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UCHWAIA NR LV/659/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze zawartym między 
ulicami: Batalionów ChJo”skich, AlŁ Monte Cassino, Al. Armii Krajowej oraz torami kolejowymi 

w Koszalinie. 

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 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75, poz. 474) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co nastę”u–e: 

RozdziaJ ń 

USTALśNIA WSTĘPNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXVIII/306/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 ”audzierni—a 
2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obszarze zawartym między ulicami: Batalionów ChJo”s—ich, AlŁ Monte Cassino, Armii Krajowej oraz 

torami kolejowymi w Koszalinie, stwierdza–ąc zgodno`ć ”ro–e—tu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego z ustaleniami Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego mia-

sta Koszalina, ”rzy–ętego uchwaJą Rady Mie–s—ie– w Koszalinie Nr XXXV/357/97 z dnia 5 wrze`nia 
1997 r. oraz zmienionego uchwaJą Rady Mie–s—ie– w Koszalinie Nr XXV/373/2005 z dnia 28 kwietnia 

2005 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze zawartym między 
ulicami: Batalionów ChJo”s—ich, AlŁ Monte Cassino oraz torami kolejowymi w Koszalinie, w dalsze– czę`ci 
uchwaJy zwany ｭplanemｬ. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 18,7503 ha oznaczony na zaJączni—u graficznym nr 1. 

3. Przedmiotem ”lanu –est o—re`lenie s”osobu zagos”odarowania terenów ”rzeznaczonych ”od zabu-

dowę usJugową, miesz—aniową, s—Jadowo - magazynową, —omuni—ac–ę, urządzenia i sieci infrastruktury 

techniczne– oraz wyznaczenie obszarów warto`ciowych ”od względem kulturowym i przyrodniczym. 

4. źaJączni—ami do uchwaJy są: 

1) zaJączni— nr 1 - rysune— ”lanu, zatytuJowany ｭMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

w obszarze zawartym między ulicami: Batalionów ChJo”s—ich, AlŁ Monte Cassino, Al. Armii Krajowej 

oraz torami kolejowymi w Koszalinieｬ, s”orządzony w skali 1:1000; 

2) zaJączni— nr 2 - wyrys ze Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego mia-

sta Koszalina; 

3) zaJączni— nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego w obszarze zawartym między ulicami: Batalionów ChJo”s—ich, AlŁ Mon-

te Cassino, Al. Armii Krajowej oraz torami kolejowymi w Koszalinie; 

4) zaJączni— nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. 

§ 2. Zakres planu obejmuje: 

1) zasady zagospodarowania i —sztaJtowania zabudowy w liniach rozgranicza–ących tereny o równym 

”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagospodarowania, a ta—we szczególne warun—i zagos”odarowa-

nia terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu ”o”rzez o—re`lenie ”arametrów i ws—auni—ów 
—sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obie—tów 

i ws—auni—ów intensywno`ci zabudowy; 
2) w”rowadzenie oznaczeL graficznych i cyfrowo - literowych dla terenów ob–ętych ”lanem, gdzie cyfry 

są oznaczeniem ”orząd—owym za` litery symbolem przeznaczenia terenu; 

3) wymagania wyni—a–ące z ”otrzeb —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych; 

4) wymagania dotyczące zasad ochrony `rodowis—a i przyrody oraz krajobrazu kulturowego; 

5) ustalenia dotyczące zasad i warun—ów scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci; 
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6) ustalenia dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnego oraz zasad obsJugi 
komunikacyjnej; 

7) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastru—tury techniczne– 
oraz obsJugi terenów w tym zakresie; 

8) wymagania w zakresie tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwyt—owania terenów; 
9) wymagania wyni—a–ące z potrzeb obrony cywilnej i ochrony ”rzeciw”owarowe–; 
10) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–; 
11) o—re`lenie staw—i ”rocentowe– dla ustalenia –ednorazowe– o”Jaty w związ—u ze zbyciem przez wJa`ci-

ciela albo uwyt—owni—a wieczystego nieruchomo`ci, —tóre– warto`ć wzrosJa w związ—u z uchwaleniem 

planu. 

§ 3. 1. Ustalenia planu mie–scowego s—Jada–ą się 

1) ustaleL wstę”nych, zawartych w rozdziale I; 

2) ustaleL ogólnych, zawartych w rozdziale II; 

3) ustaleL szczegóJowych dla wyznaczonych w ”lanie terenów elementarnych, zawartych w rozdziale III; 

4) ”rze”isów —oLcowych, zawartych w rozdziale IV; 

5) ustaleL zawartych w tre`ci zaJączni—a nr 1 - rysunku planu. 

2. Śla ”oszczególnych terenów elementarnych ma–ą zastosowanie wszyst—ie rodza–e ustaleLŁ 

§ 4. 1. Śla —awdego terenu elementarnego - za wy–ąt—iem terenów infrastru—tury drogowe– - o—re`lo-

no ustalenia szczegóJowe w nastę”u–ące– —ole–no`ci: 

1) przeznaczenie terenu; 

2) zasady zagospodarowania przestrzennego i —sztaJtowania zabudowy; 
3) zasady ochrony `rodowis—a, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów; 
5) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci; 
6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych; 

7) zasady obsJugi inwyniery–ne–Ł 

2. Śla terenów infrastru—tury drogowe– ustalenia szczegóJowe o—re`lono w nastę”u–ące– —ole–no`ci: 

1) przeznaczenie terenu; 

2) zasady zagospodarowania terenu; 

3) zasady dotyczące infrastru—tury technicznej; 

4) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 
RozdziaJ 2 

USTALśNIA OGÓLNś 

§ 5. Ile—roć w ”rze”isach uchwaJy –est mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie o—re`lone w ustaleniach 

szczegóJowych; 
2) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie o—re`lone w ustaleniach 

szczegóJowych, —tórego udziaJ w zagos”odarowaniu dziaJ—i budowlane– nie będzie wię—szy niw 30% 
”owierzchni dziaJ—i budowlane– oraz do”uszczalne– ”owierzchni zabudowy, natomiast w zabudowie 

miesz—alne– –ednorodzinne– do”uszcza się wydzielenie lo—alu uwyt—owego o ”owierzchni caJ—owite– nie 
wię—sze– niw 30% ”owierzchni caJ—owite– budyn—u; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu oraz 

o—re`loną w ustaleniach szczegóJowych, —tóra ogranicza obszar usytuowania budyn—ów i budowli na 

dziaJ—ach, z wyJączeniem urządzeL infrastru—tury techniczne– i komuni—ac–i, urządzeL budowlanych, 
obie—tów maJe– archite—tury, ”rzy czym nie”rze—raczalne linie zabudowy nie dotyczą o—a”ów 

i gzymsów wysuniętych ”oza tę linię na odlegJo`ć nie wię—szą niw 0,8 m oraz bal—onów, tarasów, 
dasz—ów bez ”od”ór nad we–`ciami do budyn—ów, studziene— do`wietla–ących ”iwnice, schodów ze-

wnętrznych, ”ochylni i ramp, podziemnych czę`ci budyn—ów zna–du–ących się caJ—owicie ”oniwe– ”o-

ziomu terenu, wysuniętych ”oza tę linię na odlegJo`ć nie wię—szą niw 1,3 m, a ta—we warstwy izolac–i 
cieplnej i warstwy –ą osJania–ące– w zabudowie istnie–ące–; 

4) ws—auni—u intensywno`ci zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć warto`ć o—re`loną stosun—iem sumy 

powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych, liczoną ”o zewnętrznym obrysie ”rzegród ze-

wnętrznych budyn—ów lo—alizowanych na dane– dziaJce budowlane–, do ”owierzchni te– dziaJ—i; 
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5) wyso—o`ci zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć wyso—o`ć liczoną od ”oziomu urządzonego terenu 
”rzy na–niwe– ”oJowonym we–`ciu do budyn—u, do na–wywe– ”oJowone– —rawędzi stro”odachu dla da-

chów ”Jas—ich lub do na–wywe– ”oJowone– —alenicy dla ”ozostaJych dachów, wyJącza–ąc `wietli—i 
i na`wietla; 

6) usJugach - nalewy ”rzez to rozumieć dziaJalno`ć, —tóre– celem –est zas”o—o–enie ”otrzeb ludno`ci, a nie 

wytwarzanie bez”o`rednio metodami przemysJowymi dóbr materialnych; 

7) dachu symetrycznie stromym - nalewy przez to rozumieć dach o jednakowym —ącie nachylenia ”oJaci 
dachowych o na–wię—szych ”owierzchniach, zwanych gJównymi, do ”Jaszczyzny ”oziomej w prze-

dziale od 23°÷50°, ”rzy zachowaniu symetrii u—Jadu tych ”oJaci, ”rzy czym, do”uszcza się ”rze—ry-

cia poprzecznie usytuowane w stosun—u do gJównych ”oJaci dachowych o ”owierzchni nie wię—sze– 
niw 40% ”owierzchni dachu; 

8) dachu ”Jas—im - nalewy ”rzez to rozumieć dach o —ącie nachylenia ”oJaci dachowych do ”Jaszczyzny 
poziome– nie wię—szym niw 22°Ł 

§ 6. Ustala się nastę”u–ące symbole literowe dotyczące ”rzeznaczenia ”oszczególnych terenów ele-

mentarnych, o—re`lonych na rysun—u ”lanu oraz w te—`cie ”lanu: 

1) MN - tereny istnie–ące– zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) MN,U - teren istnie–ące– zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usJu-

gowe– lub fun—c–i usJugowe–; 
3) MN/ZP - teren istnie–ące– zabudowy miesz—aniowe– –ednorodzinne– oraz zieleni urządzone–; 
4) MW/ZP - teren istnie–ące– zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zieleni urządzone–; 
5) U - tereny zabudowy usJugowe–; 
6) U/ZP - tereny zabudowy usJugowe– oraz zieleni urządzone–; 
7) UK - teren usJug sa—ralnych; 
8) U,P - tereny zabudowy usJugowe– z dopuszczeniem obie—tów ”rodu—cy–nych, s—Jadów i magazynów; 
9) P,U - teren s—Jadów i magazynów, z dopuszczeniem obie—tów usJugowych; 
10) ZP - tereny zieleni urządzone–; 
11) ZP/KS - teren zieleni urządzone– oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych; 
12) KS - teren miejsc postojowych dla samochodów osobowych; 
13) WS - tereny wód ”owierzchniowych; 
14) E ｧ tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka; 

15) KDG - teren drogi ”ubliczne– gJówne– —lasy techniczno - uwyt—owe–; 
16) KDL - tereny drogi publicznej lokalnej klasy techniczno - uwyt—owe–; 
17) KDD - tereny dróg ”ublicznych do–azdowe– —lasy techniczno - uwyt—owe–; 
18) KPJ. - tereny ciągów ”ieszo - jezdnych; 

19) KP - teren ciągu ”ieszegoŁ 

§ 7. 1. Śla terenów elementarnych ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe i stosownie do potrzeb 

przeznaczenie dopuszczalne. 

2. PoJowenie linii rozgranicza–ących tereny elementarne o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagos”odarowania nalewy ustalić ”o”rzez ”omiar z rysunku planu w osi grubo`ci tych liniiŁ 

§ 8. Ustala się nastę”u–ące zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) zachowanie budyn—ów i obie—tów o walorach architektonicznych i przestrzennych, zabytkowych oraz 

o walorach historycznych, o—re`lonych w te—`cie ”lanu i oznaczonych na rysunku planu; 

2) li—widac–ę zabudowy ”rowizoryczne– i nietrwaJe–, zdegradowanej technicznie i funkcjonalnie oraz nie-

zgodnej z przeznaczeniem terenu, o—re`lone– w te—`cie ”lanu i oznaczonej na rysunku planu; 

3) za—azu–e się lo—alizowania nowe– zabudowy gos”odarcze– i ”arterowych garawy wolnosto–ących lub 
ich zes”oJów oraz dobudowywania garawy od strony elewac–i frontowe–; 

4) do”uszcza się lo—alizac–ę na terenie dziaJ—i lub na budyn—u urządzeL re—lamowych, o ile dotyczą ”ro-

wadzonej tam dziaJalno`ci; 
5) za—azu–e się instalowania tablic i urządzeL re—lamowych na: 

a) ogrodzeniach i sJu”ach o`wietleniowych, 
b) obie—tach zabyt—owych lub ob–ętych ochroną —onserwators—ą i dziaJ—ach budowlanych, na —tó-

rych są zlo—alizowane, za—az nie dotyczy szyldów i liternictwa pod warunkiem nie ”rzesJaniania 
otworów o—iennych i detali architektonicznych wystroju elewacji; 

6) urządzenia re—lamowe ”owinny być dostosowane formą, stylem oraz proporcjami do kompozycji 

i detalu elewacji, nie ”owinny stanowić więce– niw 5% ”owierzchni elewac–i, na —tóre– są umieszczane. 
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§ 9. Ustala się nastę”u–ące zasady i warun—i ochrony `rodowis—a, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) za—az lo—alizowania obie—tów i instalac–i zaliczonych do ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJy-

wać na `rodowis—o, o—re`lonych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, za wy–ąt—iem: 

a) dla —tórych ustalenia szczegóJowe stanowią inacze–, 
b) obie—tów i urządzeL infrastru—tury techniczne–, garawy wielostanowis—owych, ”ar—ingów samo-

chodowych; 

2) zakaz wytwarzania i s—Jadowania od”adów niebez”iecznych; 
3) na—az segregac–i od”adów staJych, wedJug gru” asortymentowych, w miejscu ich powstania, przy 

czym do”uszcza się ich tymczasowe s—Jadowanie na obszarze dziaJ—i budowlane– ”rzed wywozem na 

s—Jadowis—o od”adów —omunalnych; 

4) za—az lo—alizowania wolnosto–ących masztów telefonii —omór—owe– oraz masztów telefonii komór—o-

we– na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę miesz—aniową, zieleL ”ar—ową, —omuni—ac–ę, wody 
`ródlądowe; 

5) za—az —analizowania rze—i Śzierwęcin—i; 
6) do”uszcza się usuwanie —rzewów i drzew zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) na rysunku planu oznaczono obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią wyni—a–ący ze ｭStudium 

bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią na obszarze RźGW w Szczecinieｬ, na obszarze —tórego obowią-
zu–ą ”rze”isy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. 

