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Utrzymuje się zakaz realizacji nowych budynków mieszkaniowych i lokali mieszkalnych (który jest zgodny 
z aktualnie obowiązującymi ustaleniami zmiany Ś.32) ze względu na brak mowliwo`ci za”ewnienia wyma-

ganych warunków dla zabudowy mieszkaniowej w otoczeniu lotniska. Z ”owodu ”oJowenia terenu 

w sąsiedztwie lotniska od lat nie ma mowliwo`ci lokalizacji funkcji chronionych (mieszkalnictwo, o`wiata, 
usJugi zdrowia). 

Ustalenia ”lanu do”uszczają ”rzebudowę istniejących lokali mieszkalnych ”od warunkiem nie ”owiększa-

nia ilo`ci mieszkaL oraz zastosowania rozwiązaL technicznych ”owodujących nie ”rzekroczenie wewnątrz 
lokali mieszkalnych do”uszczalnych ”oziomów: duwięku i wibracji - zgodnie ze stanowiskiem PaLstwo-

wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Utrzymuje się ograniczenia dotyczące form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu oraz parcela-

cyjne - jako optymalne i s”rzyjające ksztaJtowaniu Jadu ”rzestrzennego. Graniczne wielko`ci ”owierzchni: 
zabudowy, terenu biologicznie czynnego, dziaJki budowlanej, stanowią ”odstawowe wyznaczniki dla 
ksztaJtowania nowego i zmian istniejącego zainwestowania, które ”lan okre`la zgodnie z nadrzędnymi 
przepisami w zakresie planowania i zagos”odarowania ”rzestrzennego. PeJna swoboda zabudowy 
i ”odziaJu dziaJek nr 25 i nr 26 obr. 4039 jest niemowliwa w `wietle obowiązujących ”rze”isów ”rawa. 
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UCHWAIA NR VIIIłNł1247/10 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 15 lipca 2010 r. 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭGumieLce - Derdowskiegoｬ ”od nazwą ｭGumieLce - Derdowskiego 2ｬ w Szczecinie. 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

zm. z 2009 r. Nr 220, poz. 1413, zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474); Rada Miasta Szcze-

cina uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr LII/974/2006 Rady Miasta Szczecina z dnia 13 marca 2006 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
ｭGumieLce - Derdowskiegoｬ w Szczecinie oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL 
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta 

Szczecin z dn. 24 listopada 2008 r.) uchwala się zmianę Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego ｭGumieLce - Derdowskiegoｬ w Szczecinie na obszarze osiedla GumieLce ”od nazwą ｭGumieLce - Der-

dowskiego 2ｬ, zwaną dalej zmianą ”lanu. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 168,3 ha ograniczony: 

1) od ”óJnocy ul. Przygodną i ogrodami dziaJkowymi; 
2) od wschodu ul. Derdowskiego i ul. Witkiewicza; 

3) od ”oJudnia ul. Ku SJoLcu; 
4) od zachodu granicą miasta z gminą Śobra. 

3. Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek zmiany ”lanu w skali 1:1000, skJadający się 
z arkuszy 1 i 2, zwany dalej rysunkiem zmiany planu. 

4. Obszar zmiany planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach: 

1) Z.G. 5501. WZ,ZP - pow. 6,412 ha; 

2) Z.G. 5502. MW,U - pow. 3,296 ha; 
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3) Z.G. 5503. MW,U - pow. 1,370 ha; 

4) Z.G. 5504. MW,U - pow. 2,127 ha; 

5) Z.G. 5505. MW,U - pow. 0,359 ha; 

6) Z.G. 5506. MW,U - pow. 1,119 ha; 

7) Z.G. 5507. MW,U - pow. 0,999 ha; 

8) Z.G. 5508. ZP - pow. 0,036 ha; 

9) Z.G. 5509. ZP - pow. 0,106 ha; 

10) Z.G. 5510. ZP - pow. 0,140 ha; 

11) Z.G. 5511. MW,U - pow. 0,463 ha; 

12) Z.G. 5512. MW,U - pow. 0,828 ha; 

13) Z.G. 5513. MW,U - pow. 3,368 ha; 

14) Z.G. 5514. UK - pow. 0,380 ha; 

15) Z.G. 5515. MW,U - pow. 1,931 ha; 

16) Z.G. 5516. UC - pow. 12,444 ha; 

17) Z.G. 5517. KSP - pow. 0,317 ha; 

18) Z.G. 5518. U - pow. 0,695 ha; 

19) Z.G. 5519. WZ,ZP - pow. 4,354 ha; 

20) Z.G. 5520. U - pow. 0,528 ha; 

21) Z.G. 5521. MW,U - pow. 2,240 ha; 

22) Z.G. 5522. MN,U - pow. 0,125 ha; 

23) Z.G. 5523. WZ,ZP - pow. 5,468 ha; 

24) Z.G. 5524. WZ - pow. 7,608 ha; 

25) Z.G. 5525. ZP - pow. 1,891 ha; 

26) Z.G. 5526. US - pow. 2,787 ha; 

27) Z.G. 5527. ZP - pow. 21,333 ha; 

28) Z.G. 5528. MN - pow. 0,488 ha; 

29) Z.G. 5529. ZP - pow. 0,699 ha; 

30) Z.G. 5530. ZD - pow. 1,848 ha; 

31) Z.G. 5531. MN - pow. 0,166 ha; 

32) Z.G. 5532. ZP - pow. 12,708 ha; 

33) Z.G. 5533. ZP - pow. 9,614 ha; 

34) Z.G. 5534. MN,U - pow. 0,753 ha; 

35) Z.G. 5535. MN,U - pow. 3,128 ha; 

36) Z.G. 5536. MN,U - pow. 2,239 ha; 

37) Z.G. 5537. MN,U - pow. 1,815 ha; 

38) Z.G. 5538. MN,U - pow. 1,133 ha; 

39) Z.G. 5539. MN,U - pow. 0,351 ha; 

40) Z.G. 5540. MW,U - pow. 1,484 ha; 

41) Z.G. 5541. MN,U - pow. 0,355 ha; 

42) Z.G. 5542. MN,U - pow. 0,481 ha; 

43) Z.G. 5543. MN,U - pow. 0,226 ha; 

44) Z.G. 5544. MW,U - pow. 0,267 ha; 

45) Z.G. 5545. MN,U - pow. 1,318 ha; 

46) Z.G. 5546. MN,U - pow. 0,259 ha; 

47) Z.G. 5547. MN,U - pow. 1,231 ha; 

48) Z.G. 5548. MN,U - pow. 2,124 ha; 

49) Z.G. 5549. MW,U - pow. 0,246 ha; 

50) Z.G. 5550. KD.G - pow. 9,873 ha; 

51) Z.G. 5551. KD.GP - pow. 1,641 ha; 

52) Z.G. 5552. KD.G - pow. 6,477 ha; 

53) Z.G. 5553. KD.G - pow. 3,594 ha; 

54) Z.G. 5554. KD.Z - pow. 1,850 ha; 

55) Z.G. 5555. KD.Z - pow. 2,464 ha; 

56) Z.G. 5556. KD.L - pow. 1,759 ha; 

57) Z.G. 5557. KD.L - pow. 1,926 ha; 

58) Z.G. 5558. KD.L - pow. 0,852 ha; 

59) Z.G. 5559. KD.D - pow. 0,411 ha; 

60) Z.G. 5560. KD.D - pow. 0,208 ha; 
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61) Z.G. 5561. KD.D - pow. 1,261 ha; 

62) Z.G. 5562. KD.D - pow. 0,708 ha; 

63) Z.G. 5563. KD.D - pow. 0,369 ha; 

64) Z.G. 5564. KD.D - pow. 0,152 ha; 

65) Z.G. 5565. KDW - pow. 0,023 ha; 

66) Z.G. 5566. KP - pow. 0,074 ha; 

67) Z.G. 5567. KDW - pow. 0,072 ha; 

68) Z.G. 5568. KDW - pow. 0,014 ha; 

69) Z.G. 5569. KDW - pow. 0,036 ha; 

70) Z.G. 5570. KDW - pow. 0,342 ha; 

71) Z.G. 5571. KPR - pow. 0,125 ha; 

72) Z.G. 5572. KPR - pow. 0,127 ha; 

73) Z.G. 5573. KD.Z - pow. 0,059 ha; 

74) Z.G. 5574. KS - pow. 0,259 ha; 

75) Z.G. 5575. KS - pow. 0,212 ha; 

76) Z.G. 5576. KP - pow. 0,082 ha; 

77) Z.G. 5577. U - pow. 0,380 ha; 

78) Z.G. 5578. E - pow. 0,002 ha; 

79) Z.G. 5579. E - pow. 0,010 ha; 

80) Z.G. 5580. E - pow. 0,007 ha; 

81) Z.G. 5581. E - pow. 0,006 ha; 

82) Z.G. 5582. E - pow. 0,003 ha; 

83) Z.G. 5583.MW,U - pow. 2,677 ha; 

84) Z.G. 5584.E - pow. 0,022 ha; 

85) Z.G. 5585.E - pow. 0,017 ha; 

86) Z.G. 5586.E - pow. 0,008 ha; 

87) Z.G. 5587.E - pow. 0,011 ha; 

88) Z.G. 5588.E - pow. 0,004 ha; 

89) Z.G. 5589.KPS - pow. 0,004 ha; 

90) Z.G. 5590.MW,U - pow. 0,239 ha; 

91) Z.G. 5591.MW,U - pow. 0,206 ha; 

92) Z.G. 5592.E - pow. 0,013 ha; 

93) Z.G. 5593.KDW - pow. 0,104 ha; 

94) Z.G.5594.KDW - pow. 0,216 ha; 

95) Z.G. 5595. E - pow. 0,013 ha; 

96) Z.G. 5596.ZP - pow. 1,278 ha; 

97) Z.G. 5597.KD.D - pow. 0,467 ha; 

98) Z.G. 5598.KD.D - pow. 0,777 ha; 

99) Z.G. 5599.KD.D - pow. 0,634 ha; 

100) Z.G.5600.KD.D - pow. 0,172 ha; 

101) Z.G.5601.US - pow. 0,401 ha. 

§ 2. Przedmiotem zmiany ”lanu są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednorodzinnej 
i wielorodzinnej z do”uszczeniem usJug wbudowanych, tereny usJug, tereny usJug handlu o powierzchni 

s”rzedawy ”owywej 2000 m2, tereny sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej, obszar ujęcia wody ”od-

ziemnej _wierczewo, system infrastruktury technicznej i ukJad komunikacyjny. 

§ 3. 1. Rysunek zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭGumieLce - Derdow-

skiegoｬ ”od nazwą ｭGumieLce - Derdowskiego 2ｬ w Szczecinie w skali 1:1000 skJadający się z arkuszy 

nr 1 i nr 2, stanowi źaJącznik nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJy. 

2. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina 
w skali 1:10000 (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 24 listopada 2008 r.) stanowi 

źaJącznik nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJy. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych miasta oraz zasady ich finansowania stanowi źaJącznik nr 3, 

będący integralną czę`cią uchwaJy. 

4. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do ”rojektu zmiany ”lanu stanowi źaJącznik nr 4, 

będący integralną czę`cią uchwaJy. 
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RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji zmiany planu 

§ 4. 1. Obszar zmiany ”lanu ”odzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzezna-

czenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. 

2. Tereny elementarne oznaczone są na rysunku zmiany ”lanu oraz w tek`cie w s”osób nastę”ujący: 

1) Z - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w dzielnicy źachód; 
2) G - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w osiedlu administracyjnym miasta - osiedle GumieLce; 
3) 5 - liczba oznaczająca kolejny numer ”lanu w osiedlu; 

4) 501, 502 - liczba okre`lająca kolejny numer terenu elementarnego; 
5) symbol terenu oznaczający: 

a) MW,U teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z do”uszczeniem usJug wbudowanych, 
b) MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

c) MN,U teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug wbudowanych, 
d) U teren usJug, 
e) UC teren rozmieszczenia obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2, 

f) US teren sportu i rekreacji, 

g) ZP teren zieleni urządzonej, 
h) UK tereny usJug sakralnych, 
i) KD.GP teren dróg ”ublicznych - ulica gJówna ruchu ”rzys”ieszonego, 
j) KD.G teren dróg ”ublicznych - ulica gJówna, 
k) KD.Z teren dróg publicznych - ulica zbiorcza, 

l) KD.L teren dróg ”ublicznych - ulica lokalna, 

m) KD.D teren dróg ”ublicznych - ulica dojazdowa, 

n) KDW teren dróg wewnętrznych, 
o) KPR teren ciągów ”ieszo - rowerowych, 

p) KP teren ciągów ”ieszych, 
q) KS teren ”arkingów, 
r) KSP teren stacji paliw, 

s) E teren stacji transformatorowej, 

t) WZ teren ujęcia wody, 
u) WZ,ZP teren ujęcia wody z do”uszczeniem zieleni urządzonej, 
w) KPS teren ”rze”om”owni `cieków sanitarnych, 
x) ZD teren ogrodów dziaJkowych. 

3. Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowym. Ustalenia ogólne obo-

wiązują na caJym obszarze zmiany ”lanu. Ustalenia szczegóJowe obowiązują dla terenu elementarnego. 

4. Ustalenia formuJowane są w nastę”ujących gru”ach ustaleL: 

1) Ustalenia funkcjonalne; 

2) Ustalenia ekologiczne; 

3) Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu; 

4) Ustalenia zasad parcelacji; 

5) Ustalenia komunikacyjne; 

6) Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej. 

5. PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i ustalenia szczegóJowe, dla 
terenu elementarnego, w którym znajduje się dany obszar. 

§ 5. Uwyte w ”lanie okre`lenia oznaczają: 

1) arboretum - teren, na którym są u”rawiane gJównie drzewa i krzewy do celów naukowo - badaw-

czych, m.in. w zakresie ekologii, aklimatyzacji i hodowli; arboreta wchodzą w skJad ogrodów bota-

nicznych lub istnieją jako ”lacówki samodzielne; 
2) bogaty program zieleni - zrównicowana gatunkowo zieleL wysoka i niska o charakterze ozdobnym, 

wy”eJniająca wszystkie mowliwe ”owierzchnie terenu (np. w liniach rozgraniczających ulicy), w tym 

takwe na sztucznie wykonanych lub uksztaJtowanych miejscach (n”. zakrzewienia skar”, tarasów, 
”nącza na barierach ”rzeciwhaJasowych, zazielenione `ciany w liniach rozgraniczenia dziaJki, zieleL 
w donicach); 
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3) dachy strome - równe formy dachów o ”oJaciach gJównych ”ochylonych ”od kątem co najmniej 25 sto”ni. 
źa formę dachu stromego uznaje się takwe dach mansardowy ko”uJowy lub kolebkowy, w którym 
cięciwa Juku nachylona jest ”od kątem co najmniej 25 stopni; 

4) harmonijna sylweta (panorama, pierzeja) - ciąg obiektów budowlanych, zieleni i innych obiektów na-

turalnych (”rzede wszystkim uksztaJtowanie ”owierzchni terenu) wzajemnie dostosowanych do siebie 
”od względem estetycznym; 

5) inwynieryjne urządzenia sieciowe - urządzenia techniczne bez”o`rednio ws”óJ”racujące z sieciami 

uzbrojenia terenu i za”ewniające mowliwo`ć ich s”rawnego dziaJania. Najczę`ciej wystę”ujące inwynie-

ryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne i elektroener-

getyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody i `cieków, ”rzelewy burzowe, ”unkty redukcyjne 
gazu, komory zasuw, wymienniki cie”Ja, ”om”ownie na sieci cie”Jowniczej; 

6) kompozycja obiektu - ukJad eks”onowanych elewacji oraz dachu i zwieLczenia budowli z rozmiesz-

czeniem, wielko`cią i ”ro”orcjami otworów, elementami ”rogramu architektoniczno-estetycznego (de-

tale, faktury materiaJów, zasada kolorystyki it”.), stolarką, urządzeniami Jączącymi obiekt z otaczają-
cym terenem, towarzyszącymi obiektami ”omocniczymi ws”ierającymi kom”ozycyjnie obiekt gJówny; 

7) kom”ozycja zes”oJu zabudowy - ukJad ulic, ”laców, budynków i zieleni z uwzględnieniem linii zabu-

dowy, wysoko`ci zabudowy, ksztaJtu dachów i zwieLczenia budynków, nawierzchni utwardzonych; 

8) kom”ozycja zes”oJu zieleni - ukJad ”rzestrzenny drzew, krzewów i powierzchni trawiastych oraz trwa-

Jych i gJównych elementów wy”osawenia ”arkowego (n”. zaJowenia ”omnikowe, baseny i stawy, 

obiekty kubaturowe); 

9) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku. Lico budynku nie 
mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy; 

10) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych - obiekt budowlany zaprojektowany indywidualnie 

z zastosowaniem na elewacjach eksponowanych od strony ulic i ”laców trwaJych materiaJów elewa-

cyjnych o wysokiej jako`ci; 
11) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca ”oJowenie lica budynku; 
12) obsJuga firm i klientów - usJugi z zakresu: związanego z ”rowadzeniem usJug `wiadczonych w wyko-

nywaniu wolnych zawodów, dziaJalno`ci ”rawniczej, ”rojektowej, rachunkowo`ci, księgowo`ci, do-

radztwa, ”o`rednictwa, dostarczania informacji, s”orządzania o”racowaL, obsJugi nieruchomo`ci it”., 
usJug rzeczowych n”.: urządzanie wystaw, ”akowanie it”., usJug zdrowia np.: gabinety lekarskie, po-

prawy kondycji fizycznej, a takwe innych drobnych usJug n”.: salony fryzjerskie, kosmetyczne, ”ralnia, 
szewc, fotografowanie, poligrafia, serwis i na”rawa s”rzętu biurowego i domowego it”. oraz związa-

nego z usJugami turystycznymi n”.: dziaJalno`ć biur ”odrówy, agencji i informacji turystycznej itp. oraz 

usJugi handlu detalicznego i gastronomii, biblioteki, ”unkty o”ieki nad dziećmi; 
13) obszar ruchu uspokojonego - obszar wymagający stosowania równych form ograniczania ruchu ”ojaz-

dów i redukcji ich ”rędko`ci oraz tworzenia ”referencji dla ruchu ”ieszego i rowerowego; 

14) ”owierzchnia s”rzedawy - czę`ć ogólnodostę”nej ”owierzchni obiektu handlowego stanowiącego ca-

