nalecy budować jako 

rozdzielcze ac do wlotu do kanalizacji ogólnospławnej

IV. Zasady realizacji inwestycji

 Podstawowym zadaniem dla miasta LCbork jest wyposa-

cenie obszarów rozwojowych w infrastrukturC niezbCdn> 

dla rozwoju aktywnoWci gospodarczej i zaspokojenia po-

trzeb mieszkaniowych. Obszary posiadaj>ce podstawow> 

infrastrukturC s> atrakcyjne dla inwestorów, nie musz> oni 

bowiem ponosić ducych nakładów na inwestycje towarzy-

sz>ce. Wychodz>c naprzeciw inwestorom miasto LCbork 

stara siC, tam gdzie to jest niezbCdne, wyposacyć teren w 

kompletn> infrastrukturC techniczn>.

1. Tereny przeznaczone w planie do zagospodarowania 

bCd> dopuszczane do zainwestowania w taki sposób, by 

umocliwić spójne przygotowanie poszczególnych terenów 

w zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej.

2. Istotnym celem stanie siC biec>ce koordynowanie realizacji 

modernizacji oraz rozbudowy sieci drogowej i infrastruktury 

technicznej.

3. Stosowanie zasady realizacji przedsiCwziCć komplekso-

wych, ł>cz>cych wykonawstwo robót drogowych oraz urz>-

dzeM technicznych zwi>zanych z drog> z innymi brancami 

infrastruktury technicznej, pozwoli uzyskać oszczCdnoWci 

na czCWci wspólnej robót oraz rozwi>zać problem kolizji 

technicznych.

V. `ródła fi nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej

 `ródła fi nansowania bCd> stanowić: Wrodki pochodz>ce 

z budcetu miasta (Wrodki własne), Wrodki pomocowe, 

partycypacja inwestorów w kosztach budowy. BCdzie to 

realizowane za pomoc> montacy fi nansowych, ogólnie 

przyjCtej metody konstruowania budcetu projektów.

 Warunkiem pozyskania Wrodków pomocowych jest uzy-

skanie spójnoWci celów strategicznych i realizuj>cych je 

programów rozwojowych z Narodowym Planem Rozwoju

 Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej dla terenu objCtego planem miejscowym:

I.  Opracowanie planu fi nansowego zapewniaj>cego re-

alizacjC inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

dla terenu objCtego planem, stanowi>cego podstawC 

konstruowania budcetów rocznych.
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II. Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi 

i prywatnymi umów na współfi nansowanie zapisanych 

w planie fi nansowym przedsiCwziCć bCd>cych podstaw> 

budowy montacy fi nansowych niezbCdnych do realizacji 

inwestycji.

III. Zapewnienie finansowania programów lokalnych, 

w takim stopniu, aby miasto posiadało udział własny 

niezbCdny do ubiegania siC o Wrodki pomocowe.

IV. Wsparcie finansów gminy Wrodkami zewnCtrznymi 

(kredytami, pocyczkami, dotacjami, emisj> obligacji), 

w celu zapewnienia Wrodków na szczególnie kosztowne 

w realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury tech-

nicznej i drogownictwa.

V. Linie elektroenergetyczne, ciepłoci>gi i gazoci>gi rea-

lizowane bCd> przez przedsiCbiorstwa energetyczne 

posiadaj>ce koncesje.
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UCHWAŁA Nr XXII/160/08
Rady Gminy Puck

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr XIX/119/08 Rady Gminy Puck z dnia 26 wrzeWnia 2008 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi REKOWO GORNE 

W GMINIE PUCK (dla terenu oznaczonego symbolem B.30.MU).

  Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) w zwi>zku z art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 

r. nr 80 poz. 717 z póan. zm.), Rada Gminy Puck uchwala, 

co nastCpuje:

§ 1

  W treWci uchwały nr XIX/119/08 Rady Gminy Puck z dnia 

26 wrzeWnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego REKOWO 

GORNE W GMINIE PUCK (dla terenu oznaczonego symbolem 

B.30.MU), opublikowanej w Dzienniku UrzCdowym Woje-

wództwa Pomorskiego Nr 115 poz. 2748 z dnia 27.10.2008, 

dokonuje siC ponicszej zmiany polegaj>cej na sprostowa-

niu oczywistej omyłki pisarskiej w zapisie § 2 ust. 2 pkt 3), 

w czCWci odnosz>cej siC do zasad kształtowania zabudowy 

dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B.30.

MU, o treWci:

„– dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 

B.30.MU:

— lokalizacja budynków parterowych lub parterowych 

z poddaszem o maksymalnej wysokoWci do 10m, 

dachy dwuspadowe o spadku do 40 stopni, poziom 

posadowienia parteru do 0,50 cm powycej poziomu 

terenu w rejonie głównego wejWcia do budynku”,

  w sposób nastCpuj>cy:

1) zastCpuje siC czCWć zdania o treWci: „ dachy dwuspadowe 

o spadku do 40 stopni” na zapis prawidłowy: „dachy o 

spadku do 40 stopni”,

2) zastCpuje siC czCWć zdania o treWci: „ poziom posado-

wienia parteru do 0,50 cm powycej poziomu terenu” na 

zapis „ poziom posadowienia parteru do 0,50 m powycej 

poziomu terenu”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Puck.

§ 3

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-

skiego.

Przewodnicz>cy

Rady Gminy

Kazimierz Czernicki
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UCHWAŁA Nr XX/188/2008
Rady Gminy Słupsk

z dnia 28 paadziernika 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płaszewko.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r o samorz>dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 

214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 orz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz na podstawie art. 

3 ust. 1, art. 5, art. 14 ust. 3 i 5, art. 15, art. 17, art. 20, art. 29, 

art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, ze zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 

45, poz. 319) oraz na podstawie uchwały nr VII/56/2007 Rady 

Gminy Słupsk z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie przyst>pienie 

do sporz>dzenia planu, Rada Gminy Słupsk po stwierdzeniu 

zgodnoWci z postanowieniami studium uwarunkowaM i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk, 

przyjCtego uchwał> nr XIX/188/2004 Rady Gminy Słupsk 

z dnia 30 grudnia 2004 r. uchwala, co nastCpuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

  Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego PŁASZEWKO, zwany dalej “planem”, dla obszaru, 

którego granice oznaczone s> na rysunku planu.
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