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów oraz dóbr —ultury 
ws”óJczesne–: 

1) wyznacza się strefę B czę`ciowe– ochrony —onserwators—ie–, oznaczoną na rysun—u ”lanu, w —tóre– 
obowiązu–e: 
a) dla obie—tu zabyt—owego w”isanego do re–estru zabyt—ów, o—re`lonego w ustaleniach szczegó-

Jowych i oznaczonego na rysunku planu, zastosowanie ”rze”isów odrębnych oraz na—az utrzy-

mania lub odtworzenia pierwotnego otoczenia zabytkowego obiektu wraz z ogrodzeniem, zgodnie 

z historycznym zagospodarowaniem, 

b) dla obiektu o warto`ciach zabyt—owych o—re`lonego w ustaleniach szczegóJowych i oznaczonego 

na rysunku planu, zastosowanie ustaleL o—re`lonych w pkt 2, 

c) utrzymanie u—Jadów zieleni z —onieczno`cią uzu”eJnienia ubyt—ów oraz za”ro–e—towanie zieleni 
komponowanej, wraz z ciągami pieszymi i pieszo - jezdnymi, 

d) dostosowanie nowych obie—tów do historyczne– —ompozycji przestrzennej oraz architektonicznej 

formy zabudowy, zgodnie z warunkami o—re`lonymi w ustaleniach szczegóJowych, 
2) obejmu–e się ochroną obie—ty oznaczone na rysunku planu jako obiekty o warto`ciach zabyt—owych, 

dla —tórych obowiązu–e, o ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inacze–: 
a) utrzymanie, za` w ”rzy”ad—u rozbiór—i bądu zniszczenia - odtworzenie historycznych gabarytów 

budyn—ów, utrzymanie linii zabudowy, formy dachu w tym u—Jadu —alenic oraz —ompozycji i detali 

elewacji, wymiarów i ”odziaJów stolar—i o—ienne– i drzwiowej, 

b) za—az wy—onywania izolac–i cie”lne– `cian zewnętrznych budyn—ów, 
c) zakaz nadbudowy i rozbudowy, 

d) za—az dobudowy bal—onów, wykuszy i loggii, 

e) utrzymanie zachowanych historycznych materiaJów budowlanych, rodza–u uwytego materiaJu ”o-

—rycia ”oJaci dachowych, 
f) do”uszcza się nowe do`wietlenie ”omieszczeL ”oddasza w formie o—ien ”oJaciowych, 
g) rozbiór—a obie—tu, za wy–ąt—iem obie—tów na terenach oznaczonych symbolami 19U/ZP, 11U, 

20UłźP, 22 UłźP –est do”uszczalna wyJącznie ”o wy—onaniu e—s”ertyzy techniczne– stanu obiek-

tu istnie–ącego, stwierdza–ące– –ego stan bez”ieczeLstwa i bra— ”rzydatno`ci do uwyt—owania oraz 
brak mowliwo`ci wy—onania robót budowlanych w celu utrzymania obie—tu; ”rzed roz”oczęciem 

robót związanych z rozbiór—ą obie—tu wy—onać –ego inwentaryzac–ę ”omiarową oraz fotograficzną 

i ”rze—azać –eden egzem”larz do organu ochrony zabyt—ówŁ 
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3) wyznacza się strefę K ochrony —ra–obrazu —ulturowego - teren parku obejmu–ący obszar doliny rze—i 
Śzierwęcin—i, w strefie obowiązu–e: 
a) zachowanie u—sztaJtowania terenu, roz”lanowanie zieleni, dróg i `ciewe— wraz z ich uzu”eJnieniem 

o wskazane na rysunku planu, 

b) utrzymanie s—Jadu gatun—owego zieleni i uzu”eJnienie terenu, na —tórym ws—azu–e się obie—ty 
”rzeznaczone do rozbiór—i, o zieleL urządzoną o s—Jadzie gatun—owym charakterystycznym dla 

doliny rzeki. 

§ 11. Ustala się nastę”u–ące wymagania wyni—a–ące z potrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) wyznacza się nastę”u–ące tereny ”ubliczne: 
a) tereny dróg ”ublicznych oznaczone w planie symbolami: 01 KDG, 02 KDL, 03 KDL, 04KDD, 05 KDD, 

06 KDD, 07 KDD, 

b) teren ciągu ”ieszego oznaczony w planie symbolem: 09KP, 

c) tereny ciągów ”ieszo - jezdnych oznaczonych w planie symbolem: 8KPJ, 10KPJ, 11 KPJ, 12KPJ, 

d) tereny zieleni urządzone– - parkowej oznaczone w planie symbolami: 14 ZP, 16 ZP, 18ZP, 24 ZP, 

25ZP, 

e) wody `ródlądowe oznaczone symbolami 27WS oraz 28WS, 

f) tereny ”ar—ingów ”ublicznych, oznaczone symbolami 04ZP/KS oraz 07KS; 

2) na terenach, o —tórych mowa w pkt 1, zabrania się lo—alizowania wolno sto–ących no`ni—ów re—la-

mowych; 

3) w ”asach drogowych dróg ”ublicznych do”uszcza się w”rowadzenie fun—c–i usJugowo - handlowej 

wyJącznie –a—o obie—tu towarzyszącego ”rzystan—om komunikacji autobusowej, w ”oJączeniu z wiatą 
”rzystan—ową i stanowiącego z nią –ednolity ”od względem architektonicznym obiekt budowlany; 

4) w obszarze wód `ródlądowych do”uszcza się lo—alizowanie obie—tów mostowych Jączących trasy 
komuni—acy–ne ”o dwóch stronach rze—iŁ 

§ 12. Ustala się nastę”u–ące zasady i warun—i scalania oraz ”odziaJu na dziaJ—i budowlane: 

1) minimalne powierzchnie projektowanych dziaJe— oraz s”osób ”odziaJu nieruchomo`ci o—re`la–ą ustale-

nia szczegóJowe; 
2) ograniczenia wiel—o`ci dziaJe— nie dotyczą wydzieleL ”od urządzenia infrastru—tury techniczne–, wy-

dzieleL zgodnie z liniami rozgranicza–ącymi ”oszczególne tereny elementarne oraz wydzieleL w celach 

o—re`lonych ”rze”isami odrębnymi; 

3) do”uszcza się Jączenie dziaJe— z uwzględnieniem zasad zawartych w ustaleniach szczegóJowychŁ 

§ 13. 1. Ustala się nastę”u–ące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów —omunikacji 

i infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną z wyJączeniem stacji transformatorowych i telekomu-

ni—ac–ę oraz od”rowadzenie `cie—ów bytowych i przemysJowych, wód o”adowych i roztopowych na-

lewy realizować w oparciu o istnie–ące i projektowane sieci uzbrojenia terenu, lokalizowane w przyle-

gJych do dziaJe— budowlanych ”asach drogowych dróg ”ublicznych, ciągach ”ieszo - jezdnych, cią-
gach pieszych oraz zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi; 

2) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych z terenów ”ar—ingów, do —analizac–i deszczowe–, ”o 
uprzednim oczyszczeniu do parametrów o—re`lonych w ”rze”isach odrębnych; 

3) zaopatrzenie w cie”Jo z mie–s—ie– sieci cie”Jownicze–; do”uszcza się lo—alne —otJownie gazowe, ole–o-

we, ogrzewanie elektryczne lub inne e—ologiczne uródJa energii –a—: —ole—tory sJoneczne, geotermalne 

pom”y cie”lne; za—azu–e się zastosowania ”aliw staJych na bazie węgla lub —o—su; 
4) obsJuga —omunikacyjna - zgodnie z wymogami o—re`lonymi w ustaleniach szczegóJowych; 
5) ustalenia ”lanu nie ogranicza–ą mowliwo`ci rozbiór—i, modernizacji, rozbudowy lub przebudowy istnie-

–ące– infrastru—tury techniczne– i nie ogranicza–ą mowliwo`ci zastosowania innych ”arametrów dla ”ro-

jektowanej infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia wJa`ciwe– obsJugi ”oszczególnych 
terenów zgodnie z ustaleniami planu; 

6) obowiązu–e wymóg zachowania wymaganych przepisami odrębnymi odlegJo`ci sieci uzbro–enia od 
budyn—ów i drzew; 

7) wymagane jest wzajemne i od”owiednie ”owiązanie ”ro–e—towanych i istnie–ących dróg z u—Jadem 

zewnętrznym, zgodnie z rysunkiem planu: 

a) pas drogowy ulicy oznaczony na rysunku planu symbolem 03KDL z dalszym przebiegiem tej ulicy 

w —ierun—u ”oJudniowym, 
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b) pas drogowy ulicy oznaczony na rysunku planu symbolem 02KDL z dalszym przebiegiem tej ulicy 

w —ierun—u ”óJnocnym i w —ierun—u ”oJudniowym do s—rzywowania z Ale–ą Armii Krajowej i Ale–ą 
Monte Cassino; 

8) istnie–ące sieci infrastru—tury o parametrach sprzecznych z parametrami o—re`lonymi w ustaleniach 

szczegóJowych ”rzeznacza się do ”rzebudowy; 
9) zasady ”owiązaL sieci infrastru—tury techniczne– z u—Jadem zewnętrznym: 

a) ”ozostawia się ”rzechodzący ”rzez teren doliny rze—i —ole—tor sanitarny A o `rednicy 1800 cm, 

zbiera–ący `cie—i z obszaru miasta, 

b) tereny inwestycyjne oznaczone na rysunku planu symbolami 08 U; 09 U; 15 MN; 17MN powinny 

być ”odJączone do nowych sieci uzbro–enia —analizac–i sanitarne–, lokalizowanej w pasie drogo-

wym oznaczonym symbolem 03KŚL, wJączane– do ”rze”om”owni `cie—ów lo—alizowane– ”oza 
obszarem planu - ”rzy ulicy JarosJawa Śąbrows—iego w kierunku do ulicy Strumykowej, kanaliza-

cja deszczowa,- wJączana w rejonie wymienionej przepom”owni do istnie–ącego —ole—tora desz-
czowego o 1600, 

c) do”uszcza się ”ozostawienie tras ”rzebiegu ”rzez obszar ”lanu sieci cie”Jociągów miejskich - 2c 

500 z nakazem umiejscowienia ich pod ziemią, 
d) poza obszarem planu w ”rzylegJych ”asach drogowych ulic: Batalionów ChJo”s—ich i w Alei Mon-

te Cassino przebiegają sieci gazowe - `redniego ci`nienia o 300 oraz nis—iego ci`nienia o 100, do 

—tórych ”lanu–e się ”odJączenie istnie–ące– i nowej zabudowy lokalizowanej w planie, 

e) zasilanie w wodę - z istnie–ących lub ”ro–e—towanych na terenie sieci wodociągowych z dopusz-

czeniem wJączenia się ”ro–e—towanymi sieciami do sieci magistralnych zewnętrznych w Al. Mon-

te Cassino, 

f) zasilanie w energię ele—tryczną - w oparciu o istnie–ące sieci i ich rozbudowę, w projektowanych 

i istnie–ących ”asach drogowych ulic, ze stac–ami transformatorowymi lokalizowanymi na wyzna-

czonych dla te– fun—c–i dziaJ—ach, ma–ących ”oJączenia z u—Jadem energetycznym zewnętrznym. 

2. Ustalenia dotyczące obsJugi u—Jadem komunikacyjnym - ”ro–e—towane tereny ciągów —omunikacji 

—oJowe– i pieszo-jezdnej w obrębie ”lanu mie–scowego nalewy wJączyć do istnie–ące– sieci uliczne–Ł 

3. Zasady organizacji parkowania: 

1) realizac–a nowego obie—tu oraz rozbudowa istnie–ącego obie—tu, a ta—we zmiana s”osobu uwyt—owania 
obie—tu, ”owodu–ąca ”rzyrost ”otrzeb ”ar—ingowych jest uwarunkowana zapewnieniem odpowiedniej 

liczby miejsc postojowych w granicach inwestyc–i, obliczonych na ”odstawie nastę”u–ących minimal-

nych ws—auni—ów ”ar—ingowych: 
a) i e), 

b) dla zabudowy obiektami zamieszkania zbiorowego - 1 miejsce postojowe na 4 miejsca noclegowe, 

c) dla usJug ta—ich –a—: administracja, biura, banki, opieka zdrowotna, rozrywka - 1 miejsce posto-

–owe na —awde roz”oczęte 50 m² ”owierzchni uwyt—owe–, 
d) dla obie—tów sa—ralnych - 1 mie–sce ”osto–owe na —awde 100 m² ”owierzchni uwyt—owe– ”rzezna-

czonej dla wiernych, 

e) dla gastronomii - 2 mie–sca ”osto–owe na —awde roz”oczęte 15 m² ”owierzchni —onsumpcyjnej, 

f) dla terenów o symbolach P,U; U,P - 1 mie–sce na —awde roz”oczęte 200 m² niezabudowane– ”o-

wierzchni dziaJ—i ”rzeznaczone– do s—Jadowania i 1 mie–sce na —awde roz”oczęte 200 m² ”o-

wierzchni uwyt—owe– ”ro–e—towane– zabudowy; 

2) dla lo—ali usJugowych o ”owierzchni uwyt—owe– do 50 m² zlo—alizowanych w obie—tach istnie–ących, 
adaptowanych do tych funkcji, nie wymaga się zabez”ieczenia miejsc postojowych; 

§ 14. Ustala się s”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwyt—owania terenu: 

1) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ”ro–e—towaną fun—c–ą do”uszcza się dotychczasowe 
uwyt—owanie terenu i obie—tów istnie–ących, ”rzeznaczonych do rozbiór—i - bez mowliwo`ci ich rozbu-

dowy, nadbudowy i ”rzebudowy, do”uszcza się remonty; 