Jo`ć techniczno - uwytkową, ”rzeznaczoną do s”rzedawy detalicznej, w której odbywa się bez”o`red-

nia s”rzedaw towarów (bez wliczania do niej ”owierzchni usJug i gastronomii oraz powierzchni po-

mocniczej, do której wlicza się ”owierzchnie magazynów, biur, komunikacji, eks”ozycji wystawowej 
itp.); 

15) powierzchnia zabudowy (powierzchnia zabudowana) - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skraj-

nego obrysu budynku w stanie wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę ob-

rys: parteru - w wy”adku, gdy jest on większy od rzutu ”ionowego obrysu `cian fundamentowych, 
albo `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu ”arteru; 

 ”rzy czym do ”owierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnię wystę”ujących w obrębie ”rzyziemia 
takich elementów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i przejazdy (bramy), ganki, kruwganki, loggie 
wgJębne (cofnięte) i loggio-balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane 

szklarnie (ogrody zimowe), garawe lub wiaty garawowe - stanowiące integralną czę`ć budynku oraz 
”owierzchnię obiektów ”omocniczych (gos”odarczych) jak garawe, szo”y, szklarnie, altany it”.; 

 ”rzy czym do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni budynków lub ich czę`ci znajdują-
cych się ”oniwej ”oziomu terenu oraz ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, studzie-

nek przy okienkach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dachowych a takwe 
nadwieszonych czę`ci budynku ”owywej ”arteru, basenów i sztucznych oczek wodnych; 
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16) reklama wbudowana - miejsce lub urządzenie wykorzystywane do eks”ozycji na”isów i znaków gra-

ficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowym. Reklama wbudowana stanowi wtórny 
element wy”osawenia elewacji, umieszczony na zakoLczonym inwestycyjnie obiekcie budowlanym. 
Reklamą wbudowaną nie jest miejsce lub urządzenie, o którym mowa ”owywej, stanowiące element 
pierwotnego wystroju lub projektu budynku, a takwe szyld o powierzchni do 0,3 m2; 

17) reklama wolno stojąca - samodzielny obiekt ”rzeznaczony wyJącznie do eks”ozycji na”isów, znaków 
graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym; 

18) System Zieleni Miejskiej - ciągJa struktura ”rzestrzenna wiąwąca ze sobą warto`ciowe i równorodne 
tereny zielone (takwe zabudowane, gJównie o niskiej intensywno`ci), za”ewniająca ”owiązanie z od-

powiednimi terenami ”oza miejskimi, zwJaszcza - tworzącymi krajowy system obszarów chronionych. 
SZM jest obszarem chronionym w ”lanie ”o”rzez s”ecjalne rygory okre`lone w ustaleniach; 

19) strefa B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej - strefa ochrony ukJa-

dów ”rzestrzennych lub ich fragmentów, w obrębie których dominuje historyczne zagos”odarowanie 
o lokalnych warto`ciach kulturowych. W obrębie strefy obowiązują okre`lone ”lanem ustalenia 
szczegóJowe mające na celu ”odtrzymanie istniejącej kom”ozycji przestrzennej, zabudowy i innych 

elementów historycznego zagos”odarowania oraz ich ochronę na ”odstawie ”rze”isów o ochronie 

zabytków; 
20) strefa K ochrony krajobrazu kulturowego - strefa ochrony krajobrazu związanego z historycznym 

ukJadem ”rzestrzennym lub wystę”ująca autonomicznie, jako warto`ciowy krajobraz uksztaJtowany 
w wyniku dziaJalno`ci czJowieka, jak kom”onowane zaJowenia zieleni (”arki, cmentarze, obsadzenia 
ulic). W obrębie strefy obowiązują okre`lone ”lanem ustalenia szczegóJowe mające na celu podtrzy-

manie istniejącej kom”ozycji ”rzestrzennej i zieleni oraz ich ochronę na ”odstawie ”rze”isów 
o ochronie zabytków; 

21) strefa W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obszar wystę”owa-

nia stanowisk archeologicznych ujętych w ewidencji organu wJa`ciwego w zakresie ochrony dóbr kul-

tury, na którym do”uszcza się inwestowanie ”o ”rze”rowadzeniu obserwacji archeologicznej w for-

mie nadzoru archeologicznego nad realizacją robót ziemnych. Ustalony ”lanem obszar wystę”owania 
dóbr kultury, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków; 

22) warto`ciowy drzewostan - chronione na podstawie ustaw: drzewa i krzewy, pomniki przyrody oraz 

aleje i parki zabytkowe a takwe inne ”ojedyncze drzewa lub ich gru”y s”eJniające jedną z ”oniwszych cech: 

a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz wzdJuw dróg (”oza obszarami lasów 
i ”arków), 

b) szczególnie rzadkie drzewa i krzewy introdukowane, 

drzewa i krzewy gatunków ”os”olitych o obwodach pnia mierzonego na wys.130 cm: olsza, klon jesiono-

listny, czeremcha, wierzba, grochodrzew - ”owywej 200 cm, klon, kasztanowiec, morwa, jesion, `wierk, 
sosna, daglezja, modrzew, choina, brzoza ｦ ”owywej 101 cm, dąb, grab, buk, li”a, iglicznia, gJóg, jarząb, 
leszczyna turecka, wywotnik, ”latan klonolistny, wiąz, jodJa, magnolia - ”owywej 51 cm. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru zmiany ”lanu 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) zakazuje się lokalizacji nowych naziemnych stacji telefonii i stacji radiowych oraz wolno stojących 
masztów antenowych z wyJączeniem terenów: ź.G.5526.US, ź.G.5601.US, ź.G.5533.źP, 
Z.G.5535.ZP, Z.G.5596.ZP, Z.G.5527.ZP, Z.G.5529.ZP, Z.G.5532.ZP, Z.G.5516.UC; 

2) do”uszcza się lokalizację nowych elementów stacji telefonii oraz masztów antenowych i radiowych 

na dachach budynków ”od warunkiem wbudowania urządzeL technicznych w budynki ｦ z wyJącze-

niem terenów: 
a) E - tereny stacji transformatorowych, 

b) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wyJączeniem usJug, 
c) MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami wbudowanymi, 
d) Z.G.5540.MW,U, 

e) Z.G.5544.MW,U, 

f) Z.G.5549.MW,U, 

g) Z.G.5590.MW,U, 

h) Z.G.5591.MW,U, 

i) Z.G.5524.WZ, 
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j) Z.G.5517.KSP, 

k) Z.G.5518.U, 

l) Z.G.5577.U; 

3) zakazuje się lokalizacji nowych stacji ”aliw. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) zakazuje się wycinki i ”rzesadzania warto`ciowego drzewostanu oraz likwidacji innej zieleni stano-

wiącej element kom”ozycji zes”oJu zabudowy lub zes”oJu zieleni. źakaz nie obejmuje: 
a) rewaloryzacji zabudowy historycznej, 

b) realizacji nowych dróg i ulic wskazanych w ustaleniach szczegóJowych, 
c) cięć sanitarnych, 
d) nowo urządzanych terenów zieleni miejskiej (”arki, skwery, zieleLce it”.); 

2) na terenach MN,U zakazuje się lokalizacji obiektów i funkcji obniwających standard warunków uwyt-

kowania dla mieszkalnictwa, o`wiaty i wychowania, ochrony zdrowia i o”ieki s”oJecznej, ”o”rzez: 
a) emitowanie dymu, o”arów, nie”rzyjemnych za”achów, it”., 
b) dziaJalno`ć nocną w godzinach 2200-600; 

3) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji inwestycji powinny zamykać się w granicach dziaJki 
budowlanej; 

4) wszystkie ustalenia ekologiczne obowiązują w przypadku nowego zagospodarowania tymczasowego; 

5) na dziaJkach budowlanych do”uszcza się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni; 
6) w nowych nasadzeniach zieleni stosować rodzime gatunki drzew i krzewów; 
7) zakazuje się w”rowadzania nie”owądanych gatunków ro`lin oraz gatunków ro`lin niezgodnych z sie-

dliskiem. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) na terenach MN i MN,U, na jednej dziaJce ”rzeznaczonej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
ustala się lokalizację wyJącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Śo”uszcza się na tej 
samej dziaJce lokalizację budynków garawowych oraz gos”odarczych; 

2) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym do”uszcza się wydzielenie nie więcej niw dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uwytkowego o ”owierzchni caJkowitej nie”rze-

kraczającej 30% ”owierzchni caJkowitej budynku - z zastrzeweniem ”kt 19; 

3) na terenach MN i MN,U zakazuje się lokalizacji domów sezonowych, letniskowych; 
4) zakazuje się lokalizacji garawy blaszanych; 
5) wysoko`ć zabudowy mierzy się od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku lub 

jego czę`ci ”ierwszej kondygnacji nadziemnej; 
6) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, innych elementów ”rogramu architekto-

nicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszystkich 

elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: ”rzedsionków, schodów zewnętrznych, 
daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy, ram”. Ustalenie do-

tyczy równiew wymienionych elementów ws”artych na sJu”ach; 
7) zakazuje się lokalizacji nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących reklam wolno stojących lub wbu-

dowanych: 

a) na tle i w`ród zorganizowanej zieleni urządzonej, 
b) na elewacjach z cegJy i z kamienia naturalnego, a takwe na innych elewacjach budynków w spo-

sób zmieniający lub zakrywający istotne elementy wystroju architektonicznego, n”.: obramowa-

nia portali i okien, balustrady, gzymsy i zwieLczenia, ”Jyciny i kom”ozycje sztukatorskie, ”oJacie 
dachowe itp., 

c) w miejscach, w których reklamy emitujące ”ulsujące `wiatJo mogą zakJócać warunki mieszkaniowe; 
8) lokalizację obiektów maJej architektury oraz innych obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów 

zainwestowania miejskiego np. kioskowiaty i wiaty przystankowe, budki telefoniczne, lampy, trady-

cyjne sJu”y ogJoszeniowe warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL dla komunikacji szynowej, ko-

Jowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów drogowych; 
9) do”uszcza się zachowanie i ada”tację zainwestowania i uwytkowania istniejącego legalnie w dniu 

wej`cia w wycie niniejszej zmiany ”lanu, z wyjątkiem obiektów ”rzeznaczonych do likwidacji wskaza-

nych w ustaleniach szczegóJowych. Istniejące legalnie budynki wymienione w ustaleniach szczegóJo-

wych a ”rzeznaczone do likwidacji, mogą być ”oddawane remontom ka”italnym i modernizacjom bez 

”rawa ”owiększania kubatury budynku i ilo`ci mieszkaL w ”rzy”adku budynków mieszkalnych; 
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10) na czę`ci terenów okre`lonych na rysunku zmiany ”lanu ustala się strefę B ochrony zachowanych 
elementów historycznej struktury przestrzennej, w której ochronie ”odlega: istniejąca zabudowa 
o warto`ci zabytkowej, tworząca kom”ozycję zes”oJu o jednolitym charakterze: skromnych, partero-

wych domków 1- lub 2-rodzinnych ty”u bliuniak i zabudowy szeregowej wielorodzinnej. Istniejąca za-

budowa ws”óJczesna o lokalnej warto`ci kulturowej ”owinna być dostosowana do charakteru zes”oJu. 
Zadrzewienia przyuliczne i ukJady ogrodów ”rzydomowych, nawierzchnie brukowe i ogrodzenia do 

zachowania; 

11) w strefie B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej do”uszczalne są 
dziaJania inwestycyjne, uwzględniające tradycyjną kom”ozycję zes”oJu zabudowy i typ zabudowy ist-

niejącej, charakteryzującej się nastę”ującymi cechami: 
a) dom ty”u bliuniak lub wolno stojący o wysoko`ci zabudowy 2 kondygnacje naziemne z dachem 

stromym, lecz nie więcej niw do wysoko`ci 9 m do najwywej ”oJowonej krawędzi dachu, 
b) dach stromy, symetryczny, kalenicowy z mowliwo`cią do`wietlenia ”oddaszy ”o”rzez zastoso-

wanie lukarn o szeroko`ci do 1,5 m lub okien ”oJaciowych, 
c) dachy z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno podobnym, 

d) linia ogrodzeL frontowych ”rosta, konstrukcja awurowa, wysoko`ć ogrodzenia od 1,1 m do 1,6 m; 

12) w obiektach znajdujących w strefie B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury prze-

strzennej: 

a) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali mieszkalnych na cele usJugowe ”o”rzez nawiązanie do: 
osi symetrii, linii ”odziaJów, rozmieszczenia i ”ro”orcji otworów okiennych, ksztaJtów stolarki, 
usytuowania i profili gzymsów, formy ryzalitów, ”ilastrów, blend, nad”rowy, obramowaL okien-

nych i ”ozostaJych elementów wystroju architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych 
i kolorystycznych, 

b) do”uszcza się ”rzebudowę z zachowaniem istniejących ”oziomów nad”rowy, 
c) utrzymuje się lub odtwarza detal architektoniczny; 

13) w strefie B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej zakazuje się lokali-
zacji obiektów tymczasowych za wyjątkiem wskazanych w ustaleniach szczegóJowych; 

14) na czę`ci terenów okre`lonych na rysunku zmiany ”lanu ustala się strefę K ochrony krajobrazu kultu-

rowego, w której ochronie ”odlegają elementy krajobrazowe: charakterystyczny ukJad i rozplanowanie 

ulic: Rówyckiego i Szeligowskiego, nawiązujących swoim ”rzebiegiem do kierunku przebiegu rzeki Bu-

kowej jako elementu ksztaJtującego ukJad urbanistyczny, zieleL ｭotulającaｬ od strony wschodniej, 

”óJnocnej i zachodniej wraz z jeziorem SJoneczne, istniejący kom”leks zabudowy jedno i wielorodzinnej, 

w tym równiew zabudowę o warto`ci historycznej, ”rzebieg rzeczki Bukowa oraz historyczną zabu-

dową ”rzy ul. Przygodnej na terenie ujęcia wody ”odziemnej; 
15) do”uszcza się wysunięcia ocie”leL budynków ”oza nie”rzekraczalną i obowiązującą linię zabudowy; 
16) na czę`ci terenów okre`lonych na rysunku zmiany ”lanu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, w której uwzględnia się sezonowo`ć badaL archeolo-

gicznych, które mogą być bez ograniczeL ”rowadzone w okresie od maja do ”audziernika wJącznie; 
17) do”uszcza się realizację wystawek o maksymalnej szeroko`ci nie ”rzekraczającej 1/3 dJugo`ci ”oJaci 

dachowej i wysoko`ci nie ”rzekraczającej wysoko`ci kalenicy; 
18) na terenach ”rzeznaczonych na realizację zieleni urządzonej do”uszcza się lokalizacje: obiektów maJej 

architektury, wy”osawenia ”arkowego, ciągów ”ieszych i naziemnych urządzeL s”ortowych związa-

nych z funkcją rekreacyjno - wy”oczynkową; 
19) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych bliuniaczych i szeregowych do”uszcza się nie więcej niw 

1 lokal mieszkalny w kawdym z segmentów; 
20) na obszarach wyznaczonych ”od budownictwo ochronne na wy”adek w”rowadzenia stanu zagrowe-

nia ”aLstwa, do”uszcza się lokalizację: ”laców zabaw, ”arkingów, zieleni, boisk, maJej architektury 
oraz niezbędnego uzbrojenia związanego z tym zagospodarowania. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów i wydzielania nowych dziaJek gruntu wynikających z potrzeb: 

a) istniejącego zagos”odarowania tymczasowego, 
b) nowego zagospodarowania tymczasowego, 

c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 
2) do”uszcza się w terenach elementarnych, w tym równiew w tych, w których ustalono zakaz ”odziaJu 

terenu, wydzielenie dziaJek (takwe ”o obrysie budynku), Jączenie dziaJek, jeweli: 
a) sJuwy ono korekcie ich granic, 
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b) umowliwia ”rzyJączenie ich do istniejących, sąsiednich nieruchomo`ci w celu ”o”rawy warunków 
zagospodarowania, 

c) sJuwy ono wydzieleniu garawy ”odziemnych; 
3) do”uszcza się wydzielanie dziaJek ”o granicach terenów elementarnych; 
4) przebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii 

z rysunku zmiany planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących i ”rojektowanych dróg ”u-

blicznych oraz dróg wewnętrznych ”oJączonych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym miasta; 
2) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewniać 

będą: 
a) Z.G.5550.KD.G i Z.G.5551.KD.GP (ul. Ku SJoLcu) - ”oJączenie z gminą Śobra oraz obszarem 

`ródmie`cia, 
b) Z.G.5552.KD.G (ul. gen. Taczaka) - ”oJączenie ”o”rzez ul. 26 Kwietnia z obszarem `ródmie`cia 

oraz os. Pogodno i Zawadzkiego - Klonowica, 

c) Z.G.5553.KD.G i Z.G.5554.KD.Z (ul. Derdowskiego) - ”oJączenie z os. Pogodno i os. GumieLce, 
d) Z.G.5555.KD.Z (ul. Witkiewicza) - ”oJączenie z os. Pogodno, os. Przyjauni oraz obszarem `ródmie`cia; 

3) za”otrzebowanie na miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych oblicza się w oparciu o wskau-
niki okre`lone w ustaleniach szczegóJowych dla terenów elementarnych; 

4) realizację nowego obiektu budowlanego oraz rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub zmianę s”o-

sobu uwytkowania obiektu istniejącego, warunkuje się za”ewnieniem na terenie ”rzedsięwzięcia od-

”owiedniej ilo`ci miejsc ”ostojowych dla rowerów, nie mniejszej niw ta, która wynika z przyrostu po-

trzeb ”arkingowych wywoJanych realizacją ”rzedsięwzięcia; 
5) w ”rzy”adku braku mowliwo`ci realizacji miejsc ”ostojowych dla rowerów na terenie ”rzedsięwzięcia 

do”uszcza się ich lokalizację w granicach pasa drogowego na chodniku pod warunkiem nie powodo-

wania ograniczeL w ruchu pieszych; 

6) do obliczania za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe dla rowerów ”rzyjmuje się nastę”ujące minimal-

ne wskauniki liczby miejsc ”ostojowych: 

L.p. Obiekt lub teren Jednostka obliczeniowa 
Wskaanik liczby 

miejsc postojowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne nie okreWla siC 