2) ustala się za—az lo—alizac–i obie—tów tymczasowych (kioski, kontenery, namioty) - za wy–ąt—iem wiat 

przystankowych i tymczasowych toalet publicznych; 

3) do”uszcza się tymczasowe rozwiązania w za—resie infrastru—tury dla obsJugi realizac–i zabudowy na 
terenach elementarnych. 
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§ 15. Ustala się wymagania wyni—a–ące z potrzeb obrony cywilnej i ochrony ”rzeciw”owarowe–: 

1) obiekty budowlane nalewy realizować zgodnie z wymogami ochrony ”rzeciw”owarowe– oraz obrony 
cywilne–, o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnych; 

2) w zalewno`ci od ”otrzeb za”ewnić wy—onanie systemów wy—rywania i alarmowania oraz systemów 
wczesnego ostrzegania o zagroweniach, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

RozdziaJ 3 

USTALśNIA SźCźśGÓIOWś ŚLA POSźCźśGÓLNŹCH TśRśNÓW 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01P,U o powierzchni 1,4456 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - s—Jady, magazyny, 

b) dopuszczalne - zabudowa usJugowa, w ”rzy”ad—u fun—c–i handlowe– ”owierzchnia s”rzedawy nie 
mowe ”rze—raczać 2000 m2; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu - w odlegJo`ci 6 m od granicy pasa 

drogowego oznaczonego symbolem 02KDL, 3 i 4 m od granicy terenu oznaczonego symbolem 

04KDD oraz 10 m od granicy z terenem kolejowym, 

b) powierzchnia zabudowy - nie więce– niw 65% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
c) wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 3 kondygnacje nadziemne oraz nie więce– niw 12 m, 

d) dachy ”Jas—ie, do”uszcza się wię—sze —ąty nachylenia ”oJaci dachowych niw 22o dla `wietli—ów, 
na`wietli, 

e) ws—auni— intensywno`ci zabudowy - nie więce– niw 1,2, 

f) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mnie– niw 5% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
g) —olorysty—a budyn—ów - kolory jasne, pastelowe, 

h) ws—azane na rysun—u ”lanu obie—ty budowlane ”rzeznacza się do rozbiór—i; 
3) zasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z ustaleniami ogólnymi za-

wartymi w § 9 pkt 1 - 4; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów - nie wystę”u–ą obie—ty ob–ęte ochroną; 
5) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) ”owierzchnia dziaJ—i budowlanej - nie mnie– niw 600 m2, 

b) szero—o`ć frontu dziaJ—i ”rzylega–ące– do terenu dróg oznaczonych symbolem 02KDL, 04KDD - 

nie mnie– niw 18 m, 

c) zgodnie w liniami rozgranicza–ącymi teren elementarny na rysunku planu, 

d) —ąt ”oJowenia granicy wydzielanych dziaJe— w stosun—u do ”asów drogowych ulic - od 80o do 

90o; 

6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

a) dojazd z dróg ”ublicznych lo—alizowanych w pasach drogowych oznaczonych symbolami 02KDL, 

04KDD, 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia miejsc postojowych zgodnie z § 13 ust. 3; 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie `cie—ów bytowych i przemysJowych oraz wód o”adowych i roztopowych - do 

sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, lokalizowanych w ”asach drogowych dróg 
publicznych oznaczonych symbolami: 02KDL, 04KDD, 

b) zaopatrzenie w wodę - z wodociągu lo—alizowanego w ”asach drogowych dróg ”ublicznych 
oznaczonych symbolami: 02KDL, 04KDD, 

c) zaopatrzenie w gaz - z gazociągu `rłc lokalizowanego w ”asach drogowych dróg ”ublicznych 
oznaczonych symbolami: 02KDL, 04KDD; 

d) zaopatrzenie w energię ele—tryczną - ze stacji transformatorowej lokalizowanej na terenie ozna-

czonym symbolem 29E lub z sieci lokalizowanych w ”asach drogowych dróg ”ublicznych ozna-

czonych symbolami: 02KDL, 04KDD, 

e) zaopatrzenie w energię cie”lną - zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w.§ 13 ust. 1 pkt 3 i 5. 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 02U o powierzchni 0,4312 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usJugowa, w ”rzy”ad—u fun—c–i handlowe– ”owierzchnia s”rzedawy 
nie mowe ”rze—raczać 2000 m2; 
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2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy: 
a) ws—azane na rysun—u ”lanu obie—ty ”rzeznacza się do rozbiór—i, 
b) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu - w odlegJo`ci 6 m od granicy pasa 

drogowego oznaczonego symbolem 02KDL; 3 i 4 m od granicy terenu oznaczonego symbolem 

04KDD, 

c) powierzchnia zabudowy - nie więce– niw 65% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
d) wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 3 kondygnacje nadziemne oraz nie więce– niw 12 m. 

e) dachy ”Jas—ie, do”uszcza się wię—sze —ąty nachylenia ”oJaci dachowych niw 22o dla `wietli—ów, 
na`wietli, 

f) ws—auni— intensywno`ci zabudowy - nie więce– niw 1,2, 

g) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mnie– niw 5% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
h) —olorysty—a budyn—ów - kolory jasne, pastelowe; 

3) zasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z ustaleniami ogólnymi za-

wartymi w § 9 pkt 1 - 4 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów - nie wystę”u–ą obie—ty ob–ęte ochroną; 
5) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– - nie mnie– niw 600 m2, 

b) szero—o`ć frontu dziaJ—i ”rzylega–ące– do terenu dróg oznaczonych symbolem 02KDL, 04KDD - 

nie mnie– niw 18 m, 

c) zgodnie w liniami rozgranicza–ącymi teren elementarny na rysunku planu, 

d) —ąt ”oJowenia granicy wydzielanych dziaJe— w stosun—u do ”asów drogowych ulic - od 80o do 

90o; 

6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

a) dojazd z dróg ”ublicznych lo—alizowanych w pasach drogowych oznaczonych symbolami 02KDL, 

04KDD, 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia miejsc postojowych zgodnie z § 13 ust. 3; 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie `cie—ów bytowych i przemysJowych oraz wód o”adowych i roztopowych - do 

sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, lokalizowanych w pasach drogowych dróg 
publicznych oznaczonych symbolami: 02KDL, 04KDD, 

b) zaopatrzenie w wodę ｦ z wodociągu lo—alizowanego w ”asach drogowych dróg ”ublicznych 
oznaczonych symbolami: 02KDL, 04KDD, 

c) zaopatrzenie w gaz - z gazociągu `rłc lo—alizowanego w pasach drogowych dróg ”ublicznych 
oznaczonych symbolami: 02KDL, 04KDD, 

d) zaopatrzenie w energię ele—tryczną - ze stacji transformatorowej lokalizowanej na terenie ozna-

czonym symbolem 29E lub z sieci lokalizowanych w ”asach drogowych dróg ”ublicznych ozna-

czonych symbolami: 02KDL, 04KDD, 

e) zaopatrzenie w energię cie”lną - zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 13 ust. 1 pkt 3 i 5. 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 03UK o powierzchni 0,7126 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa usJugowa sa—ralna, 

b) dopuszczalne - zabudowa usJugowa o`wiaty, —ultury; 
2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu - w odlegJo`ci 6 m od granicy pasa 

drogowego oznaczonego symbolem 02KDL, 6 m od granicy terenu oznaczonego symbolem 

04KDD i 04ZP/KS, 11 m od granicy z terenem pasa drogowego Alei Armii Krajowej, 

b) powierzchnia zabudowy - nie więce– niw 65% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
c) wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 3 kondygnacje nadziemne oraz nie więce– niw 12 m 

z dopuszczeniem dominanat o wyso—o`ci nie wię—sze– niw 35 m o ”owierzchni obrysu `cian ze-

wnętrznych nie ”rze—racza–ące– 10% ”owierzchni zabudowy, 
d) dachy ”Jas—ie, do”uszcza się wię—sze —ąty nachylenia ”oJaci dachowych niw 22o dla `wietli—ów, 

na`wietli i dominanant, 

e) ws—auni— intensywno`ci zabudowy - nie więce– niw 1,2, 
f) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mnie– niw 20% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
g) —olorysty—a budyn—ów - kolory jasne, pastelowe; 
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3) zasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z ustaleniami ogólnymi za-

wartymi w § 9 pkt 1 - 4 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–: 
a) obejmu–e się ochroną istnie–ący zes”óJ —o`cielny –a—o dobro —ultury ws”óJczesne–, 
b) utrzymanie cech bryJy, —ompozycji i detalu elewacji, 

c) utrzymanie geometrii i rodzaju pokrycia dachu, 

d) do”uszcza się remont lub ”rzebudowę oraz docie”lenie z zachowaniem detalu elewacji; 

5) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

a) dojazd z dróg ”ublicznych lo—alizowanych w pasach drogowych oznaczonych symbolami 08KPj, 

04KDD, 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia miejsc postojowych zgodnie z § 13 ust. 3 

6) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie `cie—ów bytowych i przemysJowych oraz wód o”adowych i roztopowych - do 

sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, lokalizowanych w ”asach drogowych dróg 
publicznych oznaczonych symbolami: 02KDL, 04KDD, 

b) zaopatrzenie w wodę - z wodociągu lo—alizowanego w ”asach drogowych dróg ”ublicznych 
oznaczonych symbolami: 02KDL, 04KDD, 8 KPj, 

c) zaopatrzenie w gaz - z gazociągu lo—alizowanego w ”asach drogowych dróg ”ublicznych ”rzyle-

gJych do terenu, 
d) zaopatrzenie w energię ele—tryczną - ze stacji transformatorowej lokalizowanej na terenie ozna-

czonym symbolem 29E lub z istnie–ących sieci lo—alizowanych w ”asach drogowych dróg ”u-

blicznych ”rzylegJych do terenu, 
e) zaopatrzenie w energię cie”lną - zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 13 ust. 1 pkt 3 i 5. 

7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—iŁ 

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 04 ZP/KS o powierzchni 0,1991 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zieleL urządzona z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zieleniec wraz z wkomponowanymi miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, 
b) powierzchnia biologicznie czynna - nie mnie– niw 30% ”owierzchni terenu, 
c) miejsca postojowe dla samochodów - nawierzchnia z ”Jyt awurowych do obsadzenia trawą, 
d) za”ewnić ”rze–`cie ”iesze o szero—o`ci min. 4,5 m z Alei Armii Krajowej do drogi oznaczonej 

symbolem 04KDD, 

e) od strony granicy z terenem kolejowym, terenem usJug sa—ralnych nasadzić drzewa li`ciaste 

w formie szpaleru, 

f) zlo—alizować uwyt—owe elementy maJe– archite—tury, w szczególno`ci Jaw—i, —osze na `mieci, 

lampy, 

g) za—az realizac–i ogrodzeL; 
3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z ustaleniami ogólnymi za-

wartymi w § 9 pkt 1 - 4, 7; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów - nie wystę”u–ą obie—ty ob–ęte ochroną; 
5) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i; 
6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i miejsc parkingowych - dojazd z drogi oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 04KDD; 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi. 

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 05Uo ”owierzchni 0,3918ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa usJugowa, 
2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy; 

a) istnie–ącą zabudowę oznaczoną na rysun—u ”lanu ”rzeznacza się do wyburzenia, 
b) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu - 3,5 m od granicy z pasem drogo-

wym ulicy oznaczonej symbolem 02KDL, 6 m od granicy z pasem drogowym ulicy oznaczonej 

symbolem 05KDD oraz od 6 m do 10 m od granicy z pasem drogowym ulicy oznaczonej symbo-

lem 03 KDL, 

c) powierzchnia zabudowy - nie więce– niw 65% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
d) wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 2 kondygnacje nadziemne, maksymalnie 8 m, 
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e) dachy ”Jas—ie, do”uszcza się wię—sze —ąty nachylenia ”oJaci dachowych niw 22o dla `wietli—ów, 
na`wietli 

f) ws—auni— intensywno`ci zabudowy - nie więce– niw 0,9, 
g) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mnie– niw 5% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 

3) zasady ochrony `rodowis—a, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z ustaleniami ogólnymi za-

wartymi w § 9 pkt 1 - 4; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów - nie wystę”u–ą obie—ty ob–ęte ochroną; 
5) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– - nie mnie– niw 1500 m2, 

b) szero—o`ć frontu dziaJ—i ”rzylega–ące– do ”asa drogowego oznaczonego symbolem 03 KDL, 5KDD 

- nie mnie– niw 25 m, 

c) —ąt ”oJowenia granicy wydzielanych dziaJe— w stosun—u do ”asów drogowych ulic - od 70o do 

90o; 

6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

a) istnie–ący do–azd z drogi 03 KŚL ”ozostawia się –a—o tymczasowy, dojazd z dróg oznaczonych 
symbolami ｭ02KDL lub 05KDDｬ; 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia miejsc postojowych - zgodnie z § 13 ust. 3; 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) `cie—i bytowe - odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanych w pasach drogo-

wych ulic ”rzylega–ących do terenu, 
b) wody opadowe i roztopowe - odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanych 

w ”asach drogowych ulic ”rzylega–ących do terenu, 
c) zaopatrzenie w wodę - z wodociągu lo—alizowanego w ”asach drogowych ulic ”rzylega–ących do 

terenu, 

d) zaopatrzenie w gaz - z gazociągu lo—alizowanego w ”asach drogowych ulic ”rzylega–ących do terenu, 
e) zaopatrzenie w energię ele—tryczną - z istnie–ących sieci oraz dla nowe– zabudowy stosownie do 

potrzeb ze stacji transformatorowej lokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem 29 E lub 30 E, 

f) zaopatrzenie w energię cie”lną - zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 13 ust. 1 pkt 3. 

§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 06 MN,U o powierzchni 0,3456 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - istnie–ąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) dopuszczalne - zabudowa usJugowa; 
2) zasady zagospodarowania przestrzennego terenu i —sztaJtowania zabudowy: 

a) istnie–ącą zabudowę oznaczoną na rysun—u ”lanu ”rzeznacza się do zachowania, 
b) obowiązu–e zabudowa od strony ulicy 02 KDL zgodna z istnie–ącą linią zabudowy, z dopuszcze-

niem docieplenia elewacji bez mowliwo`ci rozbudowy wzdJuw ulicy 02 KŚL, oraz zgodna z istnie-

–ącą linią zabudowy od strony granicy z terenem oznaczonym symbolem 07 KS, 

c) od strony ulicy 02 KŚL do”uszcza się mowliwo`ć rozbudowy budyn—ów wyJącznie w gJębi dziaJe— 
za obrysem istnie–ących budyn—ów, Jączna ”owierzchnia zabudowy - nie więce– niw 40% ”o-

wierzchni dziaJ—i budowlane–, 
d) wyso—o`ć nowe– zabudowy - nie więce– niw 2 kondygnacje nadziemne oraz nie więce– niw 8 m, 

druga kondygnacja w poddaszu, 

e) dachy strome symetryczne, nachylenie ”oJaci dachowych - takie, –a— gJównych ”oJaci dachowych 
na istnie–ących budyn—ach od strony ulicy 02 KŚL, 

f) ws—auni— intensywno`ci zabudowy - nie więce– niw 1,2, 
g) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mnie– niw 25% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 

3) zasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu - zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 

pkt 1 - 4; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 
a) obejmu–e się ochroną budyn—i oznaczone na rysun—u ”lanu –a—o obie—ty o warto`ciach zabyt—o-

wych, 

b) obowiązu–ą zasady o—re`lone w § 10 ustaleL ogólnych; 
5) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) pozostawia się istnie–ący ”odziaJ na dziaJ—i budowlane, 

b) do”uszcza się ”odziaJy regulacy–ne i scalania dziaJe— dla uzys—ania minimalne– ”owierzchni 400 m2, 

c) —ąt ”oJowenia granicy wydzielanych dziaJe— w stosun—u do ”asów drogowych ulic - od 85o do 

90o; 
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6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

a) dojazd z dróg oznaczonych symbolami 02 KDL, lub 05KDD, w przypadku braku innej mowliwo`ci 
- z terenu oznaczonego symbolem 07 KS 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia miejsc postojowych - zgodnie z § 13 ust. 3; 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) `cie—i bytowe - odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanych w ”rzylega–ących do 
terenu pasach drogowych ulic lub terenie oznaczonym symbolem 07 KS, 

b) wody opadowe i roztopowe - odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej, lokalizowanych 

w ”rzylega–ących do terenu ”asach drogowych ulic lub terenie oznaczonym symbolem 07 KS, 

c) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowych lo—alizowanych w ”rzylega–ących do terenu ”a-

sach drogowych ulic lub terenie oznaczonym symbolem 07 KS 

d) zaopatrzenie w gaz - z gazociągów lo—alizowanych w ”rzylega–ących do terenu ”asach drogo-

wych ulic lub terenie oznaczonym symbolem 07 KS 

e) zaopatrzenie w energię ele—tryczną - z istnie–ących sieci, przy czym dla nowej zabudowy, sto-

sownie do potrzeb, ze stacji transformatorowej lokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem 

29 E lub 30 E, 

f) zaopatrzenie w energię cie”lną - zgodnie z ustaleniami ogólnymi lub z wykorzystaniem sieci infra-

struktury lokalizowanych w ”assach drogowych sąsiadu–ących z terenem ulic; 

§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 07 KS o powierzchni 0,1726 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - teren publiczny na miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 

b) dopuszczalne - urządzenia infrastru—tury techniczne–, w tym nie związane z obsJugą terenu, lo—a-

lizowane wzdJuw granic terenu w pasie nie szerszym niw 3 m; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć między liniami rozgranicza–ącymi - zgodnie z rysunkiem planu; 

b) powierzchnia biologicznie czynna - nie mnie– niw 5% ”owierzchni terenu elementarnego, 

c) teren obsadzić drzewami li`ciastymi, miejsca postojowe co 5 - 10 stanowis— ”owinny być od-

dzielone zielenią, w tym drzewami; 

3) zasady dotyczące lo—alizac–i infrastru—tury techniczne– - zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi 

w § 11, ”onadto za”ewnić z terenu do–azdy do dziaJe— na terenie oznaczonym symbolem 06MN,U; 

4) za—az ”odziaJu na dziaJ—i gruntuŁ 

§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 08U o powierzchni 1,7042 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usJugowa, ”rzy czym w przypadku funkcji handlowej powierzchnia 

s”rzedawy nie mowe ”rze—raczać 2000 m2, do”uszcza się lo—alizac–ę stac–i ”aliw; 
2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy; 

a) istnie–ącą zabudowę oznaczoną na rysun—u ”lanu ”rzeznacza się do wyburzenia, 
b) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu - 10 m od granicy z pasem drogo-

wym ulicy oznaczonej symbolem 03KDL oraz od granicy pasa drogowego Alei Armii Krajowej, 

6 m od granicy z pasem drogowym ulicy oznaczonej symbolem 05KDD, 

c) ”owierzchnia zabudowy usJugowe– - nie więce– niw 65% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
d) wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 6 kondygnacji nadziemnych oraz nie więce– niw 20 m, 

e) dachy ”Jas—ie, nachylenie ”oJaci dachowych - nie więce– niw 15o, 

f) ws—auni— intensywno`ci zabudowy - nie więce– niw 1,6, 
g) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mnie– niw 10% ”owierzchni dziaJ—i, 
h) ws—azane na rysun—u ”lanu obie—ty budowlane ”rzeznacza się do rozbiór—i; 

3) zasady ochrony `rodowis—a, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z ustaleniami ogólnymi za-

wartymi w § 9 pkt 1 - 4; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów - nie wystę”u–ą obie—ty ob–ęte ochroną; 
5) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– - nie mnie– niw 1500 m2, 

b) szero—o`ć frontu dziaJ—i ”rzylega–ące– do ”asa drogowego oznaczonego symbolem 03 KDL, 5KDD 

- nie mnie– niw 25 m, 

c) —ąt ”oJowenia granicy wydzielanych dziaJe— w stosun—u do ”asów drogowych ulic - od 70o do 

90o; 
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6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

a) dojazd z dróg oznaczonych symbolami 03KŚL lub 05KŚŚ do”uszcza się z–azd ”rawos—rętny 

z Alei Monte Cassino, 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia miejsc postojowych - zgodnie z § 13 ust. 3 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) `cie—i bytowe - odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanych w pasach drogo-

wych ”rzylegJych ulic, 
b) wody opadowe i roztopowe - odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanych 

w ”asach drogowych ”rzylegJych ulic, 
c) zaopatrzenie w wodę - z wodociągu lo—alizowanego w ”asach drogowych ”rzylegJych ulic, 
d) zaopatrzenie w gaz - z gazociągów lo—alizowanych w ”asach drogowych ”rzylegJych ulic, 
e) zaopatrzenie w energię ele—tryczną - z istnie–ących sieci, dla nowe– zabudowy, stosownie do ”o-

trzeb - ze stacji transformatorowej kontenerowej lokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem 

30 E lub 29 E, 

f) zaopatrzenie w energię cie”lną - zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 13 ust. 1 pkt 3 

i 5; 

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 09U o ”owierzchni 0,2467ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usJugowa; 
2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy; 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu - 6 m od granicy z pasem drogo-

wym ulicy oznaczonej symbolem 03KDL, 

b) powierzchnia zabudowy - nie więce– niw 65% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
c) wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 2 kondygnacje nadziemne oraz nie więce– niw 9 m, mierząc 

od strony ulicy oznaczonej symbolem 03KDL, 

d) dachy ”Jas—ie, 
e) ws—auni— intensywno`ci zabudowy - nie więce– niw 1,2, 
f) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mnie– niw 15% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 

3) zasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 pkt 1 - 4, 7 

b) nalewy zachować istnie–ący sz”aler drzew od strony ulicy 03KŚL; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów - nie wystę”u–ą obie—ty ob–ęte ochroną; 
5) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) do”uszczalny ”odziaJ na dziaJ—i budowlane o minimalnej powierzchni 800 m2; 

b) minimalna szero—o`ć frontu dziaJ—i ”rzylega–ące– do ”asa drogowego oznaczonego symbolem 

03KDL - 24 m, 

c) —ąt ”oJowenia granicy nowo wydzielanych dziaJe— w stosun—u do ”asów drogowych ulic ustala 
się w przedziale od 70o do 90o; 

6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

a) dojazd z dróg oznaczonych symbolami 03KDL lub 06KDD; 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia miejsc postojowych - zgodnie z § 13 ust. 3 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) `cie—i bytowe - odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanych w pasach drogo-

wych ulic ”rzylega–ących do terenu, 
b) wody opadowe i roztopowe - odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanych 

w ”asach drogowych ulic ”rzylega–ących do terenu, 

c) zaopatrzenie w wodę z wodociągu lo—alizowanego w ”asach drogowych ulic ”rzylega–ących do 
terenu, 

d) w zalewno`ci od ”otrzeb zao”atrzenie w gaz z sieci gazu lokalizowanych w pasach drogowych 

ulic ”rzylega–ących do terenu, 
e) zaopatrzenie w energię ele—tryczną - ze stacji transformatorowej lokalizowanej na terenie ozna-

czonym symbolem 29 E, lub z istnie–ące– sieci w sąsiadu–ących ulicach; 

f) zaopatrzenie w energię cie”lną - zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 13 ust. 1 pkt 3 

lub z wykorzystaniem sieci infrastruktury lokalizowanych w pasie drogowym ulicy 03KDL; 
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§ 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10U,P o ”owierzchni 0,9876ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa usJugowa, ”rzy czym w przypadku funkcji handlowej powierzchnia 

s”rzedawy nie mowe ”rze—raczać 2000 m2, 

b) dopuszczalne - zabudowa ”rodu—cy–na, s—Jadowa, magazynowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu - bez”o`rednio ”rzy granicy 

z pasem drogowym oznaczonym symbolem 02 KDL, 6 m od granicy terenu oznaczonego symbo-

lem 03 KDL i 06 KDD i od 6 m do 21 m - zgodnie z rysunkiem planu w czę`ci ”óJnocno - 

wschodniej od granicy terenu z pasem drogowym ulicy 06KDD, 

b) powierzchnia zabudowy - nie więce– niw 65% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
c) wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 3 kondygnacje nadziemne oraz nie więce– niw 15 m, 

d) dachy ”Jas—ie, do”uszcza się inne s”ad—i ”oJaci dachowych stanowiących `wietli—i lub na`wietla, 
e) ws—auni— intensywno`ci zabudowy - nie więce– niw 1,2, 
f) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mnie– niw 5% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
g) ws—azane na rysun—u ”lanu obie—ty budowlane ”rzeznacza się do rozbiór—i; 
h) —olorysty—a budyn—ów - kolory jasne pastelowe; 

3) zasady ochrony `rodowis—a, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z ustaleniami ogólnymi za-

wartymi w § 9 pkt 1 - 4; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów - nie wystę”u–ą obie—ty ob–ęte ochroną; 
5) zasady oraz warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) do”uszczalny ”odziaJ na dziaJ—i budowlane o minimalnej powierzchni 600 m2; 

b) minimalna szero—o`ć frontu dziaJ—i ”rzylega–ące– do terenu dróg oznaczonych symbolem 02KDL, 

06KDD, 07 KDD - 18 m, 

c) zgodnie w liniami rozgranicza–ącymi teren elementarny na rysunku planu, 

d) —ąt ”oJowenia granicy nowo wydzielanych dziaJe— w stosun—u do ”asów drogowych ulic ustala 
się w przedziale od 80 o do 90 o; 

6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

a) dojazdy w ilo`ci nie więce– niw –eden na dziaJ—ę z dróg ”ublicznych oznaczonych symbolami 02 

KDL, 06 KDD, 07 KDD, 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia miejsc postojowych zgodnie z § 13 ust. 3; 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie `cie—ów bytowych i przemysJowych oraz wód o”adowych i roztopowych do sieci 

kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, lokalizowanych w ”asach drogowych dróg ”ublicz-

nych oznaczonych symbolami: 02KDL, 04KDD, 

b) zaopatrzenie w wodę z wodociągu lo—alizowanego w ”asach drogowych dróg ”ublicznych ozna-

czonych symbolami: 02KDL, 03 KDL, 06KDD, 07 KDD, 

c) w zalewno`ci od ”otrzeb zao”atrzenie w gaz z gazociągu `rłc lo—alizowanego w pasach drogo-

wych dróg ”ublicznych oznaczonych symbolami: 02KDL, 03KDL, 06KDD, 07KDD, 

d) zaopatrzenie w energię ele—tryczną ze stac–i transformatorowej lokalizowanej na terenie oznaczo-

nym symbolem 29E lub z istnie–ących sieci lo—alizowanych w sąsiadu–ących z terenem pasach 

drogowych dróg ”ublicznych, 
e) zaopatrzenie w energię cie”lną zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 13 ust. 1 pkt 3 i 5 

lub z wykorzystaniem sieci infrastruktury lokalizowanych w pasach drogowych oznaczonych 

symbolami: 02KDL, 06KDD, 07 KDD; 

§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11U o powierzchni 0,2246 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usJugowa, 
2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy; 

a) istnie–ącą na terenie wiewę ci`nieL dawne– ”a”ierni ”rzeznacza się do ”ozostawienia, do”uszcza 

się rozbudowę w o—re`lonych na rysun—u ”lanu liniach nie”rze—raczalnych, z Jączni—iem nowej 

i istnie–ące– zabudowy o neutralnej, przeszklonej bryle, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

c) ”owierzchnia caJe– zabudowy - nie więce– niw 50% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
d) wyso—o`ć nowe– zabudowy - nie więce– niw 1 kondygnacja nadziemne oraz nie więce– niw 6 m, 

e) dachy dla nowej zabudowy - ”Jas—i, lub nawiązu–ący formą i pokryciem do istnie–ącego zadasze-

nia wiewy, 
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f) ws—auni— intensywno`ci zabudowy - nie więce– niw 1,2, 
g) ws—azane na rysun—u ”lanu obie—ty budowlane ”rzeznacza się do rozbiór—i; 
h) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mnie– niw 15% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 