2. Hotele, pensjonaty 100 łócek 2 

3. Sklepy, domy towarowe o powierzchni 
sprzedacy do 2000 m2 

100 m² pow. sprzedac. 1 

4. Sklepy, domy towarowe o powierzchni 
sprzedacy powycej 2000 m2 

100 m² pow. sprzedac. 0,5 

5. Gastronomia nie okreWla siC 

6. Biura, urzCdy, poczty, banki  100 m² pow. ucytkowej * 1 

7. Przychodnie i gabinety lekarskie, itp. nie okreWla siC 

8. Kina, teatry  10 miejsc siedz>cych 1 

9. Obiekty muzealne i wystawowe 10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

0,5 

10. Gimnazja 30 uczniów na 1 zmianC 2 

11. Przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci nie okreWla siC 

12. Szkoły wycsze, obiekty dydaktyczne 10 studentów 
korzystaj>cych z 

obiektów jednoczeWnie 

2 

13. Place składowe, hurtownie, magazyny 10 zatrudnionych ** 0,5 

14. Zakłady produkcyjne 10 zatrudnionych ** 1 

15. Baseny pływackie, siłownie, inne małe  
obiekty sportu i rekreacji 

10 korzystaj>cych 1 
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16. Usługi rócne 50 m² pow. ucytkowej 0,2 
17. Obiekty rekreacyjno – sportowe  

i szkoleniowo – rekreacyjne 
10 ucytkowników 

jednoczeWnie 
1 

18. Obiekty wystawowe 10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

0,5 

19. Sale konferencyjne, oWrodki szkoleniowe  nie okreWla siC 

20. Rzemiosło  10 zatrudnionych ** 0,5 

21. PrzystaM ceglarska  nie okreWla siC 

22. Obiekty ekspozycyjno-handlowe 100 m² pow. ucytkowej * 0,5 

 Plac targowy 10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

1 

23. Stacje paliw  nie okreWla siC 
* do ”owierzchni uwytkowej, w ”rzy”adku obliczeL za”otrzebowania miejsc ”ostojowych, nie zalicza 

się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”. 
** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 

7) w ”rzy”adku, gdy wynik obliczeL liczby miejsc ”ostojowych nie jest liczbą caJkowitą, to wynik za-

okrągla się, ”omijając koLcówki wyniku obliczeL niwsze lub równe 0,5, za` koLcówki wywsze od 0,5, 
zaokrągla się w górę do liczby caJkowitej; 

8) wymogi w zakresie ”otrzeb na miejsca ”ostojowe okre`lone w ustaleniach szczegóJowych oraz w pkt 6 

nie obowiązują w przypadku: 

a) adaptacji poddaszy na cele mieszkalne, 

b) zmiany s”osobu uwytkowania, ”rzebudowy, rozbudowy obiektu budowlanego wywoJującego ”o-

trzeby parkingowe do 1 miejsca postojowego, 

c) budowy, przebudowy, rozbudowy tymczasowego obiektu budowlanego wywoJującego ”otrzeby 
parkingowe do 1 miejsca postojowego, 

d) zagos”odarowania tymczasowego związanego z uwytkowaniem sezonowym (letnie ogródki ga-

stronomiczne, itp.), 

e) o ile ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych stanowią inaczej; 
9) ”rzebiegi `ciewek rowerowych i ciągów ”ieszych, ”okazane na rysunku zmiany ”lanu, są ”rzebiegami 

”rzybliwonymi; 
10) o”rócz ”rzebiegów `ciewek rowerowych wskazanych na rysunku zmiany ”lanu do”uszcza się ”rowa-

dzenie `ciewek rowerowych w granicach innych terenów elementarnych; 
11) do”uszcza się ”rowadzenie `ciewek rowerowych w formie ciągów ”ieszo rowerowych chyba, we usta-

lenia szczegóJowe stanowią inaczej; 
12) podane w ustaleniach szczegóJowych minimalne odlegJo`ci ”omiędzy reklamami wolno stojącymi 

odnoszą się do kawdej ze stron ulicy oddzielnie. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) linie rozgraniczające ulic, ciągów ”ieszych i pieszo - rowerowych, `ciewek rowerowych wyznaczają 
korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenu; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci uzbrojenia terenu ”oza liniami rozgraniczającymi ulic na warunkach 
okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 

3) do”uszcza się rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci uzbrojenia terenu wraz 
z realizacją niezbędnych inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących do”uszczone ”lanem 
przeznaczenie terenu; 

4) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i ”rojektowanej sieci wodociągowej o `rednicy 100 do 250 mm 
zasilanej z istniejących magistrali wodociągowych o `rednicy 300 do 500 mm w ul. Ku SJoLcu, Przy-

godnej i Derdowskiego; 

5) system wodociągowy nalewy realizować: 
a) z za”ewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach spe-

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami obrony cywilnej, 
b) z uwzględnieniem za”ewnienia wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owa-

rowych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”owarowymi; 
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6) od”rowadzanie `cieków sanitarnych istniejącą i ”rojektowaną kanalizacją sanitarną o `rednicy 0,20 - 
0,50 m do istniejącego kolektora sanitarnego w ul. Ku SJoLcu, ul. Taczaka, ul. Derdowskiego; 

7) od”rowadzanie wód o”adowych istniejącą i ”rojektowaną kanalizacją deszczową o `rednicy 0,30 - 

0,50 m do istniejących i ”rojektowanych kolektorów deszczowych o `rednicy 0,60 do 1,60 m 

w ul. Ku SJoLcu, Taczaka, Śerdowskiego oraz do strumienia Wierzbak, rzeki Bukowej i jeziora SJo-

necznego po oczyszczeniu w piaskownikach i separatorach substancji ropopochodnych; 

8) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej niskiego lub `redniego ci`nienia 
o `rednicy 25 - 250 mm znajdującej się w obszarze opracowania lub poza nim. W obszarze opracowa-

nia zmiany planu przy ul. Derdowskiego zlokalizowana jest stacja redukcyjno-pomiarowa gazu II stopnia; 

9) zaopatrzenie w cie”Jo z istniejącej i projektowanej sieci cieplnej zasilanej z istniejącej magistrali cie”l-

nej o `rednicy 2 x 700 mm oraz ”o”rzez lokalne i indywidualne uródJa cie”Ja; 
10) do”uszcza się zastosowanie innych uródeJ cie”Ja s”eJniających warunki ochrony `rodowiska, jak ni-

skoemisyjne instalacje ogrzewcze na ”aliwo staJe, energia elektryczna, kolektory sJoneczne, ”om”y 
cieplne itp.; 

11) do”uszcza się instalowanie kominków stanowiących uzu”eJniające uródJo cie”Ja; 
12) zasilanie w energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej 15 kV ”o”rzez istniejące 

i projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV; 

13) obsJuga telekomunikacyjna z istniejących i projektowanych rozdzielczych linii kablowych; 

14) ”rzewiduje się czasowe gromadzenie od”adów staJych w ”ojemnikach ustawionych na ”oszczegól-

nych posesjach jako wbudowane, a nastę”nie wywowenie ich na skJadowisko od”adów staJych; s”o-

sób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki; 
15) w liniach rozgraniczających ulic i ”laców do”uszcza się ustawienie ”ojemników sJuwących gromadze-

niu od”adów ”rzeznaczonych do odzysku; 
16) do”uszcza się lokalizację inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących ustalone w planie funkcje; 

17) nowe i ”rzebudowywane sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić jako ”odziemne, chyba, we ustalenia 
szczegóJowe stanowią inaczej; 

18) ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć wodo-

ciągowa 90 mm, kanalizacja sanitarna 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m; 

19) do”uszcza się ”rzebudowę sieci infrastruktury technicznej ”o”rzez zmianę ”rzekrojów, ”rzebiegów 
i budowę nowej sieci na odcinku ”rzebudowywanej infrastruktury w granicach wydzielonego terenu 

elementarnego; 

20) drogi wewnętrzne wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego - poza terenami wy-

mienionymi w pkt 1 - wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być ”rowa-

dzone sieci uzbrojenia terenu do obsJugi danego terenu elementarnego; 

21) teren ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ przy ul. Przygodnej z ustanowioną strefą ochronną. Wa-

runki zagospodarowania terenu i realizacji obiektów muszą być zgodne z roz”orządzeniem Nr 4/2004 

Śyrektora Regionalnego źarządu Gos”odarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28 ”audziernika 2004 r. (Dz. 

Urz. Woj. Zach. Nr 82, poz. 1434) oraz roz”orządzeniem Nr 11/2005 z dnia 3 ”audziernika 2005 r. 

(Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 80, poz. 1683) zmieniającym roz”orządzenie. 

Na terenie strefy ochrony bez”o`redniej ujęcia wody nalewy: 

ｦ ograniczyć do niezbędnych ”otrzeb ”rzebywanie osób niezatrudnionych ”rzy obsJudze urzą-
dzeL sJuwących do ”oboru wody, 

ｦ od”rowadzać wody o”adowe w s”osób, uniemowliwiający ”rzedostanie się ich do urządzeL 
sJuwących do ”oboru wody, 

ｦ zagospodarować teren zielenią, 
ｦ od”rowadzać ”oza granicę terenu ochrony bez”o`redniej `cieki z urządzeL sanitarnych ”rze-

znaczonych do uwytku osób zatrudnionych ”rzy obsJudze urządzeL sJuwących do ”oboru wody; 

Na terenie strefy ochrony ”o`redniej ujęcia wody zakazuje się: 

ｦ w”rowadzania `cieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem oczyszczonych wód o”adowych 
i rozto”owych oraz oczyszczonych `cieków ”ochodzących ze stacji uzdatniania wody, 

ｦ rolniczego wykorzystania `cieków, 
ｦ lokalizowania skJadowisk od”adów komunalnych, niebez”iecznych, innych niw niebez”ieczne 

i obojętne oraz obojętnych, 
ｦ ”rzechowywania lub skJadowania od”adów ”romieniotwórczych, 
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ｦ lokalizowania baz i zbiorników do magazynowania ”roduktów naftowych, a takwe rurociągów 
do ich transportu, z wyJączeniem zbiorników naziemnych gazu ”Jynnego oraz kontenerowych 
stacji paliw, 

ｦ wykonywania nowych ujęć wód ”odziemnych o przewidywanym maksymalnym poborze 

wody ”rzekraczającym 10 m3/d, 

ｦ lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt;, 
ｦ lokalizowania cmentarzy, 

ｦ grzebania zwJok zwierzęcych, 
ｦ naprawiania i obsJugi ”ojazdów mechanicznych ”oza terenem zakJadów usJugowych ”rowa-

dzących taką dziaJalno`ć na ”odstawie odrębnych ”rze”isów; 
22) teren objęty ”lanem znajduje się w strefie najwywszej i zwykJej ochrony GJównego źbiornika Wód 

Podziemnych nr 122 Śolina ko”alna Szczecin ”odlegającym ochronie w zakresie ustalonym w ｭDo-

kumentacji okre`lającej warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref ochronnych zbiornika wód 
podziemnych w utworach czwartorzędowych GZWP nr 122 - Dolina kopalna Szczecinｬ, zatwierdzo-

nej decyzją Ministra Ochrony _rodowiska, źasobów Naturalnych i Le`nictwa z dnia 23 grudnia 

1998 r., znak DG kdh/BJ/489-6153/98. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny Z.G.5501.WZ,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ujęcie wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. Inwestycja celu publicznego; 

2) do”uszcza się realizację zieleni urządzonej. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty SźM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) do”uszcza się lokalizację urządzeL związanych z funkcjonowaniem i rozbudową ujęcia wody; 
2) zakazuje się lokalizacji reklam; 
3) istniejące ogrody dziaJkowe do likwidacji. Śo”uszcza się ich dalsze uwytkowanie do czasu za”otrze-

bowania terenu na cele okre`lone w ust. 1; 

4) w granicach terenu okre`lonego na rysunku zmiany ”lanu: obszar ”od budownictwo ochronne na 
wy”adek w”rowadzenia stanu zagrowenia ”aLstwa. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5593.KDW i/lub Z.G.5597.KD.D (ul. Przygodna) poprzez teren Z.G.5519.WZ,ZP 

w oparciu o istniejący dojazd do ogrodów dziaJkowych; 
2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych; 
2) elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji; 

3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 8. Teren elementarny Z.G.5502.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) dopuszcza się usJugi wbudowane w ”artery budynków wielorodzinnych w zakresie obsJugi firm 
i klientów zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12; 

3) zakazuje się lokalizacji lokali handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 100 m2. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej 30%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 40%; 
2) wysoko`ć zabudowy od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 18 metrów do najwywej 

”oJowonej krawędzi dachu; 
3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
5) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych; 
6) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni min. 1700 m2 z zachowaniem do-

stę”u do terenu ź.G.5557.KŚ.L (ul. Polskich Marynarzy); 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej wzdJuw terenu ź.G.5557.KŚ.L: 35 m; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do ”rzylegającej granicy 
terenu ź.G.5557.KŚ.L: 90 sto”ni, obowiązujący w pasie o szeroko`ci 30 metrów wzdJuw tego terenu; 

4) zakazuje się ”odziaJu dziaJek zabudowanych. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich Marynarzy) i/lub Z.G.5593.KDW i/lub Z.G.5594.KDW; 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania - z zastrzeweniem ”kt 4 - ilo`ci miejsc ”ostojo-

wych, którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne wielorodzinne - 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni uwytkowej, 
d) lokale handlowe (z wyJączeniem skle”ów z art. s”owywczymi) - 3 miejsca postojowe/100 m2 po-

wierzchni s”rzedawy; 
4) w bilansie miejsc ”ostojowych do”uszcza się uwzględnienie: 

a) miejsc postojowych w terenie Z.G.5594.KDW, 

b) nie więcej niw 50% miejsc ”ostojowych realizowanych w terenie Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich 

Marynarzy) wzdJuw terenu elementarnego; 
5) ustala się dostę” do terenu ź.G.5580.ś. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: Z.G.5502.MW.U, Z.G.5556.KD.L (ul. Gen. StanisJawa Maczka), ź.G.5557.KŚ.L 
(ul. Polskich Marynarzy), Z.G.5593.KDW, Z.G.5594.KDW; 

2) kolektory wód deszczowych o `rednicy 1,00 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kolektorów w nowej lokalizacji; 

3) do”uszcza się budowę kolektora wód deszczowych; 
4) elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji; 

5) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 9. Teren elementarny Z.G.5503.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w ”artery budynków wielorodzinnych w zakresie obsJugi firm 
i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12; 

3) zakazuje się lokalizacji lokali handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 100 m2. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej 30%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 40%; 
2) wysoko`ć zabudowy od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 18 metrów do najwywej 

”oJowonej krawędzi dachu; 
3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) obowiązujące linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
5) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych; 
6) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni min. 1700 m2 z zachowaniem do-

stę”u do terenu ź.G.5570.KŚW lub ź.G.5557.KŚ.L (ul. Polskich Marynarzy); 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej wzdJuw terenów ź.G.5570.KŚW i Z.G.5557.KD.L 

(ul. Polskich Marynarzy): 35 m; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do ”rzylegających granic 
terenów: ź.G.5557.KŚ.L i Z.G.5570.KDW - 90 sto”ni, obowiązujący w pasie o szeroko`ci 30 me-

trów wzdJuw tych terenów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich Marynarzy) i/lub Z.G.5570.KDW; 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
odpowiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania - z zastrzeweniem ”kt 4 - ilo`ci miejsc ”ostojo-

wych, którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne wielorodzinne - 1 miejsce postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
d) lokale handlowe (z wyJączeniem skle”ów z art. s”owywczymi) - 3 miejsca postojowe/100 m2 po-

wierzchni s”rzedawy; 
4) w bilansie miejsc ”ostojowych do”uszcza się uwzględnienie nie więcej niw 50% miejsc ”ostojowych 

realizowanych w terenie Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich Marynarzy) na odcinku ”omiędzy skrzywowa-

niami tego terenu z terenem Z.G.5570.KDW. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich Marynarzy), Z.G.5570.KDW; 

2) elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji; 

3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ; 
4) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 10. Teren elementarny Z.G.5504.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w ”artery budynków wielorodzinnych w zakresie obsJugi firm 
i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12; 

3) zakazuje się lokalizacji lokali handlowych o powierzchni sprzedawy ”owywej 100 m2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej 30%. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 40%; 
2) wysoko`ć zabudowy od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 18 metrów do najwywej 

”oJowonej krawędzi dachu; 
3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany planu; 

5) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych; 
6) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni min. 1700 m2 z zachowaniem do-

stę”u do terenu Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich Marynarzy); 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej wzdJuw terenu ź.G.5557.KŚ.L: 35 m; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do ”rzylegającej granicy 
terenu Z.G.5557.KD.L: 90 sto”ni, obowiązujący w pasie o szeroko`ci 30 metrów wzdJuw tego terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich Marynarzy) i/lub Z.G.5593.KDW; 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania - z zastrzeweniem ”kt 4 i pkt 5 - ilo`ci miejsc 
”ostojowych, którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne wielorodzinne - 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
d) lokale handlowe - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni s”rzedawy; 

4) wymogi dotyczące miejsc ”ostojowych nie dotyczą lokali handlowych branwy s”owywczej; 
5) w bilansie miejsc ”ostojowych do”uszcza się uwzględnienie nie więcej niw 50% miejsc ”ostojowych 

realizowanych w terenie Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich Marynarzy), wzdJuw terenu elementarnego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich Marynarzy), Z.G.5593.KDW; 

2) elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji; 

3) projektowany kolektor deszczowy; 

4) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV; 

5) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 11. Teren elementarny Z.G.5505.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w ”artery budynków wielorodzinnych w zakresie obsJugi firm 
i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12; 

3) zakazuje się lokalizacji lokali handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 100 m2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej 30%; 

2) w ”asie 5 metrów od korony skar”y wzdJuw strumienia Wierzbak zakazuje się nasadzeL zieleni wyso-

kiej i zagos”odarowania terenu uniemowliwiającego dostę” do rzeczki w celu konserwacji. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 40%; 
2) wysoko`ć zabudowy od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 18 metrów do najwywej 

”oJowonej krawędzi dachu; 
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3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
5) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych; 
6) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni min. 1700 m2, pod warunkiem za-

chowania bez”o`redniego dostę”u do terenu ź.G.5557.KŚ.L (ul. Polskich Marynarzy); 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej wzdJuw terenów ź.G.5557.KŚ.L: 30 m; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku ”rzylegających granic 
terenów: ź.G.5557.KŚ.L - 90 sto”ni, obowiązujący w pasie o szeroko`ci 30 metrów wzdJuw tych te-

renów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich Marynarzy) i/lub Z.G.5570.KDW; 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania - z zastrzeweniem ”kt 4 i pkt 5 - ilo`ci miejsc 
”ostojowych, którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne wielorodzinne - 1 miejsce postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
d) lokale handlowe - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni s”rzedawy; 

4) wymogi dotyczące miejsc ”ostojowych nie dotyczą lokali handlowych branwy s”owywczej; 
5) w bilansie miejsc ”ostojowych do”uszcza się uwzględnienie: 

a) miejsc ”ostojowych realizowanych wzdJuw terenu elementarnego w ulicy Z.G.5570.KDW, 

b) nie więcej niw 50% miejsc ”ostojowych realizowanych w terenie Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich 

Marynarzy), wzdJuw terenu elementarnego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich Marynarzy), Z.G.5570.KDW oraz w ciągu ”ieszo - rowero-

wym Z.G.5571.KPR; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 12. Teren elementarny Z.G.5506.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w ”artery budynków wielorodzinnych w zakresie obsJugi firm 
i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12; 

3) zakazuje się lokalizacji lokali handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 100 m2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej 30%; 
2) w ”asie 5 metrów od korony skar”y wzdJuw strumienia Wierzbak zakazuje się nasadzeL zieleni wyso-

kiej i zagos”odarowania terenu uniemowliwiającego dostę” do rzeczki w celu konserwacji. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 40%; 
2) wysoko`ć zabudowy od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 18 metrów do najwywej 

”oJowonej krawędzi dachu; 
3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany planu; 

5) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych; 
6) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni min. 1700 m2 z zachowaniem do-

stę”u do terenu: Z.G.5570.KDW; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej wzdJuw terenu ź.G.5570.KŚW: 30 m; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do ”rzylegającej granicy 
terenu ź.G.5570.KŚW: 90 sto”ni, obowiązujący w pasie o szeroko`ci 30 metrów wzdJuw tego terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5570.KDW; 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania - z zastrzeweniem ”kt 4 i pkt 5 - ilo`ci miejsc 
”ostojowych, którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc postojowych: 

a) budynki mieszkalne wielorodzinne - 1 miejsce postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
d) lokale handlowe - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni s”rzedawy; 

4) wymogi dotyczące miejsc ”ostojowych nie dotyczą lokali handlowych branwy s”owywczej; 
5) w bilansie miejsc ”ostojowych do”uszcza się uwzględnienie miejsc ”ostojowych realizowanych 

w terenie ź.G.5570.KŚW, wzdJuw terenu elementarnego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenie Z.G.5570.KDW oraz w ciągach ”ieszo - rowerowych: Z.G.5571.KPR, Z.G.5572.KPR; 

2) elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji; 

3) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV; 

4) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 13. Teren elementarny Z.G. 5507.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w ”artery budynków wielorodzinnych w zakresie obsJugi firm 
i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12; 

3) zakazuje się lokalizacji lokali handlowych o powierzchni sprzedawy ”owywej 100 m2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej 30%; 
2) w ”asie 5 metrów od korony skar”y wzdJuw strumienia Wierzbak zakazuje się nasadzeL zieleni wyso-

kiej i zagospodarowania terenu uniemowliwiającego dostę” do rzeczki w celu konserwacji. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 40%; 
2) wysoko`ć zabudowy od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 18 metrów do najwywej 

”oJowonej krawędzi dachu; 
3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
5) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych; 
6) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni min. 1700 m2 z zachowaniem do-

stę”u do terenów ź.G.5570.KŚW lub ź.G.5557.KŚ.L (ul. Polskich Marynarzy); 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej wzdJuw terenów: ź.G.5570.KŚW i Z.G.5557.KD.L: 

30 m; 
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3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do ”rzylegających granic 
terenów: ź.G.5557.KŚ.L i Z.G.5570.KDW - 90 stopni, obowiązujący w pasie o szeroko`ci 30 me-

trów wzdJuw tych terenów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich Marynarzy) i/lub Z.G.5570.KDW; 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania - z zastrzeweniem ”kt 4 i pkt 5 - ilo`ci miejsc 
”ostojowych, którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne wielorodzinne - 1 miejsce postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
d) lokale handlowe - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni s”rzedawy; 

4) wymogi dotyczące miejsc ”ostojowych nie dotyczą lokali handlowych branwy s”owywczej; 
5) w bilansie miejsc ”ostojowych do”uszcza się uwzględnienie: 

a) miejsc postojowych realizowanych w terenie ź.G.5570.KŚW, wzdJuw terenu elementarnego, 
b) nie więcej niw 50% miejsc ”ostojowych realizowanych w terenie ź.G.5557.KŚ.L, wzdJuw terenu 

elementarnego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich Marynarzy), Z.G.5570.KDW oraz w ciągu ”ieszo - rowero-

wym Z.G.5572.KPR; 

2) elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji; 

3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 14. Teren elementarny Z.G.5508.ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL urządzona wzdJuw strumienia Wierzbak. Inwestycja celu ”ublicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) zakazuje się ”rowadzenia ”rac mogących ”ogorszyć stosunki wodne; 
2) zakazuje się kanalizacji naturalnego cieku wodnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

źakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dla celów konserwacji strumienia Wierzbak obsJuga ”o”rzez teren ź.G.5505.MW,U od terenu 
Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich Marynarzy) i ciąg ”ieszo - rowerowy Z.G.5571.KPR; 

2) zakazuje się lokalizacji miejsc ”ostojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zakaz lokalizacji obiektów i sieci uzbrojenia terenu; 

2) do”uszcza się od”rowadzenie wód deszczowych ”o oczyszczeniu do strumienia Wierzbak; 
3) do”uszcza się realizację obiektów i urządzeL sJuwących utrzymaniu strumienia Wierzbak; 

4) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 
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§ 15. Teren elementarny Z.G.5509.ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL urządzona wzdJuw strumienia Wierzbak. Inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) zakazuje się ”rowadzenia ”rac mogących ”ogorszyć stosunki wodne; 
2) zakazuje się kanalizacji naturalnego cieku wodnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

źakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dla celów konserwacji strumienia Wierzbak obsJuga ”o”rzez teren ź.G.5506.MW,U od ciągu ”ieszo - 
rowerowego Z.G.5571.KPR i Z.G.5572.KPR; 

2) zakazuje się lokalizacji miejsc ”ostojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa Ø 110 mm, gazowa Ø 125 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy, remontu, likwidacji oraz ”rzeJowenia w teren Z.G.5512.MW,U; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów i sieci uzbrojenia terenu - z zastrzeweniem ”kt 3 i 4; 

3) do”uszcza się od”rowadzenie wód deszczowych ”o oczyszczeniu do strumienia Wierzbak; 
4) do”uszcza się realizację obiektów i urządzeL sJuwących utrzymaniu strumienia Wierzbak; 
5) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 16. Teren elementarny Z.G.5510.ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL urządzona wzdJuw strumienia Wierzbak. Inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) zakazuje się ”rowadzenia ”rac mogących ”ogorszyć stosunki wodne; 
2) zakazuje się kanalizacji naturalnego cieku wodnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

źakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) dla celów konserwacji strumienia Wierzbak obsJuga ”o”rzez teren ź.G.5507.MW,U od terenu 
Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich Marynarzy) i ciąg ”ieszo - rowerowy Z.G.5572.KPR; 

2) zakazuje się lokalizacji miejsc ”ostojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się realizację obiektów i urządzeL sJuwących utrzymaniu strumienia Wierzbak; 
2) dopuszcza się od”rowadzenie wód deszczowych ”o oczyszczeniu do strumienia Wierzbak; 
3) elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji; 

4) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 17. Teren elementarny Z.G.5511.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
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2) do”uszcza się usJugi wbudowane w ”artery budynków wielorodzinnych w zakresie obsJugi firm i klien-

tów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12; 

3) zakazuje się lokalizacji lokali handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 100 m2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej 30%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 40%; 
2) wysoko`ć zabudowy od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 18 metrów do najwywej 

”oJowonej krawędzi dachu; 
3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
5) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych; 
6) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5556.KD.L (ul. Gen. StanisJawa Maczka) i/lub ź.G.5557.KŚ.L (ul. Polskich Marynarzy); 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania - z zastrzeweniem ”kt 4 i pkt 5 - ilo`ci miejsc 
”ostojowych, którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne wielorodzinne - 1 miejsce postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
d) lokale handlowe - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni s”rzedawy; 

4) wymogi dotyczące miejsc ”ostojowych nie dotyczą lokali handlowych branwy s”owywczej; 
5) w bilansie miejsc postojowych dopuszcza się uwzględnienie: 

a) miejsc postojowych realizowanych w terenie Z.G.5556.KD.L (ul. Gen. StanisJawa Maczka), wzdJuw 
terenu elementarnego, 

b) nie więcej niw 50% miejsc ”ostojowych realizowanych w terenie Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich 

Marynarzy), wzdJuw terenu elementarnego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: Z.G.5556.KD.L (ul. Gen. StanisJawa Maczka), ź.G.5557.KŚ.L (ul. Polskich Marynarzy) 

oraz w ciągu ”ieszo - rowerowym Z.G.5571.KPR; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 18. Teren elementarny Z.G.5512.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w ”artery budynków wielorodzinnych w zakresie obsJugi firm 
i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12; 

3) zakazuje się lokalizacji lokali handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 100 m2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej 30%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 40%; 
2) wysoko`ć zabudowy od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 18 metrów do najwywej 

”oJowonej krawędzi dachu; 
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3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
5) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych; 
6) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5556.KD.L (ul. Gen. StanisJawa Maczka); 
2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
odpowiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania - z zastrzeweniem ”kt 4 i pkt 5 - ilo`ci miejsc 
”ostojowych, którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne wielorodzinne - 1 miejsce postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
d) lokale handlowe - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni s”rzedawy; 

4) wymogi dotyczące miejsc ”ostojowych nie dotyczą lokali handlowych branwy s”owywczej; 
5) w bilansie miejsc ”ostojowych do”uszcza się uwzględnienie miejsc ”ostojowych realizowanych 

w terenie Z.G.5556.KD.L (ul. Gen. StanisJawa Maczka), wzdJuw terenu elementarnego; 
5) ustala się dostę” do terenu ź.G.5581.ś. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenie Z.G.5556.KD.L (ul. Gen. StanisJawa Maczka) oraz w ciągach ”ieszo - rowerowych: 

Z.G.5571.KPR, Z.G.5572.KPR; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 19. Teren elementarny Z.G.5513.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w ”artery budynków wielorodzinnych w zakresie obsJugi firm 
i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12; 

3) zakazuje się lokalizacji lokali handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 100 m2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej 30%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 40%; 
2) wysoko`ć zabudowy od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 18 metrów najwywej 

”oJowonej krawędzi dachu; 
3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
5) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych; 
6) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni min. 1700 m2 z zachowaniem do-

stę”u do terenów ź.G.5556.KŚ.L (ul. Gen. StanisJawa Maczka) lub ź.G.5557.KŚ.L (ul. Polskich Ma-

rynarzy); 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej wzdJuw terenów ź.G.5556.KŚ.L i Z.G.5557.KD.L: 

35 m; 
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3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do ”rzylegających granic 
terenów: ź.G.5556.KŚ.L (ul. Gen. StanisJawa Maczka) i Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich Marynarzy) - 

90 sto”ni, obowiązujący w pasie o szeroko`ci 30 metrów wzdJuw tych terenów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5556.KD.L (ul. gen. St. Maczka) i/lub Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich Marynarzy); 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania - z zastrzeweniem ”kt 4 i pkt 5 - ilo`ci miejsc 
”ostojowych, którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne wielorodzinne - 1 miejsce postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
d) lokale handlowe - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni s”rzedawy; 

4) wymogi dotyczące miejsc ”ostojowych nie dotyczą lokali handlowych branwy s”owywczej; 
5) w bilansie miejsc ”ostojowych do”uszcza się uwzględnienie: 

a) miejsc postojowych realizowanych w terenie Z.G.5556.KD.L (ul. gen. StanisJawa Maczka), 
wzdJuw terenu elementarnego, 

b) nie więcej niw 50% miejsc ”ostojowych realizowanych w terenie Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich 

Marynarzy), wzdJuw terenu elementarnego; 
6) ustala się dostę” do terenu ź.G.5582.ś. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: Z.G.5513.MW,U, Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich Marynarzy), Z.G.5556.KD.L (ul. Gen. 

StanisJawa Maczka) oraz w ciągu ”ieszo - rowerowym Z.G.5572.KPR; 

2) tymczasowa ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem likwidacji; 

3) kolektor deszczowy o `rednicy 1,00 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

i budowy nowego kolektora w terenach: Z.G.5556.KD.L (ul. Gen. StanisJawa Maczka), ź.G.5557.KŚ.L 

(ul. Polskich Marynarzy); 

4) rurociąg drenarski o `rednicy 0,50 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

i budowy nowego rurociągu w terenach: Z.G.5556.KD.L (ul. Gen. StanisJawa Maczka), ź.G.5557.KŚ.L 

(ul. Polskich Marynarzy); 

5) elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji; 

6) do”uszcza się ”rowadzenie kanalizacji sanitarnej od likwidowanej ”rze”om”owni `cieków do nowej 
”rze”om”owni `cieków zlokalizowanej na terenie Z.G.5589.KPS; 

7) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV; 

8) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 20. Teren elementarny Z.G.5514.UK. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: obiekt sakralny z zielenią towarzyszącą; 
2) do”uszcza się lokalizację obiektów towarzyszących, związanych z funkcją terenu: dom ”arafialny, 

zaplecze socjalno - biurowe, sale katechetyczne, `wietlica it”. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej 30%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 50%; 
2) maksymalna wysoko`ć ko`cioJa 22 metry do najwywej ”oJowonej krawędzi dachu, z wyJączeniem wie-

wy ko`cioJa; 
3) wysoko`ć zabudowy towarzyszącej od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 12 me-

trów do najwywej ”oJowonej krawędzi dachu; 
4) budynki kryte dachami stromymi; 
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5) do”uszcza się wykonanie ozdobnego ogrodzenia terenu; 
6) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5557.KD.L i/lub Z.G.5598.KD.D; 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
odpowiedniej dla jego prawidJowego funkcjonowania - z zastrzeweniem ”kt 4 - ilo`ci miejsc ”ostojo-

wych, którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) ko`cioJy, ka”lice - 1 miejsce postojowe/10 miejsc siedzących, 
b) dom parafialny - 1 miejsce postojowych/100 m2 ”owierzchni uwytkowej; 

4) w bilansie miejsc ”ostojowych do”uszcza się uwzględnienie nie więcej niw 50% miejsc ”ostojowych 
realizowanych w terenie ź.G.5557.KŚ.L, wzdJuw terenu elementarnego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich Marynarzy), Z.G.5598.KD.D; 

2) rurociąg drenarski o `rednicy 0,50 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

i budowy nowego rurociągu w terenie Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich Marynarzy); 

3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 21. Teren elementarny Z.G.5515.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się lokalizację usJug wbudowanych w zakresie obsJugi firm i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 

pkt 12; 

3) zakazuje się lokalizacji lokali handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 100 m2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 30% - z zastrze-

weniem ”kt 2; 

2) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna na obszarze objętym SźM: 50% w granicach 

dziaJki budowlanej; 
3) teren czę`ciowo objęty SźM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
2) wysoko`ć zabudowy od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 18 metrów do najwywej 

”oJowonej krawędzi dachu - zastrzeweniem ”kt 3; 

3) wysoko`ć zabudowy dla terenu objętego SźM: 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12 me-

trów do najwywej ”oJowonej krawędzi dachu; 
4) budynki kryte dachami stromymi; 

5) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
6) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych; 
7) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
8) obiekty do likwidacji oznaczone na rysunku zmiany planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni min. 1200 m2 z zachowaniem do-

stę”u do terenów ź.G.5556.KD.L (ul. gen. StanisJawa Maczka), ź.G.5598.KŚ.Ś lub ź.G.5599.KŚ.Ś; 
2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej wzdJuw terenów ź.G.5556.KŚ.L i Z.G.5598.KD.D: 

30 m; 
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3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do przylegających granic 
terenów: ź.G.5556.KŚ.L i Z.G.5598.KD.D. - 90 sto”ni, obowiązujący w pasie o szeroko`ci 30 me-

trów wzdJuw tych terenów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5556.KD.L (ul. gen. StanisJawa Maczka, ul. Polskich Marynarzy) i/lub terenu 

Z.G.5598.KD.D i/lub Z.G.5599.KD.D i/lub Z.G.5564.KD.D; 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne wielorodzinne - 1 miejsce postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: Z.G.5515.MW,U, Z.G.5556.KD.L, Z.G.5564.KD.D, Z.G.5598.KD.D, Z.G.5599.KD.D; 

2) stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu; 

3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 22. Teren elementarny Z.G.5516.UC. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: usJugi handlu - teren lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”o-

wywej 2000 m2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego 10%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% powierzchni terenu elementarnego; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12 metrów do naj-

wywej ”oJowonej krawędzi dachu; 
3) budynki kryte dachami ”Jaskimi; 
4) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
5) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
6) do”uszcza się reklamy wolno stojące i wbudowane związane z uwytkowaniem terenu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) dopuszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane o powierzchni min. 8000 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej wzdJuw terenu ź.G.5556.KŚ.L (ul. Gen. StanisJawa 
Maczka): 60 m; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzy-

legającej granicy terenu ź.G.5556.KŚ.L: 90 sto”ni, obowiązujący w pasie o szeroko`ci 35 metrów 
wzdJuw tego terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5556.KD.L (ul. Gen. StanisJawa Maczka, ul. Polskich Marynarzy) i/lub terenu 

Z.G.5550.KD.G (ul. Ku SJoLcu) ”o”rzez zjazd ”ubliczny usytuowany na ”rzedJuweniu ul. Hrubieszowskiej 

oraz - z zastrzeweniem ”kt 2 - od ulicy Z.G.5551.KD.GP; 

2) do”uszcza się tymczasowy dojazd od ulicy ź.G.5551.KŚ.GP do czasu realizacji ulicy zgodnie z usta-

leniami zmiany planu; 
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3) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników ustalonych w pkt 4; 

4) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) sklepy o ”owierzchni s”rzedawy do 2000 m2 - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”ow. s”rzedawy, 
b) sklepy, domy towarowe o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2 - 35 miejsc postojowych/ 