3) zasady ochrony `rodowis—a, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z ustaleniami ogólnymi za-

wartymi w § 9 pkt 1 - 4,7; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 
a) obe–mu–e się ochroną obie—t i oznaczony na rysunku planu jako obiekt o warto`ciach zabyt—owych, 
b) teren zna–du–e się w strefie B czę`ciowe– ochrony —onserwators—ie–, istnie–ącą na terenie wiewę 

ci`nieL dawne– ”a”ierni ”rzeznacza się do ”ozostawienia, 
c) obowiązu–ą zasady o—re`lone w § 10 ustaleL ogólnych, 
d) obowiązu–e zachowanie ceglane– elewac–i z rekonstru—c–ą stolar—i o—ienne– i drzwiowej, 

e) do”uszcza się ”rzebudowę wnętrz ”od warun—iem ”ozostawienia odsJonięte– istnie–ące– —onstruk-

c–i no`ne–, 
f) do”uszcza się rozbudowę zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu; 

5) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i; 
6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

a) dojazd z dróg oznaczonych symbolami 07KDD lub 06KDD, 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia miejsc postojowych - zgodnie z § 13 ust. 3, do”uszcza się lo—alizac–ę 
bra—u–ących miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy oznaczonej symbolem 06KDD; 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) `cie—i bytowe - odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanych w pasach drogo-

wych ulic ”rzylega–ących do terenu, 
b) wody opadowe i roztopowe - odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanych 

w ”asach drogowych ulic ”rzylega–ących do terenu, 
c) zaopatrzenie w wodę z wodociągu lo—alizowanego w pasach drogowych ulic ”rzylega–ących do 

terenu, 

d) w zalewno`ci od ”otrzeb zao”atrzenie w gaz z sieci gazu lokalizowanych w w pasach drogowych 

ulic ”rzylega–ących do terenu, 
e) zaopatrzenie w energię ele—tryczną z istnie–ących sieci, stosownie do potrzeb ze stacji transfor-

matorowej lokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem ｭ29 Eｬ, 
f) zaopatrzenie w energię cie”lną zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 13 ust. 1 pkt 3 

i 5. 

§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12U,P o ”owierzchni 0,5416ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa usJugowa, ”rzy czym w przypadku funkcji handlowej powierzchnia 

s”rzedawy nie mowe ”rze—raczać 2000 m2, 

b) dopuszczalne - zabudowa ”rodu—cy–na, s—Jadowa, magazynową; 
2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy: 

a) na—azu–e się: 
ｦ ”ozostawienie istnie–ącego budyn—u, będącego halą dawne– ”a”ierni z mowliwo`cią ”rzebu-

dowy wnętrz, rozbudowy o gabarytach w za—resie szero—o`ci, wyso—o`ci i —sztaJtu dachu 
istnie–ącego budyn—u w —ierun—u ”óJnocno - zachodnim, 

ｦ rozbiór—ę obie—tu gos”odarczego ws—azanego na rysun—u ”lanu, 
b) zabudowa w granicach o—re`lonych nie”rze—raczalnymi liniami zabudowy oznaczonymi na rysun-

ku planu, 

c) powierzchnia zabudowy - nie więce– niw 50% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
d) wyso—o`ć nowe– zabudowy - nie więce– niw 2 kondygnacje nadziemne oraz nie więce– niw 9 m, 

e) do”uszcza się —ondygnac–e ”odziemne w stosunku do poziomu drogi 06KDD, 

f) dachy strome, symetryczne, nachylenie ”oJaci dachowych - od 27o do 32o; przy czym dopuszcza 

się inne s”ad—i ”oJaci dachowych dla `wietli—ów, na`wietli, —tórych suma powierzchni nie po-

winna ”rze—raczać 25% ”owierzchni ”oJaci dachowych budyn—u, 
g) ws—auni— intensywno`ci zabudowy - nie więce– niw 1,2, 
h) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mnie– niw 5% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
i) elewac–e budyn—ów - istnie–ący budyne— ”ozostawia się –a—o ceglany, nowa zabudowa 

w nawiązaniu do istnie–ące– ”owinna być ceglana lub stalowa, ”rzesz—lona; 
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3) zasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z ustaleniami ogólnymi za-

wartymi w § 9 pkt 1 - 4; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 
a) obe–mu–e się ochroną obie—t i oznaczony na rysunku planu jako obiekt o warto`ciach zabyt—owych, 
b) teren znajduje się w strefie B czę`ciowe– ochrony —onserwators—ie–, istnie–ącą na terenie halę 

dawne– ”a”ierni ”rzeznacza się do ”ozostawienia, 
c) obowiązu–ą zasady o—re`lone w § 10 ustaleL ogólnych, 
d) obowiązu–e zachowanie ceglane– elewac–i z pozostawieniem i rekonstrukc–ą stolar—i o—ienne– 

i drzwiowej, 

e) do”uszcza się ”rzebudowę wnętrz, 
f) do”uszcza się rozbudowę obie—tu o warto`ciach zabyt—owych zgodnie z ust. 1 niniejszego para-

grafu; 

5) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszczalny ”odziaJ na dziaJ—i budowlane o minimalnej powierzchni 1500 m2; 

b) minimalna szero—o`ć frontu dziaJ—i ”rzylega–ące– do terenu dróg oznaczonych symbolem 06KDD - 

50 m, 

c) zgodnie w liniami rozgranicza–ącymi teren elementarny na rysunku planu, 

d) —ąt ”oJowenia granicy nowo wydzielanych dziaJe— w stosun—u do ”asów drogowych ulic ustala 
się w przedziale od 80o do 90o; 

6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

a) dojazdy w ilo`ci nie więce– niw –eden na dziaJ—ę z dróg ”ublicznych oznaczonych symbolami 

06KDD, 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia miejsc postojowych zgodnie z § 13 ust. 3; 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie `cie—ów bytowych i przemysJowych oraz wód o”adowych i roztopowych do sieci 

kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, lokalizowanych w pasie drogi publicznej oznaczonej 

symbolem: 06KDD, 

b) zaopatrzenie w wodę z wodociągu lo—alizowanego w ”asach drogowych dróg ”ublicznych ozna-

czonych symbolami: 06KDD, 

c) w zalewno`ci od ”otrzeb zao”atrzenie w gaz z gazociągu `rłc lo—alizowanego w pasach drogo-

wych dróg ”ublicznych oznaczonych symbolami: 06KDD, 

d) zaopatrzenie w energię ele—tryczną ze stac–i transformatorowej lokalizowanej na terenie oznaczo-

nym symbolem 29E lub z istnie–ących sieci lo—alizowanych w pasie drogowym oznaczonym sym-

bolem: 06KDD, 

e) zaopatrzenie w energię cie”lną zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 13 ust. 1 pkt 3 i 5 

lub z wykorzystaniem sieci cieplnej lokalizowanej w pasie drogowym oznaczonym symbolem: 

06KDD. 

§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13U o powierzchni 0,0488 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usJugowa; 
2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy; 

a) do”uszcza się ”rzebudowę wnętrz, 
b) zakaz rozbudowy, 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy - ”o obrysie istnie–ącego budyn—u z uwzględnieniem dopuszczal-

nego docieplenia, 

d) wyso—o`ć zabudowy - istnie–ąca, za—az nadbudowy, 
e) dach - ”ozostawia się o istnie–ącym —sztaJcie i nachyleniu ”oJaci dachowych z na`wietlami, 

o pokryciu z blachy w szarym —olorze na rąbe— sto–ący, 
f) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mnie– niw 5% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 

3) zasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z ustaleniami ogólnymi za-

wartymi w § 9 pkt 1 - 6; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 
a) obejmu–e się ochroną obie—t i oznaczony na rysunku planu jako obiekt o warto`ciach zabyt—o-

wych, 

b) teren zna–du–e się w strefie B czę`ciowe– ochrony —onserwators—ie–, istnie–ącą na terenie halę 
dawne– ”a”ierni ”rzeznacza się do ”ozostawienia, 

c) obowiązu–ą zasady o—re`lone w § 10 ustaleL ogólnych, 
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d) do”uszcza się docie”lenie elewac–i ”od warun—iem odtworzenia detali architektonicznych oraz 

zachowania i rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwiowej, 

e) do”uszcza się ”rzebudowę wnętrz; 
5) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i; 
6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

a) dojazd z ciągu ”ieszo - jezdnego oznaczonego symbolem 11KPJ - poprzez most nad wodą ozna-

czoną symbolem 27WS, lub z ciągu ”ieszo - jezdnego oznaczonego symbolem 10 KPJ, 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia miejsc postojowych - do”uszcza się zlo—alizowanie 2 miejsc postojo-

wych dla obsJugi na terenie 11 KPJ; 
7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) `cie—i bytowe - odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanych w pasach komuni-

—ac–i ”rzylega–ących do terenu, 
b) wody opadowe i roztopowe - odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanych 

w pasach komuni—ac–i ”rzylega–ących do terenu, 
c) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego lokalizowanego w pasach komunikacji przylegają-

cych do terenu, 

d) w zalewno`ci od ”otrzeb zao”atrzenie w gaz z sieci gazu lokalizowanych w pasach komunikacji 

”rzylega–ących do terenu, 
e) zaopatrzenie w energię ele—tryczną z istnie–ących sieci, 
f) zaopatrzenie w energię cie”lną zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 13 ust. 1 pkt 3 

i 5. 

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14 ZP o powierzchni 2,0885 ha, 16 ZP 

o powierzchni 1,5398 ha, 18 ZP o powierzchni 0,8610 ha, 24ZP o powierzchni 0,3109 ha, 25 ZP o po-

wierzchni 0,1421 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - teren zieleni ”ubliczne–, urządzone– w formie parku, na—az li—widac–i obie—tów 
wskazanych na rysunku planu, i ”rzeznaczenie terenu do zagos”odarowania zielenią urządzoną 

z rodzimymi gatunkami ro`lin, a w tym drzew wystę”u–ących w obszarze doliny rze—i Śzierwęcin-

—i, istnie–ące na terenie zewnętrzne obie—ty infrastruktury, w tym cie”Jociągi ”rzeznacza się do li-
kwidacji oraz do zlokalizowania pod ziemią, 

b) dopuszczalne - urządzenia infrastru—tury techniczne–, `ciew—i s”acerowe z mowliwo`cią lo—alizo-

wania obie—tów maJe– archite—tury o ”owierzchni o—re`lone– w § 6 pkt 3; 

2) zasady zagospodarowania terenu 

a) ustala się ”ozostawienie istnie–ące– warto`ciowe– zieleni z dopuszczeniem wprowadzenia nowych 

gatun—ów ro`lin chara—terystycznych dla tego obszaru, drzewa owocowe ”rzeznacza się do usu-

nięcia, 
b) lo—alizac–a urządzeL infrastru—tury, `ciewe— s”acerowych i maJe– archite—tury nie mowe —olidować 

z istnie–ącym zadrzewieniem, 

c) istnie–ące na terenie 14źP, 25źP ”owierzchnie utwardzone ”rzeznacza się do rozbiór—i i obsadze-

nia zielenią z dopuszczeniem zlokalizowania utwardzonych ciągów ”ieszych oznaczonych na ry-

sunku planu, 

d) za—az lo—alizac–i obie—tów tymczasowych; 

3) zasady ochrony `rodowis—a, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna - min 90%powierzchni terenu elementarnego; 

b) zakaz usuwania chronionych gatun—ów drzew, do”uszcza się usuwanie drzew i —rzewów cho-

rych lub zniszczonych oraz takich, —tóre uniemowliwia–ą ”rawidJową wegetac–ę gatun—ów ”ową-
danych na terenie, 

c) za—azu–e się wy—onywania ”rac ziemnych trwale znie—sztaJca–ących rzeubę terenu, z wy–ąt—iem 

”rac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, rozbudową, utrzymy-

waniem, remontem lub na”rawą urządzeL wodnych; 

d) na terenach oznaczonych symbolem 14 źP, 16 źP wyznaczono obszar bez”o`redniego zagrowe-

nia ”owodzią wyni—a–ący ze ｭStudium bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią na obszarze RźGW 

w Szczecinieｬ, na obszarze tym obowiązu–ą ”rze”isy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo 

wodne, 

e) nie stwierdzono wystę”owania chronionych gatun—ów zwierząt; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów - tereny zna–du–ą się w strefie K ochrony krajo-

brazu —ulturowego, obowiązu–ą ustalenia ogólne zawarte w § 8 pkt 3; 
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5) zasady oraz warunki scalania i ”odziaJu na dziaJ—i budowlane - za—az ”odziaJu terenu; 
6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

a) dojazd z istnie–ących i ”ro–e—towanych dróg —omunikacji publicznej: 03KDL, 06 KDD, 10 KPJ, 

11 KPJ, 12KPJ, oraz z drogi publicznej ul. Batalionów ChJo”s—ich, zlo—alizowane– ”oza obszarem 

niniejszego planu, 

b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów; 
7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych po terenie, 

b) zaopatrzenie w energię ele—tryczną dla ”otrzeb o`wietlenia terenu z ”odJączenia się do istnieją-
cych sieci lub z poza obszaru planu w ul. Batalionów ChJo”s—ich, 

c) do”uszcza się lo—alizac–e ”ieszych ciągów s”acerowych o ”owierzchni nie ”rze—racza–ące– 10% 
powierzchni terenu elementarnego. 