1000 m2 ”ow. s”rzedawy, 
c) obiekty ekspozycyjno - handlowe - 20 miejsc postojowych/1000 m2 ”owierzchni uwytkowej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: Z.G.5551.KD.GP, Z.G.5550.KD.G (ul. Ku SJoLcu), ź.G.5556.KŚ.L (ul. Gen. StanisJawa 
Maczka); 

2) kolektor deszczowy o `rednicy 0,50 - 0,80 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

3) rurociąg drenarski o `rednicy 0,50 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

4) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 23. Teren elementarny Z.G.5517.KSP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja paliw. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 20%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 8 m do najwywej 
”oJowonej krawędzi dachu; 

3) budynki kryte dachami ”Jaskimi; 
4) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
5) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany planu; 

6) do”uszcza się reklamy wolno stojące i wbudowane związane z uwytkowaniem terenu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga ”o”rzez teren ź.G.5516.UC zgodnie z ustaleniami w § 22 ust. 5 pkt 1 i 2; 

2) realizację zabudowy, jej ”rzebudowę, rozbudowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunku-

je się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania 
ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na ”odstawie wskaunika - minimum 4 miejsca postojowe 

/1 obiekt. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenie Z.G.5550.KD.G (ul. Ku SJoLcu); 
2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 24. Teren elementarny Z.G.5518.U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: usJugi motoryzacyjne, gastronomia. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 20%. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 8 m do najwywej 

”oJowonej krawędzi dachu; 
3) budynki kryte dachami ”Jaskimi; 
4) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 

5) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
6) do”uszcza się reklamy wolno stojące i wbudowane związane z uwytkowaniem terenu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga ”o”rzez teren ź.G.5516.UC zgodnie z ustaleniami w § 22 ust. 5 pkt 1 i 2; 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników okre`lonych w punkcie 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) warsztaty ”ojazdów mechanicznych - 3 miejsca postojowe/1 stanowisko naprawcze, 

b) myjnie samochodowe - 2 stanowiska postojowe/1 stanowisko do mycia, 

c) inne usJugi motoryzacyjne - 2 miejsca postojowe/50 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
d) gastronomia - 3 miejsca postojowe/10 miejsc konsumpcyjnych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: Z.G.5550.KD.G (ul. Ku SJoLcu), ź.G.5556.KŚ.L (ul. Gen. StanisJawa Maczka); 
2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 25. Teren elementarny Z.G. 5519.WZ,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ujęcie wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. Inwestycja celu publicznego; 

2) do”uszcza się realizację zieleni urządzonej. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) zakazuje się kanalizacji naturalnych cieków wodnych; 
3) korytarz ekologiczny wzdJuw rzeki Bukowej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) do”uszcza się lokalizacje urządzeL związanych z funkcjonowaniem i rozbudową ujęcia wody; 
2) do”uszcza się lokalizację do 2 budynków dla obsJugi terenu zieleni urządzonej: 

a) o maksymalnej wysoko`ci 1 kondygnacja nadziemna lecz nie więcej niw 5 m do najwywej ”oJowo-

nej krawędzi dachu, 
b) o maksymalnej ”owierzchni zabudowy nie ”rzekraczającej Jącznie 50 m2, 

c) krytych dachami stromymi; 

3) zakazuje się lokalizacji reklam; 
4) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych za wyjątkiem tymczasowych toalet; 
5) istniejące ogrody dziaJkowe do likwidacji. Śo”uszcza się ich dalsze uwytkowanie do czasu za”otrze-

bowania terenu na cele okre`lone w ust. 1; 

6) ustala się ciąg ”ieszo-rowerowy Jączący teren ź.G.5557.KŚ.L z terenem Z.G.5597.KD.D oznaczony 

na rysunku zmiany planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5597.KD.D (ul. Przygodna); 

2) do”uszcza się lokalizację do trzech miejsc ”ostojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci 

uzbrojenia w terenach: Z.G.5597.KD.D (ul. Przygodna), Z.G.5519.WZ,ZP; 

2) do”uszcza się od”rowadzenie `cieków sanitarnych do zbiorników bezod”Jywowych; 
3) do”uszcza się od”rowadzenie wód deszczowych ”o oczyszczeniu do strumienia Wierzbak i rzeki Bukowej; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych; 

5) elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji; 

6) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 26. Teren elementarny Z.G.5520.U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: usJugi w zakresie: ochrona zdrowia, o`wiata, wJobki, ”rzedszkola, domy o”ieki s”o-

Jecznej, ”lacówki o”iekuLczo - wychowawcze, ”unkty o”ieki nad dziećmi. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 50%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni terenu elementarnego; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 3 kondygnacje, lecz nie więcej niw 12 metrów do najwywej ”oJowo-

nej krawędzi dachu; 
3) budynki kryte dachami stromymi o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 35 - 45 stopni; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy okre`lona na rysunku zmiany ”lanu; 
5) zakazuje się lokalizacji zagos”odarowania tymczasowego; 
6) zakazuje się lokalizacji reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5598.KD.D; 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania - z zastrzeweniem ”kt 4 - ilo`ci miejsc ”ostojo-

wych, którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci - 2 miejsca postojowe/ 12 dzieci, 

b) przychodnia - 1 miejsce postojowe/1 gabinet, 

c) dom o”ieki s”oJecznej - 2 miejsca postojowe/5 zatrudnionych, 

d) ”lacówka o”iekuLczo - wychowawcza - 2 miejsca postojowe/5 zatrudnionych; 

4) w bilansie miejsc ”ostojowych do”uszcza się uwzględnienie miejsc ”ostojowych w terenie Z.G.5598.KD.D, 

sytuowanych wzdJuw terenu elementarnego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: Z.G.5597.KD.D (ul. Przygodna), Z.G.5598.KD.D; 

2) rurociąg drenarski o `rednicy 0,50 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

i budowy nowego rurociągu w terenie Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich Marynarzy); 

3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 
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§ 27. Teren elementarny Z.G.5521.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się lokalizację usJug wbudowanych w zakresie obsJugi firm i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 

pkt 12; 

3) zakazuje się lokalizacji lokali handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 100 m2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 30% - z zastrze-

weniem ”kt 2; 

2) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna na obszarze objętym SźM: 50% w graniach dziaJ-
ki budowlanej; 

3) teren czę`ciowo objęty SźM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 40%; 
2) wysoko`ć zabudowy od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 18 metrów do najwywej 

”oJowonej krawędzi dachu - zastrzeweniem ”kt 3; 

3) wysoko`ć zabudowy dla terenu objętego SźM 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12 me-

trów do najwywej ”oJowonej krawędzi dachu; 
4) budynki kryte dachami stromymi; 

5) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany planu; 

6) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych; 
7) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
8) obiekty do likwidacji oznaczone na rysunku zmiany planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni min. 1200 m2 z zachowaniem do-

stę”u do terenów: ź.G.5557.KŚ.L (ul. Polskich Marynarzy) lub Z.G.5598.KD.D; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej wzdJuw terenów ź.G.5557.KŚ.L i Z.G.5598.KD.D: 

30 m; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do bez”o`rednio ”rzylega-

jących granic terenów: ź.G.5557.KŚ.L i Z.G.5598.KD.D. - 90 sto”ni, obowiązujący w pasie o szero-

ko`ci 30 metrów wzdJuw tych terenów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5557.KD.L i/lub Z.G.5598.KD.D; 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
odpowiedniej dla jego prawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne wielorodzinne - 1 miejsce postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz odprowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: Z.G.5556.KD.L, Z.G.5557.KD.L, Z.G.5598.KD.D; 

2) sieć wodociągowa o `rednicy 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji i budowy nowej sieci w terenie Z.G.5598.KD.D; 

3) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV; 

4) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 
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§ 28. Teren elementarny Z.G.5522.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w zakresie: obsJugi firm i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej 75%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 9,0 m do najwywej 

”oJowonej krawędzi dachu; 
3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
5) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany planu; 

6) zakazuje się lokalizacji reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5598.KD.D i/lub Z.G. Z.G.5564.KD.D (ul. Przygodna); 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
podstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura i usJugi - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w tere-

nach: Z.G.5564.KD.D (ul. Przygodna), Z.G.5598.KD.D; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 29. Teren elementarny Z.G.5523.WZ,ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ujęcie wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. Inwestycja celu publicznego; 

2) do”uszcza się realizację zieleni urządzonej. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty SźM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) do”uszcza się lokalizację urządzeL związanych z funkcjonowaniem i rozbudową ujęcia wody; 
2) zakazuje się lokalizacji reklam; 
3) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5597.KD.D (ul. Przygodna) i/lub Z.G.5600.KD.D; 

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) magistrale wodociągowe o `rednicy 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

2) do”uszcza się lokalizację obiektów i sieci inwynieryjnych; 
3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony bez”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 30. Teren elementarny Z.G.5524.WZ. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ujęcie wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. Inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 90%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy 10% powierzchni terenu elementarnego; 

2) do”uszcza się lokalizację urządzeL związanych z eks”loatacją i rozbudową ujęcia wody; 
3) zakazuje się lokalizacji reklam; 
4) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego nie związanego z funkcją terenu; 
5) do”uszcza się rozbudowę istniejących budynków w zakresie niezbędnym dla ”otrzeb ”rawidJowego 

funkcjonowania terenu; 

6) ”rzy rozbudowie istniejących budynków: 
a) obowiązuje zachowanie wysoko`ci zabudowy, 

b) obowiązuje zachowanie geometrii dachów, 
c) do”uszcza się do`wietlenie ”oddaszy wyJącznie ”o”rzez okna ”oJaciowe, 
d) obowiązuje nawiązanie do ty”u zabudowy istniejącej; 

7) do”uszcza się lokalizację nowych budynków związanych z funkcjonowaniem terenu: 

a) o maksymalnej wysoko`ci do 3 kondygnacji lecz nie wywej niw 12 metrów do najwywej ”oJowonej 
czę`ci konstrukcyjnej dachu, 

b) krytych dachami stromymi o pokryciu ceramicznym lub ceramiczno podobnym, 

c) z zastosowaniem do`wietlenia ”oddaszy wyJącznie oknami ”oJaciowymi, 
d) nawiązujących do ty”u zabudowy istniejącej na dziaJce; 

8) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
9) istniejące ogrody dziaJkowe do likwidacji. Śo”uszcza się ich dalsze uwytkowanie do czasu za”otrze-

bowania terenu na cele okre`lone w ust. 1; 

10) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego; 
11) teren czę`ciowo objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji. 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5564.KD.D (ul. Przygodna) i/lub Z.G.5598.KD.D i/lub Z.G.5599.KD.D i/lub 

Z.G.5562.KD.D; 

2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych; 
3) ustala się dostę” do terenu ź.G.5585.ś. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzenie `cie-

ków sanitarnych i wód deszczowych realizuje się w oparciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynie-

ryjne uzbrojenia w terenach: Z.G.5564.KD.D (ul. Przygodna), Z.G.5597.KD.D, Z.G.5598.KD.D, 

Z.G.5599.KD.D; 

2) do”uszcza się tymczasowe lokalne gromadzenie `cieków sanitarnych w zbiornikach bezod”Jywowych 
- do czasu budowy kanalizacji sanitarnej w terenach: Z.G.5564.KD.D (ul. Przygodna), Z.G.5597.KD.D, 

Z.G.5598.KD.D, Z.G.5599.KD.D; 

3) magistrale i sieci wodociągowe o `rednicy 250 - 630 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 
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4) gazociągi `redniego ci`nienia o `rednicy 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji i budowy sieci w nowej lokalizacji z wyJączeniem terenu ochrony bez”o`redniej ujęcia wody 
podziemnej ｭ_wierczewoｬ; 

5) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony bez”o`redniej oraz teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody 
podziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 31. Teren elementarny Z.G.5525.ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL urządzona. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren czę`ciowo objęty SźM; 
2) obowiązuje zachowanie istniejącego ｭoczka wodnegoｬ; 
3) zakazuje się ”rowadzenia ”rac mogących ”ogorszyć stosunki wodne. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zabudowy terenu; 
2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych; 
3) zakazuje się lokalizacji reklam; 
4) obowiązuje u”orządkowanie terenu wokóJ ｭoczka wodnegoｬ i wy”osawenie go w obiekty maJej archi-

tektury, w celu stworzenia terenu wypoczynkowego; 

5) istniejące ogrody dziaJkowe do likwidacji. Śo”uszcza się ich dalsze uwytkowanie do czasu za”otrze-

bowania terenu na cele okre`lone w ust. 1; 

6) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego; 
7) teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5599.KD.D i/lub Z.G.5562.KD.D; 

2) zakazuje się lokalizacji miejsc ”ostojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) gazociąg `redniego ci`nienia o `rednicy 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

2) magistrala cieplna o `rednicy 2x350 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) do”uszcza się realizację urządzeL sJuwących utrzymaniu ｭoczka wodnegoｬ; 

4) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 32. Teren elementarny Z.G.5526.US. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: usJugi s”ortu i rekreacji; 

2) do”uszcza się lokalizacje funkcji towarzyszących w zakresie gastronomii, kultury, handlu detaliczne-

go, turystyki i nauki; 

3) do”uszcza się lokalizację usJug handlowych o ”owierzchni s”rzedawy do 60 m2, związanych z prze-

znaczeniem terenu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 75%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
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2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 2 kondygnacje, lecz nie więcej niw 12 metrów do najwywej ”oJowo-

nej krawędzi dachu; 
3) budynki kryte dachami stromymi, minimum dwuspadowymi; 

4) funkcje towarzyszące, okre`lone w ust. 1 pkt 2 nie mogą ”rzekraczać 25% do”uszczonej ”owierzch-

ni zabudowy; 

5) do”uszcza się zagos”odarowanie tymczasowe związane z przeznaczeniem terenu. Dla zabudowy 

tymczasowej obowiązują formy zabudowy i powierzchnia zabudowy jak dla zabudowy docelowej; 

6) do”uszcza się lokalizacje naziemnych urządzeL s”ortowo - rekreacyjnych; 

7) do”uszcza się ”rzekrycia naziemnych boisk s”ortowych tymczasowymi ”owJokami rozbieralnymi; 
8) do”uszcza się lokalizację jako funkcji towarzyszącej, gastronomii o powierzchni sali konsumpcyjnej do 

100 m2; 

9) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
10) do”uszcza się lokalizacje reklam związanych z funkcją terenu; 
11) zakazuje się grodzenia terenu wzdJuw ”oJudniowych granic dziaJek; 
12) dopuszcza się ogrodzenie terenu od strony ”oJudniowej w odlegJo`ci 15 metrów od granicy terenu 

Z.G.5529.ZP; 

13) istniejące ogrody dziaJkowe do likwidacji. Śo”uszcza się ich dalsze uwytkowanie do czasu za”otrze-

bowania terenu na cele okre`lone w ust. 1; 

14) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G. 5600.KD.D i/lub Z.G.5576.KP; 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub uwytkowania terenu oraz ”rzebudowę, roz-

budowę, nadbudowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na 
terenie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojo-

wych, którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) hale s”ortowe, boiska (bez miejsc dla widzów) - 1 miejsce postojowe/50 m2 powierzchni terenu, 

b) korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) - 2 miejsca postojowe/1 kort, 

c) inne obiekty rekreacyjno - sportowe - 2 miejsca ”ostojowe/10 uwytkowników, 
d) lokale handlowe - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni s”rzedawy, 
e) gastronomia - 3 miejsca postojowe/10 miejsc konsumpcyjnych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

Z.G.5552.KD.G, Z.G. 5600.KD.D, Z.G.5562.KD.D (ul. źabuwaLska), ź.G.5576.KP; 
2) do”uszcza się od”rowadzanie wód o”adowych z dachów i nawierzchni utwardzonych poprzez lokalne 

urządzenia oczyszczające do rzeki Bukowej i gruntu; 

3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody podziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 33. Teren elementarny Z.G.5527.ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL urządzona w formie: parku, ogrodu, ogrodu przeszklonego, arboretum, 

palmiarni itp. Inwestycja celu publicznego; 

2) do”uszcza się lokalizację obiektów towarzyszących dla ”otrzeb funkcji okre`lonych w pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) obowiązuje utworzenie zieleni ”arkowej z zielenią ozdobną gatunkowo zrównicowaną; 
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 85%; 

4) zakazuje się kanalizacji naturalnego cieku wodnego; 
5) w pasie 6 m jednostronnie lub 3 m dwustronnie wzdJuw linii brzegu cieku zakazuje się nasadzeL drzew 

i krzewów oraz zagos”odarowania terenu uniemowliwiającego dostę” do cieku w celu konserwacji. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) w obiektach okre`lonych w ust. 1 pkt 2 do”uszcza się lokalizacje za”lecza socjalno - biurowego, 

drobnej gastronomii, sal szkoleniowych itp.; 

2) funkcje okre`lone w pkt 1 do”uszcza się równiew w formie wbudowanej w obiekty okre`lone w ust. 1 

pkt 1; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 5%; 

4) do”uszcza się ”rzeznaczenie maksymalnie do 20% ”owierzchni zabudowy dla funkcji towarzyszących: 
gastronomia, sale konferencyjne; 

5) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje, lecz nie więcej niw 12 metrów do najwywej ”oJo-

wonej krawędzi dachu; 
6) budynki kryte dachami stromymi; 

7) zabudowa o szczególnych wymaganiach budowlanych; 

8) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
9) lokalizacja budynków dla funkcji towarzyszących mowliwa jest Jącznie z realizacją funkcji okre`lonej 

w ust. 1 pkt 1; 

10) zakazuje się lokalizacji zagos”odarowania tymczasowego, nie związanego z funkcją terenu; 
11) zakazuje się lokalizacji reklam nie związanych z funkcją terenu; 
12) istniejące ogrody dziaJkowe do likwidacji. Śo”uszcza się ich dalsze uwytkowanie do czasu za”otrze-

bowania terenu na cele okre`lone w ust. 1; 

13) dopuszcza się s”orządzenie kom”leksowej konce”cji zagos”odarowania terenu; 
14) do”uszcza się zorganizowanie konkursu na kom”leksową konce”cję zagos”odarowania terenu; 
15) do”uszcza się urządzenie `ciewki ”rzyrodniczo - dydaktycznej; 

16) teren czę`ciowo objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga funkcji wymienionych w ust. 1 pkt 1 z terenu Z.G.5554.KD.Z (ul. Derdowskiego) i Z.G.5555.KD.Z 

(ul. Witkiewicza); 

2) obsJugę tymczasowych ogrodów dziaJkowych realizuje się ”o”rzez istniejące dojazdy z terenu 

Z.G.5555.KD.Z i/lub Z.G.5554.KD.Z; 

3) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub uwytkowania terenu oraz ”rzebudowę, roz-

budowę, nadbudowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na 
terenie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojo-

wych, którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 4; 

4) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) dla funkcji okre`lonych w ust. 1 pkt 1 takich jak arboretum, palmiarnia itp.: 1 miejsce postojo-

we/5 uwytkowników i 1 miejsce postojowe/5 zatrudnionych, 

b) sale konferencyjne - 1 miejsce ”ostojowe/5 uczestników. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: Z.G.5552.KD.G, Z.G.5554.KD.Z (ul. Derdowskiego), Z.G.5555.KD.Z (ul. Witkiewicza); 

2) kolektor sanitarny o `rednicy 0,80 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

3) kolektor sanitarny o `rednicy 0,350/0,525 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji i budowy kolektora w nowej lokalizacji; 

4) gazociągi `redniego ci`nienia o `rednicy 150 - 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

5) magistrala cieplna o `rednicy 2x700 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

6) elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

7) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV przeniesio-

nej z terenu Z.G.5555.KD.Z; 

8) do”uszcza się lokalizację nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV; 
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9) dopuszcza się lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowej gazu II stopnia przeniesionej z terenu Z.G.5554.KD.Z; 

10) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 34. Teren elementarny Z.G.5528.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca; 
2) do”uszcza się usJugi wbudowane w zakresie obsJugi firm i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 75%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 9,0 m do najwywej 

”oJowonej krawędzi dachu; 
3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
5) zakazuje się lokalizacji reklam; 
6) zakazuje się lokalizacji zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę terenu realizuje się od ul. Witkiewicza (poza granicami zmiany planu); 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w ulicy Wit-

kiewicza i ul. Przygodnej; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 35. Teren elementarny Z.G.5529.ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL urządzona. Inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) zakazuje się kanalizacji naturalnego cieku wodnego; 
3) korytarz ekologiczny wzdJuw rzeki Bukowej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zabudowy terenu; 

2) do”uszcza się urządzenie `ciewki ”rzyrodniczo - dydaktycznej; 

3) do”uszcza się wy”osawenie terenu w elementy związane z realizacją `ciewki dydaktyczno - przyrodniczej; 

4) zakazuje się lokalizacji reklam; 
5) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
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6) teren czę`ciowo objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego; 
7) ustala się ciąg ”ieszo-rowerowy Jączący teren ź.G.5597.KŚ.Ś z terenem Z.G.5576.KP oznaczony na 

rysunku zmiany planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5597.KD.D (ul. Przygodna) i/lub Z.G.5576.KP; 

2) zakazuje się lokalizacji miejsc ”ostojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) magistrala wodociągowa o `rednicy 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

2) do”uszcza się realizację urządzeL sJuwących utrzymaniu rzeki Bukowej; 
3) do”uszcza się lokalizację obiektów i sieci inwynieryjnych; 
4) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 36. Teren elementarny Z.G.5530.ZD. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ogrody dziaJkowe. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) zakazuje się kanalizacji naturalnego cieku wodnego; 

3) korytarz ekologiczny wzdJuw rzeki Bukowej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niw 5 metrów do najwy-

wej ”oJowonej krawędzi dachu - kalenicy dla altany krytej dachem stromym i nie więcej niw 4 metry do 
”rzekrycia dachowego dla altany krytej dachem ”Jaskim; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki ogrodniczej: 25 m2; 

3) do”uszcza się lokalizację wyJącznie jednej altany w granicach dziaJki ogrodniczej; 
4) zakazuje się lokalizacji reklam; 
5) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
6) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5561.KD.D (ul. Szeligowskiego) i/lub Z.G.5576.KP oraz poprzez teren Z.G.5533.ZP; 

2) zakazuje się lokalizacji miejsc ”ostojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) magistrala wodociągowa o `rednicy 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

2) gazociągi `redniego ci`nienia o `rednicy 150 i 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) magistrala cieplna o `rednicy 2x700 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

5) do”uszcza się lokalizację obiektów i sieci inwynieryjnych; 
6) do”uszcza się realizację urządzeL sJuwących utrzymaniu rzeki Bukowej; 
7) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 
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§ 37. Teren elementarny Z.G.5531.MN. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zakazuje się lokalizacji usJug. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 60%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
2) maksymalna wysoko`ci zabudowy 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 9 m do najwywej 

”oJowonej czę`ci konstrukcyjnej dachu; 
3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
5) zakazuje się lokalizacji reklam; 
6) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych; 

7) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dwie dziaJki budowlane o powierzchni minimum 750 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej wzdJuw terenu ź.G.5562.KŚ.Ś: 22 m; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do ”rzylegającej granicy 
terenu Z.G.5562.KD.D zawarty w przedziale 850-950. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5562.KD.D (ul. źabuwaLska) i Z.G.5576.KP; 

2) realizację zabudowy, lub jej ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”ar-

kingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJo-

wego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na ”odstawie wskaunika dla bu-

dynków mieszkalnych jednorodzinnych w ilo`ci min. - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

Z.G.5562.KD.D (ul. źabuwaLska), ź.G.5576.KP; 
2) elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) magistrala wodociągowa o `rednicy 400-450 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu, likwidacji oraz ”rzeJowenia w teren Z.G.5562.KD,D; 

4) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 38. Teren elementarny Z.G.5532.ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL urządzona, rekreacyjno - wypoczynkowa. Inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) zakazuje się kanalizacji naturalnego cieku wodnego; 

3) korytarz ekologiczny wzdJuw rzeki Bukowej; 
4) obowiązuje utworzenie zieleni ”arkowej z zielenią ozdobną gatunkowo zrównicowaną; 
5) w pasie 6 m jednostronnie lub 3 m dwustronnie wzdJuw linii brzegu cieku zakazuje się nasadzeL drzew 

i krzewów oraz zagos”odarowania terenu uniemowliwiającego dostę” do cieku w celu konserwacji. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zabudowy terenu; 
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2) do”uszcza się urządzenie `ciewki przyrodniczo - dydaktycznej; 

3) do”uszcza się wy”osawenie terenu w elementy związane z realizacją `ciewki dydaktyczno - przyrodniczej; 

4) zakazuje się lokalizacji reklam; 
5) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
6) istniejące ogrody dziaJkowe do likwidacji. Śo”uszcza się ich dalsze uwytkowanie do czasu za”otrze-

bowania terenu na cele okre`lone w ust. 1; 

7) do”uszcza się zorganizowanie konkursu na kom”leksową konce”cję zagos”odarowania terenu; 
8) w granicach obszaru oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem KS do”uszcza się lokalizację 

”arkingu dla samochodów osobowych dla obsJugi terenu elementarnego; 
9) do”uszcza się utrzymanie istniejących miejsc ”ostojowych dla obsJugi ogrodów dziaJkowych; 
10) w granicach terenu okre`lonego na rysunku zmiany ”lanu: obszar pod budownictwo ochronne na 

wy”adek w”rowadzenia stanu zagrowenia ”aLstwa; 
11) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego; 
12) ustala się ciąg ”ieszo-rowerowy Jączący teren ź.G.5576.KP z Z.G.5552.KD.G oznaczony na rysunku 

zmiany planu, do”uszcza się zmianę jego ”rzebiegu ”o zagos”odarowaniu terenu zgodnie z przezna-

czeniem ustalonym w ust. 1. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5576.KP i/lub poprzez teren Z.G.5574.KS i Z.G.5533.ZP przy wykorzystaniu 

istniejącego dojazdu od ul. Derdowskiego i/lub z terenu Z.G.5600.KD.D; 

2) do”uszcza się obsJugę z terenu Z.G.5552.KD.G (ul. Gen. StanisJawa Taczaka) na zasadach okre`lo-

nych w § 58 ust. 5 pkt 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) gazociągi `redniego ci`nienia o `rednicy 150 - 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

2) magistrala cieplna o `rednicy 2x700 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) do”uszcza się lokalizację obiektów i sieci inwynieryjnych; 

5) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 39. Teren elementarny Z.G.5533.ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL urządzona, rekreacyjno - wy”oczynkowa wokóJ jeziora SJoneczne - zbior-

nik retencyjny. Inwestycja celu publicznego; 

2) do”uszcza się lokalizację 1 obiektu gastronomicznego o maksymalnej powierzchni zabudowy 120 m2 

w miejscu istniejącego ”awilonu handlowego ”rzy ul. Ku SJoLcu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) zakazuje się kanalizacji naturalnego cieku wodnego; 
3) korytarz ekologiczny wzdJuw rzeki Bukowej; 
4) zakazuje się wycinania nadwodnych szuwarów i zadrzewieL wokóJ jeziora SJonecznego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) do”uszcza się urządzenie `ciewki ”rzyrodniczo - dydaktycznej; 

2) do”uszcza się wy”osawenie terenu w elementy związane z realizacją `ciewki dydaktyczno - przyrodni-

czej, realizacją wy”osawenia ”arkowego, szlaków ”ieszych, niewielkich naturalnych polan do gier 

i zabaw; 

3) zakazuje się lokalizacji reklam; 
4) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
5) istniejący ”awilon handlowy ”rzy ul. Ku SJoLcu do likwidacji; 
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6) docelowa forma obiektu gastronomicznego: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 120 m2, elewacja z materiaJów naturalnych lub naturalno-

podobnych, 

b) budynek kryty dachem stromym, 

c) maksymalna wysoko`ć zabudowy 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niw 7 m do najwywej 
”oJowonej krawędzi dachu; 

7) nieprzekraczalna linia zabudowy dla ”awilonu gastronomicznego okre`lona na rysunku zmiany ”lanu; 
8) w sąsiedztwie obiektu gastronomicznego do”uszcza się zagos”odarowanie terenu zieleni o pow. 

maksymalnie 200 m2 na urządzenie sezonowego ogródka gastronomicznego dla klientów; 
9) do”uszcza się ogrodzenie terenu ozdobnym ogrodzeniem; 
10) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego; 
11) teren czę`ciowo objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu ź.G.5550.KŚ.G (Ku SJoLcu), ź.G.5553.KŚ.G (ul. Derdowskiego) i Z.G.5561.KD.D 

(ul. Szeligowskiego); 

2) do”uszcza się dojazd do terenu ź.G.5530.źŚ od ulicy Szeligowskiego; 
3) do”uszcza się dojazd do terenu ź.G.5532.źP na zasadach okre`lonych w § 38 ust. 5; 

4) zakazuje się lokalizacji miejsc ”ostojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanali-

zacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budo-

wy sieci w nowej lokalizacji; 

2) magistrala wodociągowa o `rednicy 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) kolektor sanitarny o `rednicy 1,40 - 1,60 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

4) gazociągi `redniego ci`nienia o `rednicy 150 - 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

5) magistrala cieplna o `rednicy 2x700 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

6) wyloty kanalizacji deszczowej do Jeziora SJonecznego wy”osawyć w urządzenia ”odczyszczające; 
7) dopuszcza się realizację budowli hydrotechnicznych oraz urządzeL sJuwących utrzymaniu Jeziora SJo-

necznego; 

8) projektowany kolektor deszczowy wraz z urządzeniami ”odczyszczającymi ”rzed zrzutem do Jeziora 
SJonecznego. 

§ 40. Teren elementarny Z.G. 5534.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca i bliuniacza; 
2) do”uszcza się usJugi wbudowane w zakresie obsJugi firm i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SZM; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 9 m do najwy-

wej ”oJowonej krawędzi dachu; 
3) nowe budynki mieszkalne kryte dachami stromymi, symetrycznymi; 

4) w przypadku rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynków obowiązują dachy strome, kalenico-

we, Jamane oraz ”ul”itowe, z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno podobnym, z zachowaniem 

geometrii gJównego dachu budynku mieszkalnego; 
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5) do”uszcza się do`wietlenia ”oddaszy wyJącznie ”o”rzez zastosowanie lukarn o szeroko`ci do 1,5 m 

lub okien ”oJaciowych; 
6) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali mieszkalnych na cele usJugowe ”o”rzez nawiązanie do 

osi symetrii, linii ”odziaJów, rozmieszczenia i ”ro”orcji otworów okiennych, ksztaJtów i ”odziaJów sto-

larki, usytuowania i ”rofili gzymsów, nad”rowy, obramowaL okiennych i ”ozostaJych elementów wy-

stroju architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych; 

7) do”uszcza się tarasy bez ”rzekrycia i tarasy oszklone. W ”rzy”adku ”rzeszkleL tarasów nie stosuje 
się dachu stromego; 

8) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
9) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany ”lanu; 
10) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu; 

11) obowiązuje ogrodzenie frontu dziaJek ogrodzeniem awurowym o wysoko`ci od 1,1 m do 1,6 m; 

12) zakazuje się zmiany elewacji frontowych w budynkach przy ul. Rówyckiego i Szeligowskiego; 

13) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5558.KD.L (ul. tródlana, ul. Rówyckiego) i/lub ź.G.5561.KŚ.Ś (ul. Szeligowskiego) 

i/lub Z.G.5562.KD.D (ul. źabuwaLska) i/lub ź.G.5565.KŚW; 
2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

Z.G.5558.KD.L (ul. Rówyckiego), ź.G.5561.KŚ.Ś (ul. Szeligowskiego), Z.G.5562.KD.D (ul. źabuwaLska), 
Z.G.5565.KDW; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 41. Teren elementarny Z.G.5535.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca i bliuniacza; 
2) do”uszcza się usJugi wbudowane w zakresie obsJugi firm i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 9 m do najwy-

wej ”oJowonej krawędzi dachu; 
3) nowe budynki mieszkalne kryte dachami stromymi, symetrycznymi; 

4) w przypadku rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynków obowiązują dachy strome, kalenico-

we, Jamane oraz pulpitowe, z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno podobnym, z zachowaniem 

geometrii gJównego dachu budynku mieszkalnego; 
5) do”uszcza się do`wietlenia ”oddaszy wyJącznie ”o”rzez zastosowanie lukarn o szeroko`ci do 1,5 m 

lub okien ”oJaciowych; 
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6) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali mieszkalnych na cele usJugowe ”o”rzez nawiązanie do 
osi symetrii, linii ”odziaJów, rozmieszczenia i ”ro”orcji otworów okiennych, ksztaJtów i ”odziaJów sto-

larki, usytuowania i ”rofili gzymsów, nad”rowy, obramowaL okiennych i ”ozostaJych elementów wy-

stroju architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych; 

7) do”uszcza się tarasy bez ”rzekrycia i tarasy oszklone. W ”rzy”adku ”rzeszkleL tarasów nie stosuje 
się dachu stromego; 

8) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
9) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany ”lanu; 
10) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu; 

11) obowiązuje ogrodzenie frontu dziaJek ogrodzeniem awurowym o wysoko`ci od 1,1 m do 1,6 m; 

12) zakazuje się rozbudowy budynków i budowy nowych budynków gos”odarczych i garawy we fronto-

wych czę`ciach dziaJek, ”owodujących Jączenie zabudowy w ciągi zabudowy; 
13) zakazuje się ”rzeksztaJcania budynków gos”odarczych i garawy w obiekty mieszkalne i usJugowe; 
14) zakazuje się zmiany elewacji frontowych w budynkach przy ul. źabuwaLskiej; 
15) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego; 
16) teren czę`ciowo objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5562.KD.D (ul. źabuwaLska); 
2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc postojowych: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenie 

Z.G.5562.KD.D (ul. źabuwaLska); 
2) czę`ć terenu objęta strefą ochronną - teren ochrony bez”o`redniej oraz teren ochrony ”o`redniej uję-

cia wody podziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 42. Teren elementarny Z.G.5536.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca i bliuniacza; 
2) do”uszcza się usJugi wbudowane w zakresie obsJugi firm i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 50% w granicach dziaJki budowlanej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 9 m do najwy-

wej ”oJowonej krawędzi dachu; 
3) nowe budynki mieszkalne kryte dachami stromymi, symetrycznymi; 

4) w przypadku rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynków obowiązują dachy strome, kalenico-

we, Jamane oraz ”ul”itowe, z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno podobnym, z zachowaniem 

geometrii gJównego dachu budynku mieszkalnego; 
5) do”uszcza się do`wietlenia ”oddaszy wyJącznie ”o”rzez zastosowanie lukarn o szeroko`ci do 1,5 m 

lub okien ”oJaciowych; 
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6) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali mieszkalnych na cele usJugowe ”o”rzez nawiązanie do 
osi symetrii, linii ”odziaJów, rozmieszczenia i ”ro”orcji otworów okiennych, ksztaJtów i ”odziaJów sto-

larki, usytuowania i ”rofili gzymsów, nad”rowy, obramowaL okiennych i ”ozostaJych elementów wy-

stroju architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych; 

7) do”uszcza się tarasy bez ”rzekrycia i tarasy oszklone. W ”rzy”adku ”rzeszkleL tarasów nie stosuje 
się dachu stromego; 

8) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
9) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu; 

10) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu; 

11) obowiązuje ogrodzenie frontu dziaJek ogrodzeniem awurowym o wysoko`ci od 1,1 m do 1,6 m; 

12) zakazuje się rozbudowy budynków i budowy nowych budynków gos”odarczych i garawy we fronto-

wych czę`ciach dziaJek, ”owodujących Jączenie zabudowy w ciągi zabudowy; 
13) zakazuje się ”rzeksztaJcania budynków gos”odarczych i garawy w obiekty mieszkalne i usJugowe; 
14) zakazuje się zmiany elewacji frontowych w budynkach przy ul. ZabuwaLskiej; 
15) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5558.KD.L (ul. tródlana, ul. Rówyckiego) i/lub ź.G.5562.KŚ.Ś (ul. źabuwaLska) 
i /lub Z.G.5563.KD.D (ul. BabiLskiego); 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

Z.G.5562.KD.D (ul. źabuwaLska), ź.G.5563.KŚ.Ś (ul. BabiLskiego), ź.G.5558.KŚ.L; 
2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 43. Teren elementarny Z.G.5537.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca i bliuniacza; 
2) do”uszcza się usJugi wbudowane w zakresie obsJugi firm i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 9 m do najwy-

wej ”oJowonej krawędzi dachu; 
3) nowe budynki mieszkalne kryte dachami stromymi, symetrycznymi; 