§ 30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15 MN, o powierzchni 0,1357 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - istnie–ąca zabudowa miesz—aniowa wolnosto–ąca; 
2) zasady zagospodarowania przestrzennego terenu i —sztaJtowania zabudowy: 

a) istnie–ącą zabudowę oznaczoną na rysun—u ”lanu ”rzeznacza się do ”ozostawienia, 

b) za—azu–e się wy—onywania nadbudowy, ”rzy czym do”uszcza się ”odniesienie czę`ci ”oddasza 
na ”owierzchni nie wię—sze– niw 30% ”owierzchni dachu i nie wywe–, niw ”oziom istnie–ące– —aleni-

cy dachu, 

c) za—az budowy nowych obie—tów gos”odarczych, 

d) za—az budowy garawy dobudowanych w pasie terenu o gJębo—o`ci od granicy trenu z pasem dro-

gowym ulicy 03KDL mnie–sze– niw 12 m, 

e) powierzchnia zabudowy - nie więce– niw 20% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
f) wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 2 kondygnacje nadziemne, przy czym druga kondygnacja 

w poddaszu i nie ”rze—racza–ąca 9,5 m od strony ulicy 03KDL, 

g) dachy strome, symetryczne, z —alenicą ”oJowoną ”rosto”adle do ul. 03KŚL, nachylenie gJównych 
”oJaci dachowych - od 45o do 55o, do”uszcza się mnie–sze nachylenie dla zadaszenia czę`ci ”od-

dasza, o —tórym mowa w podpunkcie b) 

h) ws—auni— intensywno`ci zabudowy - nie więce– niw 0,3, 
i) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mnie– niw 40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 

3) zasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z ustaleniami ogólnymi za-

wartymi w § 9 pkt 1 - 4, 7; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 

a) wskazane na rysunku planu budynki obejmu–e się ochroną —onserwators—ą, 
b) nalewy zachować istnie–ące budyn—i mieszkalne jednorodzinne w za—resie cech bryJ, —ompozycji 

i detalu elewac–i, ”odziaJu stolar—i o—ienne–, —ąta nachylenia ”oJaci dachowych, wyglądu i pokry-

cia dachu, 

c) obowiązu–e do”rowadzenie wyglądu budyn—ów do zgodnego z ustaleniami, 

d) do”uszcza się caJo`ciowe docie”lenie elewac–i, ”od warun—iem odtworzenia detalu architekto-

nicznego oraz istnie–ących wza–emnych relacji wymiarowych między elementami cechu–ącymi 

wygląd archite—toniczny, –a— wymiary o—a”ów, ”oJowenie stolar—i względem lica zewnętrznego 
`cian, 

e) do”uszcza się rozbudowę w gJąb dziaJ—i w obrysie szero—o`ci istnie–ących budyn—ów; 
5) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) do”uszcza się ”ozostawienie istnie–ącego ”odziaJu na dziaJ—i budowlane, 

b) minimalna ”owierzchnia dziaJ—i ”od zabudowę - 600 m2; 

6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

a) dojazd z drogi oznaczonej symbolem 03KDL, 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia miejsc postojowych - zgodnie z § 13 ust. 3, 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) `cie—i bytowe - odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanych w pasie drogowym 

ulicy 03KŚL, do”uszcza się rozwiązania, ”olega–ące na s”rowadzeniu `cie—ów do ulicy Batalio-

nów ChJo”s—ich, 
b) wody opadowe i roztopowe - odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanej w pa-

sie drogowym ulicy oznaczonej symbolem 03KDL, z dachów i nieutwardzonego terenu dopuszcza 

się od”rowadzenie wody do gruntu na terenie dziaJ—i budowlane– ob–ęte– inwestyc–ą, 
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c) zaopatrzenie w wodę z wodociągu lo—alizowanego w pasie drogowym ulicy oznaczonej symbo-

lem 03KDL, 

d) w zalewno`ci od ”otrzeb zao”atrzenie w gaz z sieci gazu lokalizowanych w pasie drogowym ulicy 

oznaczonej symbolem 03K, 

e) zaopatrzenie w energię ele—tryczną z istnie–ących lub ”ro–e—towanych sieci w drodze 03KDL, 

f) zaopatrzenie w energię cie”lną zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 13 ust. 1 pkt 3 i 5 

lub z wykorzystaniem sieci infrastruktury lokalizowanych w pasie drogowym oznaczonym symbo-

lem 03 KDL. 

§ 31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17 MN o powierzchni 0,0841 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - istnie–ąca zabudowa miesz—aniowa wolnosto–ąca; 
2) zasady zagospodarowania przestrzennego terenu i —sztaJtowania zabudowy: 

a) istnie–ącą zabudowę oznaczoną na rysun—u ”lanu ”rzeznacza się do ”ozostawienia lub rozbiór—i, 
b) za—azu–e się wy—onywania rozbudowy i nadbudowy, 

c) powierzchnia zabudowy - nie więce– niw 20% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
d) wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 3 kondygnacje nadziemne, przy czym druga i trzecia kondy-

gnacja w poddaszu i nie ”rze—racza–ąca 10,5 m, 

e) dach stromy, symetryczny, nachylenie ”oJaci dachowych - od 30o do 45o, 

f) ws—auni— intensywno`ci zabudowy - nie więce– niw 0,3, 
g) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mnie– niw 40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 

3) zasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z ustaleniami ogólnymi za-

wartymi w § 9 pkt 1 - 4,7; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów - nie wystę”u–ą obie—ty ob–ęte ochroną; 
5) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - ”odziaJ na dziaJ—i zgodny z liniami rozgraniczają-

cymi teren elementarny; 

6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

a) dojazd z dróg oznaczonych symbolami 03KDL, 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia miejsc postojowych - zgodnie z § 13 ust. 3; 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) `cie—i bytowe - odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanych w pasach drogo-

wych ulic ”rzylega–ących do terenu, do”uszcza się rozwiązania, ”olega–ące na s”rowadzeniu 
`cie—ów do ulicy Batalionów ChJo”s—ich, 

b) wody opadowe i roztopowe - odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanej 

w pasie drogowym ulicy oznaczonej symbolem 03KDL, z dachów i nieutwardzonego terenu do-

”uszcza się od”rowadzenie wody do gruntu na terenie dziaJ—i budowlane–, 
c) zaopatrzenie w wodę z wodociągu lo—alizowanego w pasie drogowym ulicy oznaczonej symbo-

lem 03KDL, 

d) w zalewno`ci od ”otrzeb zaopatrzenie w gaz z sieci gazu lokalizowanych w pasie drogowym ulicy 

oznaczonej symbolem 03KDL, 

e) zaopatrzenie w energię ele—tryczną z istnie–ących lub ”ro–e—towane– sieci, 
f) zaopatrzenie w energię cie”lną zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 13 ust. 1 pkt 3 i 5 

lub z wykorzystaniem sieci infrastruktury lokalizowanych w pasie drogowym oznaczonym symbo-

lem 03 KDL. 

§ 32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19 U/ZP o powierzchni 0,8414 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usJugowa z towarzyszącą zielenią urządzoną; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy; 
a) istnie–ącą na terenie halę ”rzemysJową dawne– ”a”ierni ”rzeznacza się do ”ozostawienia, dopusz-

cza się ”rzebudowę obie—tów ”od warun—iem utrzymania zachowanej architektury hali przemy-

sJowe–, –e– detalu, ”odziaJów o—iennych, 

b) zakaz dalszej rozbudowy, 

c) do”uszcza się ”ozostawienie zlo—alizowanych na terenie sieci cie”Jowniczych wyJącznie –a—o 
podziemnych oraz sieci sanitarnych, nie—olidu–ących z istnie–ącą zabudową ”rzeznaczoną do za-

chowania, 

d) na—azu–e się li—widac–ę obie—tów ws—azanych na rysun—u ”lanu, 
e) powierzchnia zabudowy - nie więce– niw 62% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
f) wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw istnie–ąca, 
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g) zachowuje się dachy istnie–ącego budyn—u hali - lekko strome od strony elewac–i ”odJuwnych, Ja-

mane, o nachyleniu ”oJaci dachowych o—Ł 30o, a gJębie– ”Jas—ie, dwus”adowe, istnie–ący —sztaJt 
do zachowania, obowiązu–e ”o—rycie z blachy w szarym —olorze na rąbe— sto–ący, 

h) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mnie– niw 10% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady ochrony `rodowis—a, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z ustaleniami ogólnymi za-

wartymi w § 9 pkt 1 - 4, 7, zachować istnie–ące drzewa; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 

a) obejmu–e się ochroną obie—t i oznaczony na rysunku planu jako obiekt o warto`ciach zabyt—o-

wych, 

b) teren zna–du–e się w strefie B czę`ciowe– ochrony —onserwators—ie–, istnie–ącą na terenie halę 
dawne– ”a”ierni ”rzeznacza się do ”ozostawienia, 

c) obowiązu–ą zasady o—re`lone w § 10 ustaleL ogólnych, 
5) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i; 
6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

a) ”ozostawia się do–azd istnie–ący - z ulicy zna–du–ące– się ”oza ”lanem, 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia miejsc postojowych - zgodnie z § 13 ust. 3, do”uszcza się zbilansowa-

nie bra—u–ących miejsc w pasie drogowym ulicy Batalionów ChJo”s—ich na dJugo`ci ”rzylega–ące-

go do ulicy terenu elementarnego; 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) `cie—i bytowe - odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanej w pasie drogowym 

ulicy lub na terenie oznaczonym symbolem 18 źP, ”rzylega–ącym do terenu, 

b) wody opadowe i roztopowe - odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanych 

w ulicy Batalionów ChJo”s—ich, lub na terenie oznaczonym symbolem 18 źP, ”rzylega–ącym do 

terenu, ”rzylega–ące– do terenu ciągach —omuni—ac–i ”rzylega–ących do terenu, 
c) zaopatrzenie w wodę z wodociągu lo—alizowanego w pasie drogowym ulicy Batalionów ChJop-

s—ich ”rzylega–ącym do terenu, 

d) w zalewno`ci od ”otrzeb zao”atrzenie w gaz z sieci gazu lokalizowanej w pasie drogowym ulicy 

Batalionów ChJo”s—ich ”rzylega–ącym do terenu, 

e) zaopatrzenie w energię ele—tryczną z istnie–ących lub ”ro–e—towanych sieci energetycznych, 

§ 33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 20 U /ZP o powierzchni 0,8512 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usJugowa z towarzyszącą zielenią urządzoną; 
2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy: 

a) istnie–ący budyne— ”rzeznacza się do zachowania, do”uszcza się ”rzebudowę wnętrz, 
b) na—azu–e się li—widac–ę obie—tów ws—azanych na rysun—u ”lanu, 
c) do”uszcza się ”ozostawienie zlo—alizowanych na terenie sieci cie”Jowniczych wyJącznie –a—o 

podziemnych oraz sieci sanitarnych, nie—olidu–ących z istnie–ącą zabudową ”rzeznaczoną do za-

chowania, 

d) powierzchnia zabudowy - nie więce– niw 24% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
e) wyso—o`ć zabudowy - ”ozostawia się istnie–ącą bez zmian, 

f) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mnie– niw 30% ”owierzchni terenu elementarnego; 

3) zasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z ustaleniami ogólnymi za-

wartymi w § 9 pkt 1 - 4, 7 przy czym nalewy zachować istnie–ące drzewa, za wy–ąt—iem drzew igla-

stych rosnących ”rzy elewac–i budyn—u od strony ulicy Batalionów ChJo”s—ich; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 

a) obe–mu–e się ochroną obie—t i oznaczony na rysunku planu jako obiekt o warto`ciach zabyt—owych, 
b) teren zna–du–e się w strefie B czę`ciowe– ochrony —onserwators—ie–, istnie–ący na terenie budyne— 

sz—oJy ”rzeznacza się do ”ozostawienia, 
c) obowiązu–ą zasady o—re`lone w § 10 ustaleL ogólnych; 

5) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i; 
6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) `cie—i bytowe - odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanej w pasie drogowym 

ulicy Batalionów ChJo”s—ich lub w ”rzylega–ącym terenie parku oznaczonym symbolem 18ZP, 

b) wody opadowe i roztopowe - odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym 

ulicy Batalionów ChJo”s—ich lub w ”rzylega–ącym terenie parku oznaczonym symbolem 18ZP, 

c) zaopatrzenie w wodę z wodociągu lo—alizowanego w pasie drogowym ulicy Batalionów ChJop-

s—ich ”rzylega–ącym do terenu, 
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d) w zalewno`ci od ”otrzeb zao”atrzenie w gaz z sieci gazu lokalizowanej w pasie drogowym ulicy 

Batalionów ChJo”s—ich ”rzylega–ącym do terenu, 

e) zaopatrzenie w energię ele—tryczną z istnie–ących lub ”ro–e—towanych sieci energetycznych, 
f) zaopatrzenie w energię cie”lną zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 11 ust. 1 pkt 3 lub 

z wykorzystaniem sieci infrastruktury lokalizowanych w sąsiedztwie terenuŁ 

§ 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 21 MW/ZP, o powierzchni 0,1520 ha, 

ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - istnie–ąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z zielenią towarzyszącą 
urządzona; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy: 
a) istnie–ącą zabudowę oznaczoną na rysun—u ”lanu ”rzeznacza się do wyburzenia, 

b) do”uszcza się ”ozostawienie zlo—alizowanych na terenie sieci sanitarnych, 
c) powierzchnia zabudowy - nie więce– niw 25% ”owierzchni terenu elementarnego, 

d) wyso—o`ć zabudowy - od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych oraz nie więce– niw 12 m, przy czym 

na–wywsza —ondygnac–a w poddaszu, 

e) dachy strome o nachyleniu ”oJaci dachowych od 36o - 47o, 

f) ws—auni— intensywno`ci zabudowy - nie więce– niw 0,35, 
g) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mnie– niw 35% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 

3) zasady ochrony `rodowis—a, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z ustaleniami ogólnymi za-

wartymi w § 9 pkt 1 - 4,7; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów - teren zna–du–e się w strefie B czę`ciowe– 
ochrony —onserwators—ie–, zna–du–ące się na terenie budyn—i nie ”rzedstawia–ą warto`ci zabyt—owych, 
budyne— oznaczony na rysun—u ”lanu ”rzeznacza się do wyburzenia; 

5) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) do”uszczalny ”odziaJ na dziaJ—i budowlane o minimalnej powierzchni 700 m2; 

b) minimalna szero—o`ć dziaJ—i od strony ciągu ”ieszo - jezdnego oznaczonego symbolem 12 KPJ 

”owinna wynosić 21 m, 

c) —ąt ”oJowenia granicy nowo wydzielanych dziaJe— w stosun—u do ”asów drogowych ulic ustala 
się w przedziale od 85o do 90o; 

6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

a) dojazd z ciągu ”ieszo - jezdnego oznaczonego symbolem 12 KPJ, do”uszcza się ”ozostawienie 
do–azdu istnie–ącego z ul. Batalionów ChJo”s—ich do czasu zapewnienia dojazdu z ciągu pieszo - 

jezdnego oznaczonego symbolem 12 KPJ; 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia miejsc postojowych - zgodnie z § 13 ust. 3, 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) `cie—i bytowe - odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanych w pasach drogo-

wych ulic ”rzylega–ących do terenu, 
b) wody opadowe i roztopowe - odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanych 

w ”asach drogowych ulic ”rzylega–ących do terenu, 
c) zaopatrzenie w wodę z wodociągu lo—alizowanego w pasach drogowych ulic ”rzylega–ących do 

terenu, 

d) w zalewno`ci od ”otrzeb zao”atrzenie w gaz z sieci gazu lokalizowanych w w pasach drogowych 

ulic ”rzylega–ących do terenu, 
e) zaopatrzenie w energię ele—tryczną z istnie–ących sieci, dla nowej zabudowy stosownie do po-

trzeb ze stacji transformatorowej lokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem 31 E, 

f) zaopatrzenie w energię cie”lną zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 13 ust. 1 pkt 3 

i 5. 

§ 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 22 MN/ZP o powierzchni 0,8512 ha, usta-

la się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zielenią towarzyszącą urządzoną, 
obiekt chroniony przepisami odrębnymi; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy: 
a) na—azu–e się utrzymanie istnie–ące– bryJy budyn—u, —ompozycji i detalu elewacji, drewnianej sto-

larki bram we–`ciowych, ”odziaJów drewniane– stolar—i o—ienne–, ”o—rycia ceramiczną dachów—ą 
dachu z zachowaniem –ego —sztaJtu, utrzymanie ogrodzenia o historycznym —sztaJcie, z wymianą 
elementów odbiega–ących od zare–estrowanego wzoru, 
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b) do”uszcza się historyczne odtworzenie zagos”odarowania terenu dziaJ—i na ”odstawie archiwal-

nych badaL, 
c) powierzchnia zabudowy - nie więce– niw 23% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
d) wyso—o`ć zabudowy - ”ozostawia się istnie–ącą, 

e) , 

f) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mnie– niw 50% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady ochrony `rodowis—a, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie ustaleniami ogólnymi zawar-

tymi w § 9 pkt 1 - 4, 7, nalewy zachować istnie–ący obszar ogrodu oraz drzewa; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów - teren zna–du–e się w strefie B czę`ciowe– 

ochrony —onserwators—ie–, istnie–ący na terenie budyne— willi w ogrodzie ”rzeznacza się do ”ozosta-

wienia, wszel—ie dziaJania wy—onywane na obie—cie ”owinny, być zgodne z przepisami szczególnymi, 

za zgodą od”owiednich sJuwb —onserwatora zabyt—ów; 

5) zasady i warunki scalania i ”odziaJu na dziaJ—i budowlane - za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i; 
6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

a) do–azd istnie–ący, ”ozostawia się z ulicy zna–du–ące– się ”oza ”lanem; 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia miejsc postojowych - zgodnie z § 13 ust. 3; 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) `cie—i bytowe - odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanej w pasie drogowym 

ulicy Batalionów ChJo”s—ich, 

b) wody opadowe i roztopowe - odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanych 

w ulicy Batalionów ChJo”s—ich, do”uszcza się od strony ogrodu od”rowadzenie wód deszczo-

wych z dachu budynku i terenu do gruntu, 

c) zaopatrzenie w wodę z wodociągu lo—alizowanego w pasie drogowym ulicy Batalionów ChJo”s—ich, 
d) w zalewno`ci od ”otrzeb zao”atrzenie w gaz z sieci gazu lokalizowanej w pasie drogowym ulicy 

Batalionów ChJo”s—ich, 
e) zaopatrzenie w energię ele—tryczną z istnie–ących lub ”ro–e—towanych sieci energetycznych, 
f) zaopatrzenie w energię cie”lną zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 13 ust. 1 pkt 3 i 5 

lub z wykorzystaniem sieci infrastruktury lokalizowanych w sąsiedztwie terenuŁ 

§ 36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 23 U/ZP o powierzchni 0,1734 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - istnie–ąca zabudowa usJugowa z zielenią towarzyszącą; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy; 
a) istnie–ący budyne— ”rzeznacza się do ”ozostawienia bez mowliwo`ci rozbudowy, do”uszcza się 

”rzebudowę wnętrz, 
b) powierzchnia zabudowy - ”ozostawia się istnie–ącą, 
c) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mnie– niw 50% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 

3) zasady ochrony `rodowis—a, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z ustaleniami ogólnymi za-

wartymi w § 9 pkt 1 - 4; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów - teren zna–du–e się w strefie B czę`ciowe– 
ochrony —onserwators—ie–, zna–du–ące się na terenie budyn—i nie ”rzedstawia–ą warto`ci zabyt—owych; 

5) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i; 
6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

a) do–azd istnie–ący z ul. Batalionów ChJo”s—ich oraz ”ozostawia się z ciągu ”ieszo - jezdnego ozna-

czonego symbolem 11 KPJ; 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia miejsc postojowych - zgodnie z § 13 ust. 3, do”uszcza się zbilansowa-

nie bra—u–ących miejsc w pasie drogowym ulicy Batalionów ChJo”s—ich na dJugo`ci ”rzylega–ące-

go do ulicy terenu elementarnego; 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) `cie—i bytowe - odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanej w pasie drogowym 

ulicy Batalionów ChJo”s—ich, 
b) wody opadowe i roztopowe - odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanych 

w pasach komuni—ac–i ”rzylega–ących do terenu, 
c) zaopatrzenie w wodę z wodociągu lokalizowanego w pasie drogowym ulicy Batalionów ChJo”s—ich, 
d) w zalewno`ci od ”otrzeb zao”atrzenie w gaz z sieci gazu lokalizowanej w pasie drogowym ulicy 

Batalionów ChJo”s—ich, 

e) zaopatrzenie w energię ele—tryczną z istnie–ących lub ”ro–e—towanych sieci energetycznych, 

w tym ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie 31E, 
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f) zaopatrzenie w energię cie”lną zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 13 ust. 1 pkt 3 i 5 

lub z wykorzystaniem sieci infrastruktury lokalizowanych w sąsiedztwie terenu. 

§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 26U/ZP, o ”owierzchni 0,2497ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa usJugowa, z zielenią towarzyszącą urządzoną, 

b) dopuszczalne - istnie–ąca fun—c–a mieszkaniowa ”owywe– ”arteru; 
2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy; 

a) istnie–ącą zabudowę do”uszcza się ”ozostawić bez mowliwo`ci rozbudowy, 
b) powierzchnia zabudowy - nie więce– niw 36% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
c) wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 10 m, przy czym do”uszczalną fun—c–ę miesz—aniową od 

strony ulicy Batalionów ChJo”s—ich nalewy lo—alizować ”owywe– ”oziomu parteru, 

d) dachy strome, nachylenie ”oJaci dachowych o —ącie nachylenia ”oJaci gJównych ”oJaci dacho-

wych od 23o do 36o, 

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady ochrony `rodowis—a, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z ustaleniami ogólnymi za-

wartymi w § 9 pkt 1 - 4; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów - teren zna–du–e się w strefie B czę`ciowe– 
ochrony —onserwators—ie–, zna–du–ące się na terenie budyn—i nie ”rzedstawia–ą warto`ci zabyt—owych; 

5) zasady i warunki scalania i ”odziaJu na dziaJ—i budowlane: 
a) do”uszczalny ”odziaJ i scalanie na dziaJ—i budowlane o minimalnej powierzchni 600 m2; 

b) minimalna szero—o`ć frontu dziaJ—i ”rzylega–ące– do ”asa drogowego ulicy Batalionów ChJo”s—ich 
- 30 m, 

c) —ąt ”oJowenia granicy nowo wydzielanych dziaJe— w stosun—u do ”asów drogowych ulic ustala 
się w przedziale od 80o do 90o; 

6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

a) dojazd z ciągu ”ieszo - jezdnego oznaczonego symbolem 11 KPJ; 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia miejsc postojowych - zgodnie z § 13 ust. 3; 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) `cie—i bytowe - odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanych w pasach drogo-

wych ulic ”rzylega–ących do terenu, 
b) wody opadowe i roztopowe - odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanych 

w ”asach drogowych ulic ”rzylega–ących do terenu, 
c) zaopatrzenie w wodę z wodociągu lo—alizowanego w ”asach drogowych ulic ”rzylega–ących do 

terenu, 

d) w zalewno`ci od ”otrzeb zao”atrzenie w gaz z sieci gazu lokalizowanych w w pasach drogowych 

ulic przylega–ących do terenu, 
e) zaopatrzenie w energię ele—tryczną z istnie–ących sieci, dla nowej zabudowy stosownie do po-

trzeb ze stacji transformatorowej lokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem 31E; 

f) zaopatrzenie w energię cie”lną zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 13 ust. 1 pkt 3 i 5 

lub z wykorzystaniem sieci infrastruktury lokalizowanych w pasie drogowym ulicy Batalionów 
ChJo”s—ichŁ 

§ 38. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ27WSｬ, o powierzchni 0,0712ha oraz 

ｭ28WSｬ o powierzchni 0,8305 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: na wody `ródlądowe ”owierzchniowe - rze—a Śzierwęcin—a; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się równe formy umocnieL brzegów rze—i z wykluczeniem szczelnych `cian betono-

wych, za wy–ąt—iem przepraw mostowych, 

b) ustala się lo—alizac–ę mostów z dopuszczeniem sieci infrastruktury montowanych pod powierzch-

nią mostu nad rze—ą, w celu ”oJączenia wyznaczonych ciągów ”ieszo - jezdnych: 10KPJ z 11KPJ 

oraz 12KPJ z 13KPJ, z dopuszczeniem innych lokalizacji na wyznaczonych w ”lanie ciągach ”ie-

szych ”rzechodzących ”rzez rze—ę; 

3) zasady ochrony `rodowis—a, przyrody i krajobrazu kulturowego 

a) teren zna–du–e się w strefie K ochrony —ra–obrazu —ulturowego, gdzie obowiązu–ą ustalenia ogólne 
zawarte w § 10 pkt 3, 
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b) obwiązu–ą ustalenia ogólne zawarte w § 9, 

c) zachować istnie–ącą ro`linno`ć ”rzybrzewną, o ile nie koliduje z wymaganymi umocnieniami lub 

pracami związanymi z utrzymaniem koryta rzeki; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów - nie wystę”u–ą obie—ty ob–ęte ochroną; 
5) zasady i warunki scalania i ”odziaJu na dziaJ—i budowlane - zgodnie w liniami rozgranicza–ącymi teren 

rzeki na rysunku planu; 

6) zasady i warun—i dotyczące obsJugi —omunikacyjnej - obsJuga z terenów —omunikacji i projektowanych 

ciągów s”acerowych lo—alizowanych na ”rzylega–ących do terenów rze—i terenach elementarnych; 

7) zasady dotyczące obsJugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) do”uszcza się o`wietlenie terenu, 
b) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych wyJącznie ”o”rzez se”aratory zanieczyszczeLŁ 

§ 39. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ29Eｬ, o powierzchni 0,0065.ha, ｭ30Eｬ 

o powierzchni 0,0040.ha, ｭ31Eｬ o ”owierzchni 0,0028Łha ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - ”od urządzenia infrastru—tury techniczne– - stacja transformatorowa - 

kontenerowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) wyso—o`ć obie—tu nie”rze—racza–ąca 3 m, 

b) dach ”Jas—i, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 95% ”owierzchni dziaJ—i; 

3) zasady i warun—i dotyczące obsJugi —omunikacyjnej - obsJuga z drogi dojazdowych, ”rzylega–ących do 
terenu; 

4) zasady dotyczące obsJugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) do”uszcza się o`wietlenie terenu, 
b) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych z terenu na teren drogi dojazdowej; 

5) zasady wydzielenia dziaJ—i - zgodnie w liniami rozgranicza–ącymi teren na rysunku planu. 

§ 40. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ01KDGｬ o powierzchni 0,0392 ha, usta-

la się: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - ”od drogę gJówną, na ”oszerzenie istnie–ącego ”asa drogowego Alei Armii Krajo-

wej, 

b) dopuszczalne - ”od urządzenia infrastru—tury techniczne– nie związane z obsJugą drogi; 
2) zasady zagospodarowania terenu - zagos”odarowanie wyni—a–ące z zagospodarowania caJego ”asa 

drogowego ulicy. 

§ 41. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 02 KDL o powierzchni 0, 6428ha; 03KDL 

o ”owierzchni 0,9594 ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - ”od drogę —lasy lo—alne–, 
b) dopuszczalne - ”od urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć między liniami rozgranicza–ącymi - zgodna z rysunkiem planu, 

b) teren winien być o`wietlony, 
c) chodnik obustronny o minimalne– szero—o`ci 2 m, 

d) nalewy zlo—alizować `ciew—ę rowerową, 
e) nawierzchnia dla ruchu ”ieszego oraz dla ruchu rowerowego winna być zrównicowana, —olory-

stycznie lub materiaJowo, 
f) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów maJe– archite—tury, 
g) na—azu–e się li—widac–ę obie—tów oznaczonych na rysun—u ”lanu i poszerzenie pasa drogowego 

ulicy; 

3) zasady dotyczące infrastru—tury techniczne– oraz ”arametry sieci uzbro–enia terenu, do”uszcza się 
lo—alizac–ę w pasie drogowym ulicy stosownie do potrzeb: 

a) sieć wodociągową o minimalne– `rednicy Ø110, 
b) sieć —analizac–i deszczowe– o minimalne– `rednicy Ø 300, 
c) sieci kanalizacji sanitarnej o minimalne– `rednicy Ø 200, 
d) sieci gazowe `rłc o minimalne– `rednicy Ø 63, 
e) sieci energetyczne podziemne nłn oraz `rłn, 
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f) sieć o`wietlenia ulicznego, 
g) sieć cie”Jownicza z rur preizolowanych, podziemnych o minimalne– `rednicy 2x ØŁ88ł200, 
h) sieci telekomunikacyjne lokalizować w kanalizacji teletechnicznej, 

i) inne nis—o”rądowe; 
4) zasadę ”odziaJu na dziaJ—i gruntu wyJącznie zgodnie z liniami rozgranicza–ącymi teren. 

§ 42. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 04 KDD o powierzchni 0, 2745 ha; 

05KDD o powierzchni 0,2785, 06KDD o powierzchni 0,7259, 07KDD o ”owierzchni 0,0338 ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - ”od drogę —lasy do–azdowe– dla obsJugi terenów ”rzylegJych do ”asa drogowego, 
b) dopuszczalne - ”od urządzenia infrastru—tury techniczne–; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć między liniami rozgranicza–ącymi - zgodna z rysunkiem planu, 

b) teren winien być o`wietlony, 
c) chodnik obustronny o minimalne– szero—o`ci 2 m, w przypadku braku mowliwo`ci technicznych 

do”uszcza się chodni— –ednostronny, 
d) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów maJe– archite—tury, 
e) na—azu–e się li—widac–ę obie—tów oznaczonych na rysunku planu, 

f) obowiązu–e zachowanie istnie–ących drzew nie—olidu–ących z –ezdnią; 
3) zasady dotyczące infrastru—tury techniczne– oraz ”arametry sieci uzbro–enia terenu, do”uszcza się 

lo—alizac–ę w pasie drogowym ulicy stosownie do potrzeb: 

a) sieć wodociągową o minimalne– `rednicy Ø110, 
b) sieć —analizac–i deszczowe– o minimalne– `rednicy Ø 300, 
c) sieci kanalizacji sanitarnej o minimalne– `rednicy Ø 200, 
d) sieci gazowe `rłc o minimalne– `rednicy Ø 63, 
e) sieci energetyczne podziemne n/n oraz `rłn, 
f) sieć o`wietlenia ulicznego, 
g) sieć cie”Jownicza z rur preizolowanych, podziemnych o minimalne– `rednicy 2x Ø88ł200, 
h) sieci telekomunikacyjne zlokalizowane w kanalizacji teletechnicznej, 

i) inne nis—o”rądowe; 
4) zasadę ”odziaJu na dziaJ—i gruntu wyJącznie zgodnie z liniami rozgranicza–ącymi teren. 

§ 43. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 08KPJ o powierzchni 0,0417 ha; 09KPJ 

o powierzchni 0,0435 ha; 10KPJ o powierzchni 0,0350ha; 11KPJ o powierzchni 0,0760ha; 12KPJ 

o powierzchni 0,0604ha; 13KPJ o ”owierzchni 0,0198ha ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - ”od ciąg —omunikacji pieszo - –ezdne– oraz sieci uzbro–enia terenu dla obsJugi tere-

nów ”rzylegJych do ”asa drogowego, 
b) dopuszczalne - ”od urządzenia infrastru—tury techniczne– nie związane z obsJugą drogi oraz tere-

nów ”rzylegJych do ”asa drogowego; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć między liniami rozgranicza–ącymi - zgodna z rysunkiem planu, 

b) jezdnia na poziomie z chodnikami chodniki dla ruchu ”ieszego; do”uszcza się lo—alizac–ę –edno-

stronnego chodnika; 

3) zasady dotyczące infrastru—tury techniczne– oraz ”arametry sieci uzbro–enia terenu: do”uszcza się 
lo—alizac–ę w pasie drogowym ulicy stosownie do potrzeb: 

a) sieć wodociągową o minimalnej `rednicy Ø110, 
b) sieć —analizac–i deszczowe– o minimalne– `rednicy Ø 300, 
c) sieci kanalizacji sanitarnej o minimalne– `rednicy Ø 200, 
d) sieci gazowe `rłc o minimalne– `rednicy Ø 63, 
e) sieci energetyczne podziemne nłn oraz `rłn, 
f) sieć o`wietlenia ulicznego, 

g) sieć cie”Jownicza z rur preizolowanych, podziemnych o minimalne– `rednicy 2x Ø88ł200, 
h) sieci telekomunikacyjne zlokalizowane w kanalizacji teletechnicznej, 

i) inne nis—o”rądowe; 
4) zasadę ”odziaJu na dziaJ—i gruntu wyJącznie zgodnie z liniami rozgranicza–ącymi teren. 
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§ 44. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 09KP o powierzchni 0,0435 ha ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - ”od ciąg —omuni—ac–i ”iesze– oraz sieci uzbro–enia terenu dla obsJugi terenów ”rzy-

legJych do pasa komunikacji, 

b) dopuszczalne - ”od urządzenia infrastru—tury techniczne– nie związane z obsJugą ciągu —omunika-

c–i oraz terenów ”rzylegJych do ciągu; 

2) zasady zagospodarowania terenu - szero—o`ć między liniami rozgranicza–ącymi zgodna z rysunkiem 

planu; 

3) zasady dotyczące infrastru—tury techniczne– oraz ”arametry sieci uzbro–enia terenu; do”uszcza się 
lo—alizac–ę w ”asie ciągu —omunikacji stosownie do potrzeb: 

a) sieć wodociągową o minimalne– `rednicy Ø110, 
b) sieć —analizac–i deszczowe– o minimalnej `rednicy Ø 300, 
c) sieci kanalizacji sanitarnej o minimalne– `rednicy Ø 200, 
d) sieci gazowe `rłc o minimalne– `rednicy Ø 63, 
e) sieci energetyczne podziemne nłn oraz `rłn, 
f) sieć o`wietlenia ulicznego, 
g) sieć cie”Jownicza z rur preizolowanych, podziemnych o minimalne– `rednicy 2x Ø88ł200, 
h) sieci telekomunikacyjne zlokalizowane w kanalizacji teletechnicznej, 

i) inne nis—o”rądowe; 
4) zasadę ”odziaJu na dziaJ—i gruntu wyJącznie zgodnie z liniami rozgranicza–ącymi teren. 

RozdziaJ 4 

PRźśPISŹ KOKCOWś 

§ 45. O—re`la się staw—i ”rocentowe wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla ustalenia ”rzez Prezydenta 
Miasta Koszalina –ednorazowe– o”Jaty w związ—u ze zbyciem ”rzez wJa`ciciela albo uwyt—owni—a wieczy-

stego nieruchomo`ci, —tóre– warto`ć wzrosJa w związ—u z uchwaleniem planu: 

1) w wyso—o`ci 10% dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z zielenią towarzyszącą - oznaczonej 

symbolem MW/ZP; jednorodzinnej z zielenią towarzyszącą - oznaczonej symbolem MN/ZP; jednoro-

dzinnej z dopuszczeniem zabudowy usJugowe– lub fun—c–i usJugowe– - oznaczonej symbolem MN,U; 

2) w wyso—o`ci 30% dla zabudowy usJugowe– - oznaczonej symbolem U, usJugowe– z dopuszczeniem 

obie—tów ”rodu—cy–nych, s—Jadów i magazynów - oznaczonej symbolem U,P; terenu obie—tów ”ro-

du—cy–nych, s—Jadów i magazynów - oznaczonego symbolem P,U; 

3) w wyso—o`ci 3% dla ”ozostaJych terenówŁ 

§ 46. Na obszarze ob–ętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego ”rzy–ętego uchwaJą Nr XXIV/431/2001 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 maja 2001 r. 

w sprawie mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego w Koszalinie między 
ul. WJadysJawa IV a ul. Batalionów ChJo”s—ich (Śzienni— Urzędowy Wo–ewództwa źachodnio”omorskiego 

Nr 23, poz. 490). 

§ 47. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

§ 48. UchwaJa ”odlega ”ubli—ac–i na stronie internetowe– Urzędu Mie–s—iego w Koszalinie. 

§ 49. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo-

–ewództwa źachodnio”omorskiego. 

 

 Wice”rzewodniczący Rady Mie–s—ie– 
w Koszalinie 

 

śugeniusz vuber 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LV/659/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LV/659/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LV/659/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

ROźSTRźŹGNIĘCIś O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE źAWARTŹM MIĘŚźŹ 
ULICAMI: BATALIONÓW CHIOPSKICH, ALŁ MONTś CASSINO, AL. ARMII KRAJOWEJ 

ORAZ TORAMI KOLEJOWYMI W KOSZALINIE 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunie–szymi zmianami) Rada Miejska w Koszalinie, po zapoznaniu 

się z uwagami wniesionymi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 

zawartym między ulicami: Batalionów ChJo”s—ich, AlŁ Monte Cassino, Al. Armii Krajowej oraz torami kole-

jowymi w Koszalinie, stanowiącymi integralną czę`ć do—umentacji formalno-prawnej prac planistycznych, 

nie uwzględnia uwag, —tóre nie zostaJy uwzględnione ”rzez Prezydenta Miasta KoszalinaŁ 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LV/659/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

ROźSTRźŹGNIĘCIś O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z źAKRśSU INFRASTRUKTURŹ TśCHNICźNśJ, KTÓRś NALśvĄ ŚO źAŚAK WIASNŹCH 
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 ze ”óunie–szymi zmianami), Rada Miejska w Koszalinie rozstrzyga, 

co nastę”u–e: 

1) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ustalone niniejszym planem obejmu–ą: 
a) realizac–ę ”ro–e—towanych dróg do–azdowych, ”ro–e—towanych ciągów ”ieszo-rowerowych oraz 

lokalnych tras pieszych, 

b) modernizac–ę, rozbudowę i budowę sieci wodociągowe–, 
c) modernizac–ę i rozbudowę istnie–ące– sieci —analizac–i sanitarne– i deszczowej dla projektowanej 

zabudowy, 

d) realizac–ę nowe– sieci wodociągowe–, —analizac–i sanitarne– i deszczowej, elektroenergetycznej SN, NN, 

2) Inwestyc–e będą realizowane zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami, w tym w szczególno`ci z uwzględ-

nieniem ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej i ustawy Prawo ochrony `rodowis—aŁ 

3) Inwestyc–e będą realizowane zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami, w tym w szczególno`ci z uwzględ-

nieniem ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej i ustawy Prawo ochrony `rodowis—aŁ 

4) Inwestyc–e będą realizowane zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami, w tym w szczególno`ci z uwzględ-

nieniem ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej i ustawy Prawo ochrony `rodowis—aŁ 
a) Inwestyc–e będą realizowane zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami, w tym w szczególno`ci 

z uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawy 

o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej i ustawy Prawo ochrony `rodowis—aŁ 
b) zadania w zakresie realizacji inwestycji komunikacyjnych wskazanych w § 1 pkt 1 finansowane 

będą ”rzez budwet miasta lub na podstawie porozumieL z innymi podmiotami. 

c) zadania w za—resie realizac–i sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, o —tórych 
mowa w pkt 1 lit. b i c finansowane będą na ”odstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzaniu `cie—ów, ze `rod—ów 
wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o wieloletnie plany rozwoju 

i modernizac–i urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych, a ta—we ”rzez budwet miasta lub na 

podstawie umów z innymi podmiotami. 



Śzienni— Urzędowy 
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d) zadania w za—resie realizac–i sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, o —tórych 
mowa w pkt 1 lit. b i c finansowane będą na ”odstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzaniu `cie—ów, ze `rod—ów 
wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o wieloletnie plany rozwoju 

i modernizac–i urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych, a ta—we ”rzez budwet miasta lub na 

podstawie umów z innymi podmiotami. 
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UCHWAIA NR LV/660/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru Rokosowo PoJudnie - Śzierwęcin w Koszalinie. 

 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 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

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

poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75, poz. 474) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co nastę”u–e: 

RozdziaJ I 
USTALśNIA WSTĘPNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XIX/292/2004 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 ”audzierni—a 
2004 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru Ro—osowo PoJudnie - Śzierwęcin, stwierdza–ąc zgodno`ć ”ro–e—tu ”lanu ze Studium uwarun-

—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Koszalina (uchwaJa Nr XXXV/357/97 Rady 

Miejskiej w Koszalinie z dnia 5 wrze`nia 1997 r., zmieniona uchwaJą Nr XXV/373/2005 Rady Miejskiej 

w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2005 r.), uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru Ro—osowo PoJudnie - Śzierwęcin w Koszalinie, zwany dalej ｭplanemｬ. 

2. Plan obejmuje obszar 494,7494 ha oznaczony na zaJączni—u graficznym nr 1. 

3. Przedmiotem ustaleL ”lanu są tereny: zabudowy miesz—aniowe–, usJug, zieleni, ogrodów dziaJ—o-

wych, wód ”owierzchniowych `ródlądowych, —olei, zgru”owaL garawy indywidualnych, —omunikacji au-

tobusowe–, ciągów —omunikacyjnych i infrastruktury technicznej. 

4. Integralną czę`ć uchwaJy stanowią: 

1) zaJączni— nr 1 - rysunek planu w skali 1: 2000; 

2) zaJączni— nr 2 - wyrys ze Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego mia-

sta Koszalina; 

3) zaJączni— nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

stru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania; 

4) zaJączni— nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

§ 2. Ustalenia ”lanu s—Jada–ą się z: 

1) ustaleL wstę”nych, zawartych w rozdziale I; 

2) ustaleL ogólnych, zawartych w rozdziale II; 

3) ustaleL szczegóJowych, dla wyznaczonych w ”lanie terenów elementarnych, zawartych w rozdziale III; 

4) ”rze”isów —oLcowych, zawartych w rozdziale IV. 

§ 3. Śla —awdego terenu elementarnego s”recyzowano ustalenia szczegóJowe w nastę”u–ącym u—Jadzie: 

1) przeznaczenie terenu; 