4) w przypadku rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynków obowiązują dachy strome, kalenicowe, 
Jamane oraz ”ul”itowe, z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno podobnym, z zachowaniem geome-

trii gJównego dachu budynku mieszkalnego; 
5) dopuszcza się do`wietlenia ”oddaszy wyJącznie ”o”rzez zastosowanie lukarn o szeroko`ci do 1,5 m 

lub okien ”oJaciowych; 
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6) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali mieszkalnych na cele usJugowe ”o”rzez nawiązanie do 
osi symetrii, linii ”odziaJów, rozmieszczenia i ”ro”orcji otworów okiennych, ksztaJtów i ”odziaJów sto-

larki, usytuowania i ”rofili gzymsów, nad”rowy, obramowaL okiennych i ”ozostaJych elementów wy-

stroju architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych; 

7) do”uszcza się tarasy bez przekrycia i tarasy oszklone. W ”rzy”adku ”rzeszkleL tarasów nie stosuje 
się dachu stromego; 

8) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
9) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany ”lanu; 
10) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu; 

11) obowiązuje ogrodzenie frontu dziaJek ogrodzeniem awurowym o wysoko`ci od 1,1 m do 1,6 m; 

12) zakazuje się rozbudowy budynków i budowy nowych budynków gos”odarczych i garawy we fronto-

wych czę`ciach dziaJek, ”owodujących Jączenie zabudowy w ciągi zabudowy; 
13) zakazuje się ”rzeksztaJcania budynków gos”odarczych i garawy w obiekty mieszkalne i usJugowe; 
14) zakazuje się zmiany elewacji frontowych w budynkach przy ul. Rówyckiego; 
15) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5558.KD.L (ul. tródlana, ul. Rówyckiego) i Z.G.5563.KD.D (ul. BabiLskiego); 
2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni uwytkowej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

Z.G.5558.KD.L (ul. tródlana, ul. Rówyckiego), ź.G.5563.KŚ.Ś (ul. BabiLskiego); 
2) kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,3 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 44. Teren elementarny Z.G.5538.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca i bliuniacza; 
2) dopuszcza się usJugi wbudowane w zakresie obsJugi firm i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50%; 
2) teren objęty SźM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 9 m do najwy-

wej ”oJowonej krawędzi dachu; 
3) nowe budynki mieszkalne kryte dachami stromymi, symetrycznymi; 

4) w przypadku rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynków obowiązują dachy strome, kalenico-

we, Jamane oraz ”ul”itowe, z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno podobnym, z zachowaniem 

geometrii gJównego dachu budynku mieszkalnego; 

5) do”uszcza się do`wietlenia ”oddaszy wyJącznie ”o”rzez zastosowanie lukarn o szeroko`ci do 1,5 m 

lub okien ”oJaciowych; 
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6) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali mieszkalnych na cele usJugowe ”o”rzez nawiązanie do 
osi symetrii, linii ”odziaJów, rozmieszczenia i ”ro”orcji otworów okiennych, ksztaJtów i ”odziaJów sto-

larki, usytuowania i ”rofili gzymsów, nad”rowy, obramowaL okiennych i ”ozostaJych elementów wy-

stroju architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych; 

7) do”uszcza się tarasy bez ”rzekrycia i tarasy oszklone. W ”rzy”adku ”rzeszkleL tarasów nie stosuje 
się dachu stromego; 

8) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
9) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany ”lanu; 
10) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu; 

11) obowiązuje ogrodzenie frontu dziaJek ogrodzeniem awurowym o wysoko`ci od 1,1 m do 1,6 m; 

12) zakazuje się rozbudowy budynków i budowy nowych budynków gos”odarczych i garawy we fronto-

wych czę`ciach dziaJek, ”owodujących Jączenie zabudowy w ciągi zabudowy; 
13) zakazuje się ”rzeksztaJcania budynków gos”odarczych i garawy w obiekty mieszkalne i usJugowe; 
14) zakazuje się zmiany elewacji frontowych w budynkach przy ul. Rówyckiego; 
15) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5558.KD.L (ul. tródlana, ul. Rówyckiego) i/lub ź.G.5561.KŚ.Ś (ul. Szeligowskiego) 

i/lub Z.G.5565.KDW; 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
odpowiedniej dla jego prawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

Z.G.5558.KD.L (ul. Rówyckiego), ź.G.5561.KŚ.Ś (ul. Szeligowskiego), Z.G.5565.KDW, Z.G.5566.KP; 

2) kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,3 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 45. Teren elementarny Z.G.5539.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w zakresie obsJugi firm i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 9 m do najwy-

wej ”oJowonej krawędzi dachu; 
3) nowe budynki mieszkalne kryte dachami stromymi, symetrycznymi; 

4) w przypadku rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynków obowiązują dachy strome, kalenico-

we, Jamane oraz ”ul”itowe, z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno podobnym, z zachowaniem 

geometrii gJównego dachu budynku mieszkalnego; 
5) do”uszcza się do`wietlenia ”oddaszy wyJącznie ”o”rzez zastosowanie lukarn o szeroko`ci do 1,5 m 

lub okien ”oJaciowych; 
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6) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali mieszkalnych na cele usJugowe ”o”rzez nawiązanie do 
osi symetrii, linii ”odziaJów, rozmieszczenia i ”ro”orcji otworów okiennych, ksztaJtów i ”odziaJów sto-

larki, usytuowania i ”rofili gzymsów, nad”rowy, obramowaL okiennych i ”ozostaJych elementów wy-

stroju architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych; 

7) do”uszcza się tarasy bez ”rzekrycia i tarasy oszklone. W ”rzy”adku ”rzeszkleL tarasów nie stosuje 
się dachu stromego; 

8) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
9) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany ”lanu; 
10) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu; 

11) obowiązuje ogrodzenie frontu dziaJek ogrodzeniem awurowym o wysoko`ci od 1,1 m do 1,6 m; 

12) zakazuje się rozbudowy budynków i budowy nowych budynków gos”odarczych i garawy we fronto-

wych czę`ciach dziaJek, ”owodujących Jączenie zabudowy w ciągi zabudowy; 
13) zakazuje się ”rzeksztaJcania budynków gos”odarczych i garawy w obiekty mieszkalne i usJugowe; 
14) zakazuje się zmiany elewacji frontowych w budynkach przy ul. Szeligowskiego; 

15) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5561.KD.D (ul. Szeligowskiego) i/lub Z.G.5566.KP; 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
odpowiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

Z.G.5561.KD.D (ul. Szeligowskiego), Z.G.5566.KP; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 46. Teren elementarny Z.G.5540.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w ”arterach budynków w zakresie obsJugi firm i klientów, zgodnie 
z § 5 ust. 1 pkt 12; 

3) do”uszcza się wbudowane w ”artery budynków usJugi handlu detalicznego w lokalach o powierzchni 

s”rzedawy do 100 m2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
2) wysoko`ć zabudowy od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 18 metrów do najwywej 

”oJowonej krawędzi dachu; 
3) budynki kryte dachami ”Jaskimi; 
4) obowiązuje ”o”rawa estetyki elewacji istniejących budynków wielorodzinnych ”o”rzez realizację na 

elewacjach elementów wystroju architektonicznego, w”rowadzenie kolorystyki nawiązującej do roz-

wiązaL materiaJowych i kolorystycznych elewacji budynku przy ul. Szeligowskiego 82-88; 
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5) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali mieszkalnych w ”arterach budynków mieszkalnych na 

cele usJugowe ”o”rzez nawiązanie do linii ”odziaJów, rozmieszczenia otworów okiennych, ksztaJtów 
i ”odziaJów stolarki, nad”rowy, obramowaL okiennych i ”ozostaJych elementów wystroju architekto-

nicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych; 

6) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
7) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany ”lanu; 
8) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu; 

9) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni min. 1000 m2 z zachowaniem bez-

”o`redniego dostę”u do ul. Szeligowskiego; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej wzdJuw terenu ź.G.5561.KŚ.Ś: 35 m; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do ”rzylegającej granicy 
terenu Z.G.5561.KD.D w zakresie 85 - 95 sto”ni, obowiązujący w pasie o szeroko`ci 20 metrów 
wzdJuw tego terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5561.KD.D (ul. Szeligowskiego); 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania - z zastrzeweniem ”kt 4 - ilo`ci miejsc ”ostojo-

wych, którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne wielorodzinne - 1 miejsce postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) lokale handlowe (z wyJączeniem skle”ów z art. s”owywczymi) - 3 miejsca postojowe/100 m2 po-

wierzchni s”rzedawy, 
d) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej; 

4) dopuszcza się obniwenie za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe o miejsca postojowe realizowane 

w terenie Z.G.5561.KD.D (ul. Szeligowskiego), wzdJuw terenu elementarnego; 
5) ustala się dostę” do terenu ź.G.5587.ś. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenie Z.G.5561.KD.D (ul. Szeligowskiego); 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 47. Teren elementarny Z.G.5541.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza; 
2) do”uszcza się usJugi wbudowane w zakresie obsJugi firm i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 9 metrów do najwy-

wej ”oJowonej krawędzi dachu; 
3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) w przypadku rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynków obowiązują dachy strome, kalenico-

we, Jamane oraz ”ul”itowe, z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno podobnym, z zachowaniem 

geometrii gJównego dachu budynku mieszkalnego; 
5) do”uszcza się do`wietlenia ”oddaszy wyJącznie ”o”rzez zastosowanie lukarn o szeroko`ci do 1,5 m 

lub okien ”oJaciowych; 
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6) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali mieszkalnych na cele usJugowe ”o”rzez nawiązanie do 
osi symetrii, linii ”odziaJów, rozmieszczenia i pro”orcji otworów okiennych, ksztaJtów i ”odziaJów sto-

larki, usytuowania i ”rofili gzymsów, nad”rowy, obramowaL okiennych i ”ozostaJych elementów wy-

stroju architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych; 

7) do”uszcza się tarasy bez ”rzekrycia i tarasy oszklone. W ”rzy”adku ”rzeszkleL tarasów nie stosuje 
się dachu stromego; 

8) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
9) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany ”lanu; 
10) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu; 

11) obowiązuje ogrodzenie frontu dziaJek ogrodzeniem awurowym o wysoko`ci od 1,1 m do 1,6 m; 

12) zakazuje się rozbudowy budynków i budowy nowych budynków gos”odarczych i garawy we fronto-

wych czę`ciach dziaJek, ”owodujących Jączenie zabudowy w ciągi zabudowy; 
13) zakazuje się ”rzeksztaJcania budynków gos”odarczych i garawy w obiekty mieszkalne i usJugowe; 
14) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego; 
15) teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5562.KD.D (ul. źabuwaLska) i Z.G.5567.KDW; 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: Z.G.5562.KD.D (ul. źabuwaLska), ź.G.5567.KŚW; 
2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 48. Teren elementarny Z.G.5542.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliuniacza i szeregowa; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w zakresie obsJugi firm i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 9 m do najwy-

wej ”oJowonej krawędzi dachu - z zastrzeweniem ”kt 18; 

3) nowe budynki mieszkalne kryte dachami stromymi, symetrycznymi; 

4) w przypadku rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynków ”rzy ul. tródlanej obowiązują dachy 
strome, kalenicowe, Jamane oraz pulpitowe, z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno podobnym, 

z zachowaniem geometrii gJównego dachu budynku mieszkalnego; 
5) do”uszcza się do`wietlenia ”oddaszy wyJącznie ”o”rzez zastosowanie lukarn o szeroko`ci do 1,5 m 

lub okien ”oJaciowych; 
6) dopuszcza się ”rzebudowę istniejących lokali mieszkalnych na cele usJugowe ”o”rzez nawiązanie do 

osi symetrii, linii ”odziaJów, rozmieszczenia i ”ro”orcji otworów okiennych, ksztaJtów i ”odziaJów sto-

larki, usytuowania i ”rofili gzymsów, nad”rowy, obramowaL okiennych i ”ozostaJych elementów wy-

stroju architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 80 ｦ 10379 ｦ Poz. 1498 

 

7) do”uszcza się tarasy bez ”rzekrycia i tarasy oszklone. W ”rzy”adku ”rzeszkleL tarasów nie stosuje 
się dachu stromego; 

8) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
9) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany ”lanu; 
10) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu; 

11) obowiązuje ogrodzenie frontu dziaJek ogrodzeniem awurowym o wysoko`ci od 1,1 m do 1,6 m; 

12) zakazuje się rozbudowy budynków we frontowych czę`ciach dziaJek ulic tródlanej i źabuwaLskiej; 
13) zakazuje się ”rzeksztaJcania budynków gos”odarczych i garawy w obiekty mieszkalne i usJugowe; 
14) zakazuje się zmiany elewacji frontowych w budynkach przy ul. tródlanej; 
15) teren czę`ciowo objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej; 
16) teren czę`ciowo objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego; 
17) teren czę`ciowo objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 

18) w ”rzy”adku rozbudowy, ”rzebudowy, nadbudowy budynków na dziaJce 248/1 z obr. 2098 obowią-
zuje maksymalna wysoko`ć zabudowy nie wywsza od istniejącej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5558.KD.L (ul. tródlana, ul. Rówyckiego) i/lub ź.G.5562.KŚ.Ś (ul. źabuwaLska); 
2) do”uszcza się obsJugę z terenu Z.G.5550.KD.G. (ul. Ku SJoLcu) ”o”rzez istniejące zjazdy; 
3) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników ustalonych w pkt 4; 

4) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: Z.G.5550.KD.G. (ul. Ku SJoLcu), ź.G.5558.KŚ.L (ul. tródlana, ul. Rówyckiego), 
Z.G.5562.KD.D (ul. źabuwaLska); 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 49. Teren elementarny Z.G.5543.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w zakresie obsJugi firm i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12 metrów do naj-

wywej ”oJowonej krawędzi dachu; 
3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) w przypadku rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynków obowiązują dachy strome, kalenico-

we, Jamane oraz ”ul”itowe, z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno podobnym, z zachowaniem 

geometrii gJównego dachu budynku mieszkalnego; 
5) do”uszcza się do`wietlenia ”oddaszy wyJącznie ”o”rzez zastosowanie lukarn o szeroko`ci do 1,5 m 

lub okien poJaciowych; 
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6) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali mieszkalnych na cele usJugowe ”o”rzez nawiązanie do 
osi symetrii, linii ”odziaJów, rozmieszczenia i ”ro”orcji otworów okiennych, ksztaJtów i ”odziaJów sto-

larki, usytuowania i ”rofili gzymsów, nad”rowy, obramowaL okiennych i ”ozostaJych elementów wy-

stroju architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych; 

7) do”uszcza się tarasy bez ”rzekrycia i tarasy oszklone. W ”rzy”adku ”rzeszkleL tarasów nie stosuje 
się dachu stromego; 

8) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
9) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany ”lanu; 
10) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu; 

11) obowiązuje ogrodzenie frontu dziaJek ogrodzeniem awurowym o wysoko`ci od 1,1 m do 1,6 m; 

12) zakazuje się rozbudowy budynków we frontowych czę`ciach dziaJek; 
13) zakazuje się ”rzeksztaJcania budynków gos”odarczych i garawy w obiekty mieszkalne i usJugowe; 
14) zakazuje się zmiany elewacji frontowych w budynkach przy ul. tródlanej; 

15) teren objęty strefą B ochrony historycznej struktury ”rzestrzennej; 
16) teren objęty czę`ciowo strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5558.KD.L (ul. tródlana, ul. Rówyckiego) i/lub ź.G.5567.KŚW; 
2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

Z.G.5558.KD.L (ul. tródlana, ul. Rówyckiego), ź.G.5567.KŚW; 
2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 50. Teren elementarny Z.G.5544.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w partery budynku w zakresie obsJugi firm i klientów, zgodnie z § 5 

ust. 1 pkt 12; 

3) do”uszcza się wbudowane w ”artery budynków usJugi handlu detalicznego w lokalach o powierzchni 

s”rzedawy do 100 m2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 40%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
2) wysoko`ć zabudowy od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 18 m do najwywej ”oJo-

wonej krawędzi dachu; 
3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) w przypadku rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynków obowiązują dachy strome, kalenico-

we, Jamane oraz ”ul”itowe, z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno podobnym, z zachowaniem 

geometrii gJównego dachu budynku mieszkalnego; 
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5) do”uszcza się do`wietlenia ”oddaszy wyJącznie ”o”rzez zastosowanie lukarn o szeroko`ci do 1,5 m 

lub okien ”oJaciowych; 
6) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali mieszkalnych na cele usJugowe ”o”rzez nawiązanie do 

osi symetrii, linii ”odziaJów, rozmieszczenia i ”ro”orcji otworów okiennych, ksztaJtów i ”odziaJów sto-

larki, usytuowania i ”rofili gzymsów, nad”rowy, obramowaL okiennych i ”ozostaJych elementów wy-

stroju architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych; 

7) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
8) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu; 

9) do”uszcza się ogrodzenie frontu dziaJek ogrodzeniem awurowym o wysoko`ci od 1,1 m do 1,6 m; 

10) zakazuje się rozbudowy budynku we frontowych czę`ciach dziaJek; 
11) teren objęty strefą K ochrony historycznej struktury ”rzestrzennej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5561.KD.D (ul. Szeligowskiego); 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
odpowiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania - z zastrzeweniem ”kt 4 - ilo`ci miejsc ”ostojo-

wych, którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne wielorodzinne - 1 miejsce postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej; 

4) do”uszcza się obniwenie za”otrzebowania na miejsca ”ostojowe w terenie o miejsca postojowe reali-

zowane w terenie Z.G.5561.KD.L (ul. Szeligowskiego), wzdJuw terenu elementarnego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenie Z.G.5561.KD.D (ul. Szeligowskiego); 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 51. Teren elementarny Z.G.5545.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca; 
2) do”uszcza się usJugi wbudowane w zakresie obsJugi firm i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 9 m do najwy-

wej ”oJowonej krawędzi dachu; 
3) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi, symetrycznymi; 

4) w przypadku rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynków obowiązują dachy strome, kalenico-

we, Jamane oraz ”ul”itowe, z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno podobnym, z zachowaniem 

geometrii gJównego dachu budynku mieszkalnego; 
5) do”uszcza się do`wietlenia ”oddaszy wyJącznie ”o”rzez zastosowanie lukarn o szeroko`ci do 1,5 m 

lub okien ”oJaciowych; 
6) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali mieszkalnych na cele usJugowe ”o”rzez nawiązanie do 

osi symetrii, linii ”odziaJów, rozmieszczenia i ”ro”orcji otworów okiennych, ksztaJtów i ”odziaJów sto-

larki, usytuowania i ”rofili gzymsów, nad”rowy, obramowaL okiennych i ”ozostaJych elementów wy-

stroju architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych; 
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7) do”uszcza się tarasy bez ”rzekrycia i tarasy oszklone. W ”rzy”adku ”rzeszkleL tarasów nie stosuje 
się dachu stromego; 

8) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
9) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany ”lanu; 
10) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu; 

11) obowiązuje ogrodzenie frontu dziaJek ogrodzeniem awurowym o wysoko`ci od 1,1 m do 1,6 m; 

12) zakazuje się rozbudowy budynków i budowy nowych budynków gos”odarczych i garawy we fronto-

wych czę`ciach dziaJek, ”owodujących Jączenie zabudowy w ciągi zabudowy; 
13) zakazuje się ”rzeksztaJcania budynków gos”odarczych i garawy w obiekty mieszkalne i usJugowe; 
14) zakazuje się zmiany elewacji frontowych w budynkach przy ul. Krętej; 
15) teren objęty strefą B ochrony historycznej struktury ”rzestrzennej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5559.KD.D (ul. Kręta); 
2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
odpowiedniej dla jego prawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenie 

Z.G.5559.KD.D (ul. Kręta); 
2) teren czę`ciowo objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 52. Teren elementarny Z.G.5546.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca i szeregowa; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w zakresie obsJugi firm i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego 50%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 9 m do najwy-

wej ”oJowonej krawędzi dachu - z zastrzeweniem ”kt 16; 

3) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi, symetrycznymi; 

4) w przypadku rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynków obowiązują dachy strome, kalenico-

we, Jamane oraz ”ul”itowe, z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno podobnym, z zachowaniem 

geometrii gJównego dachu budynku mieszkalnego; 
5) do”uszcza się do`wietlenia ”oddaszy wyJącznie poprzez zastosowanie lukarn o szeroko`ci do 1,5 m 

lub okien ”oJaciowych; 
6) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali mieszkalnych na cele usJugowe ”o”rzez nawiązanie do 

osi symetrii, linii ”odziaJów, rozmieszczenia i ”ro”orcji otworów okiennych, ksztaJtów i ”odziaJów sto-

larki, usytuowania i ”rofili gzymsów, nad”rowy, obramowaL okiennych i ”ozostaJych elementów wy-

stroju architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych; 

7) do”uszcza się tarasy bez ”rzekrycia i tarasy oszklone. W przypadku ”rzeszkleL tarasów nie stosuje 
się dachu stromego; 
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8) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
9) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany ”lanu; 
10) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu; 

11) obowiązuje ogrodzenie frontu dziaJek ogrodzeniem awurowym o wysoko`ci od 1,1 m do 1,6 m; 

12) zakazuje się rozbudowy budynków i budowy nowych budynków gos”odarczych i garawy we fronto-

wych czę`ciach dziaJek, ”owodujących Jączenie zabudowy w ciągi zabudowy; 
13) zakazuje się ”rzeksztaJcania budynków gos”odarczych i garawy w obiekty mieszkalne i usJugowe; 
14) zakazuje się zmiany elewacji frontowych w budynkach przy ul. tródlanej; 
15) teren objęty strefą B ochrony historycznej struktury ”rzestrzennej; 
16) na dziaJce Nr 73 z obr. 2098 do”uszcza się maksymalną wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji nad-

ziemnych, lecz nie więcej niw 10,5 m do najwywej ”oJowonej krawędzi dachu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5558.KD.L (ul. tródlana, ul. Rówyckiego) i/lub ź.G.5559.KŚ.Ś (ul. Kręta) i/lub 
Z.G.5560.KD.D (ul. Krótka) i/lub ź.G.5569.KŚW; 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

Z.G.5558.KD.L (ul. tródlana, ul. Rówyckiego), Z.G.5559.KD.D (ul. Kręta), ź.G.5560.KŚ.Ś (ul. Krótka), 
Z.G.5569.KDW; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 53. Teren elementarny Z.G.5547.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: funkcja mieszkalna jednorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w zakresie obsJugi firm i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego 60%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 9 m do najwy-

wej ”oJowonej krawędzi dachu; 
3) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi, symetrycznymi; 

4) w przypadku rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynków obowiązują dachy strome, kalenicowe, 
Jamane oraz ”ul”itowe, z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno podobnym, z zachowaniem geome-

trii gJównego dachu budynku mieszkalnego; 
5) do”uszcza się do`wietlenia ”oddaszy wyJącznie ”o”rzez zastosowanie lukarn o szeroko`ci do 1,5 m 

lub okien ”oJaciowych; 
6) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali mieszkalnych na cele usJugowe ”o”rzez nawiązanie do 

osi symetrii, linii ”odziaJów, rozmieszczenia i ”ro”orcji otworów okiennych, ksztaJtów i ”odziaJów sto-

larki, usytuowania i ”rofili gzymsów, nad”rowy, obramowaL okiennych i ”ozostaJych elementów wy-

stroju architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych; 
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7) do”uszcza się tarasy bez ”rzekrycia i tarasy oszklone. W ”rzy”adku ”rzeszkleL tarasów nie stosuje 
się dachu stromego; 

8) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
9) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu; 

10) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu; 

11) obowiązuje ogrodzenie frontu dziaJek ogrodzeniem awurowym o wysoko`ci od 1,1 m do 1,6 m; 

12) zakazuje się rozbudowy budynków i budowy nowych budynków gos”odarczych i garawy we fronto-

wych czę`ciach dziaJek, ”owodujących Jączenie zabudowy w ciągi zabudowy; 
13) zakazuje się ”rzeksztaJcania budynków gos”odarczych i garawy w obiekty mieszkalne i usJugowe; 
14) zakazuje się zmiany elewacji frontowych w budynkach przy ul. Krętej i Krótkiej; 
15) teren objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5559.KD.D (ul. Kręta) i/lub ź.G.5560.KŚ.Ś (ul. Krótka) i/lub ź.G.5569.KŚW; 
2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

Z.G.5559.KD.D (ul. Kręta), ź.G.5560.KŚ.Ś (ul. Krótka), ź.G.5569.KŚW; 
2) teren czę`ciowo objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 54. Teren elementarny Z.G.5548.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliuniacza i szeregowa; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w zakresie obsJugi firm i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
2) maksymalna, istniejąca wysoko`ć zabudowy do zachowania dla budynków: 

a) przy ul. Ku SJoLcu: 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12 m do najwywej ”oJowonej 
czę`ci konstrukcyjnej dachu, 

b) przy ul. Krętej: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 9 m do najwywej ”oJowonej czę`ci 
konstrukcyjnej dachu, 

c) przy ul. Krótkiej: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 9 m do najwywej ”oJowonej czę`ci 
konstrukcyjnej dachu; 

3) istniejąca geometria dachów stromych i kąty nachylenia ”oJaci dachowych w budynkach mieszkal-

nych do zachowania: 

a) wzdJuw ul. Ku SJoLcu: dachy ko”ertowe, 
b) wzdJuw ul. Krętej: dachy kalenicowe, symetryczne z usytuowaniem ”rosto”adJym kalenicy do ulicy, 
c) wzdJuw ul. Krótkiej: dachy kalenicowe, symetryczne z usytuowaniem ”rosto”adJym kalenicy do 

ulicy; 
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4) w przypadku rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynków obowiązują dachy strome, kalenicowe, 
Jamane oraz pulpitowe, z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno podobnym, z zachowaniem geome-

trii gJównego dachu budynku mieszkalnego; 
5) do”uszcza się do`wietlenia istniejących ”oddaszy wyJącznie ”o”rzez zastosowanie okien ”oJaciowych; 
6) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali mieszkalnych na cele usJugowe ”o”rzez nawiązanie do 

osi symetrii, linii ”odziaJów, rozmieszczenia i ”ro”orcji otworów okiennych, ksztaJtów i ”odziaJów sto-

larki, usytuowania i ”rofili gzymsów, nad”rowy, obramowaL okiennych i ”ozostaJych elementów wy-

stroju architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych; 

7) do”uszcza się tarasy bez ”rzekrycia i tarasy oszklone. W ”rzy”adku ”rzeszkleL tarasów nie stosuje 
się dachu stromego; 

8) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
9) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany ”lanu; 
10) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu; 

11) obowiązuje ogrodzenie frontu dziaJek ogrodzeniem awurowym o wysoko`ci od 1,1 m do 1,6 m; 

12) zakazuje się rozbudowy budynków i budowy nowych budynków gos”odarczych i garawy we fronto-

wych czę`ciach dziaJek, ”owodujących Jączenie zabudowy w ciągi zabudowy; 
13) zakazuje się ”rzeksztaJcania budynków gos”odarczych i garawy w obiekty mieszkalne i usJugowe; 
14) zakazuje się zmiany elewacji frontowych w budynkach: 

a) przy ul. Ku SJoLcu od nr 44 do nr 57, 

b) przy ul. Krętej, 
c) przy ul. Krótkiej; 

15) zabudowa gospodarcza i garawowa na tyJach dziaJek jednokondygnacyjna, kryta dachem stromym, 
dwuspadowym, o maksymalnej wysoko`ci do 5 m, liczona do najwywej ”oJowonej czę`ci konstrukcyj-

nej dachu; 

16) teren objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5558.KD.L (ul. tródlana, ul. Rówyckiego) i/lub ź.G.5559.KŚ.Ś (ul. Kręta) i/lub 
Z.G.5560.KD.D (ul. Krótka) i/lub ź.G.5568.KŚW i/lub ź.G.5550.KŚ.G (ul. Ku SJoLcu); 

2) zakaz lokalizacji nowych zjazdów od ulicy ź.G.5550.KŚ.G; 
3) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników ustalonych w pkt 4; 

4) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

Z.G.5550.KD.G (ul. Ku SJoLcu), ź.G.5558.KŚ.L (ul. tródlana, ul. Rówyckiego), ź.G.5559.KŚ.Ś 
(ul. Kręta), ź.G.5560.KŚ.Ś (ul. Krótka), ź.G.5569.KŚW; 

2) teren czę`ciowo objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wier-

czewoｬ. 

§ 55. Teren elementarny Z.G.5549.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w zakresie obsJugi firm i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12; 

3) zakazuje się lokalizacji lokali handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 100 m2. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) zakazuje się ”omniejszania istniejącej ”owierzchni biologicznie czynnej w granicach dziaJki budowlanej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się ”owiększania istniejącej ”owierzchni zabudowy dziaJki budowlanej; 
2) istniejąca wysoko`ć zabudowy do zachowania; 

3) istniejąca geometria dachu do zachowania; 
4) do”uszcza się dodatkowe do`wietlenie ”oddaszy wyJącznie w formie okien ”oJaciowych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę - z zastrzeweniem ustalenia w pkt 2 - realizuje się od ulicy i Z.G.5559.KD.D (ul. Kręta); 
2) do”uszcza się obsJugę od ulicy ź.G.5550.KŚ.G (ul. Ku SJoLcu) ”o”rzez istniejący zjazd; 
3) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników ustalonych w pkt 4; 

4) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne wielorodzinne - 1 miejsce postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
d) lokale handlowe (z wyJączeniem skle”ów z art. s”owywczymi) - 3 miejsca postojowe/100 m2 po-

wierzchni s”rzedawy; 
5) ustala się dostę” do terenu ź.G.5588.ś. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zaopatrzenie w wodę, gaz cie”Jo i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

Z.G.5550.KD.G (ul. Ku SJoLcu), ź.G.5559.KŚ.Ś (ul. Kręta), ź.G.5533.źP. 

§ 56. Teren elementarny Z.G. 5550.KD.G - ul. Ku SJoLcu. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica gJówna wraz z trasą tramwajową i ”ętlą tramwajowo - au-

tobusową. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren czę`ciowo objęty SźM; 
2) obowiązuje w”rowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Przygodnej zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
2) na odcinku od ul. Przygodnej do ulicy Z.G.5551.KŚ.GP zakazuje się - z zastrzeweniem ”kt 3 - lokaliza-

cji reklam wolno stojących: 
a) w ”asie rozdzielającym jezdnie gJówne, 
b) ”oza ”asem rozdzielającym jezdnie gJówne w odstę”ach mniejszych niw 100 m; ustalenie nie do-

tyczy reklam związanych z dziaJalno`cią stacji ”aliw usytuowanych ”rzy ulicy; 
3) do”uszcza się ”rzedJuwanie lokalizacji reklam wolno stojących istniejących w dniu uchwalenia zmiany 

planu; 

4) lokalizację reklam wolno stojących warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL dla komunikacji ko-

Jowej; rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów drogowych oraz dla ”rowa-

dzenia sieci inwynieryjnej; 
5) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników ”rzynajmniej na odcinkach ”o-

między skrzywowaniami; 
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6) w granicach wydzielenia 1.KM do”uszcza się lokalizację obiektów towarzyszących ”ętli tramwajowej 
takich jak np. dyspozytornia, pogotowie techniczne, poczekalnia, pomieszczenia socjalne itp., a takwe 
lokalizację szaletu ”ublicznego; 

7) dla zabudowy wymienionej w pkt 6 obowiązuje: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 200 m2, 

b) maksymalna wysoko`ć zabudowy 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 8 metrów do 
najwywej ”oJowonej krawędzi dachu, 

c) budynki kryte dachami ”Jaskimi; 
8) zakazuje się - z zastrzeweniem ”kt 3, pkt 9 i pkt 10 - zagospodarowania tymczasowego; 

9) do”uszcza się, jako obiekt towarzyszący ”ętli tramwajowej, lokalizację jednego kiosku - ze s”rzedawą 
”rasy, biletów komunikacji miejskiej, biletów ”ostojowych it”. - o powierzchni zabudowy do 12 m2 

i maksymalnej wysoko`ci 3.5 m od ”oziomu chodnika do najwywej ”oJowonego elementu konstrukcji 
dachu ”Jaskiego; 

10) ustalenie w pkt 8 nie dotyczy zagos”odarowania tymczasowego zielenią niską (w tym krzewami) 

”asów ”oza jezdnią ulicy oraz między jezdniami ulicy; 
11) teren czę`ciowo objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej; 
12) teren czę`ciowo objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego; 
13) teren czę`ciowo objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 42 m do 195,2 m, zgodnie z rysunkiem zmiany 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój - dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, obustronne chodniki i `ciewki rowerowe. Śo-

”uszcza się realizację jezdni ws”omagających dla obsJugi ”rzylegJej zabudowy; 
2) torowisko tramwajowe wydzielone usytuowane w ”asie ”omiędzy jezdniami ulicy; 
3) ”ętlę tramwajową i autobusową lokalizuje się w granicach terenu 1.KM, okre`lonego na rysunku 

zmiany planu; 

4) ”rzebieg `ciewki rowerowej ”oza jezdnią; 
5) zakazuje się - z zastrzeweniem ”kt 6 - lokalizacji nowych zjazdów ”ublicznych i indywidualnych; 

6) ustalenie w pkt 5 nie dotyczy istniejących w dniu uchwalenia zmiany ”lanu dziaJek gruntu, do których 
dostę” mowliwy jest jedynie od ul. Ku SJoLcu. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna 
i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych 

sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrale wodociągowe o `rednicy 400 - 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) gazociąg `redniego ci`nienia o `rednicy 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

4) magistrala cieplna o `rednicy 2x350 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

5) rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych o `rednicy 2x200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

6) projektowane kolektory deszczowe; 

7) do”uszcza się ”rowadzenie rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych; 
8) teren czę`ciowo objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej _wier-

czewoｬ. 

§ 57. Teren elementarny Z.G.5551.KD.GP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica gJówna ruchu ”rzy`”ieszonego. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

Obowiązuje w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni przyulicznej na projektowanym odcinku ulicy. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się - z zastrzeweniem ”kt 2 - lokalizacji reklam wolno stojących: 
a) w ”asie rozdzielającym jezdnie gJówne, 
b) poza pasem rozdzielającym jezdnie gJówne w odstę”ach mniejszych niw 100 m; ustalenie nie do-

tyczy reklam związanych z dziaJalno`cią stacji ”aliw usytuowanych ”rzy ulicy GP; 
2) do”uszcza się ”rzedJuwanie lokalizacji reklam wolno stojących istniejących w dniu uchwalenia zmiany 

planu; 

3) lokalizację reklam wolno stojących warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL dla komunikacji ko-

Jowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów drogowych oraz dla ”rowa-

dzenia sieci inwynieryjnej; 
4) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego - z zastrzeweniem ”kt 2, pkt 5 i pkt 6; 

5) do”uszcza się zagos”odarowanie tymczasowe zielenią niską i wysoką; 
6) do”uszcza się tymczasowy dojazd do terenów handlowo - usJugowych ”rzylegających do ulicy od 

strony ”óJnocnej do czasu zagospodarowania terenu ulicy zgodnie z ustaleniami zmiany planu; 

7) w granicach terenu okre`lonego na rysunku zmiany ”lanu: obszar ”od budownictwo ochronne na 
wy”adek w”rowadzenia stanu zagrowenia ”aLstwa. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 179,1 m do 188,6 m, zgodnie z rysunkiem zmiany 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: dwie jezdnie ”o dwa ”asy ruchu, min. jednostronny chodnik, `ciewka rowerowa; 
2) ”rzebieg `ciewki rowerowej ”oza jezdnią; 
3) zakazuje się - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 5 - bez”o`redniej obsJugi terenów otaczających z ulicy. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci elektroenergetyczne oraz kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie rurociągu tJocznego `cieków sanitarnych; 
3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 58. Teren elementarny Z.G.5552.KD.G - ul. Gen. StanisJawa Taczaka. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica gJówna wraz z trasą tramwajową. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) w ”asie rozdzielającym jezdnie ulicy ”o obu stronach torowiska tramwajowego oraz ”o obu stronach 

ulicy szpalery drzew. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji - z zastrzeweniem ”kt 2 - reklam wolno stojących: 
a) w ”asie rozdzielającym jezdnie gJówne, 
b) ”oza ”asem rozdzielającym jezdnie gJówne w odstę”ach mniejszych niw 150 m; 

2) do”uszcza się ”rzedJuwanie lokalizacji reklam wolno stojących istniejących w dniu uchwalenia zmiany 

planu; 

3) lokalizację reklam wolno stojących warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL dla komunikacji ko-

Jowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów drogowych oraz dla ”rowa-

dzenia sieci inwynieryjnej; 
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4) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników ”rzynajmniej na odcinkach ”o-

między skrzywowaniami; 
5) zakazuje się - z zastrzeweniem ”kt 2 i pkt 6 - zagospodarowania tymczasowego; 

6) ustalenie w pkt 5 nie dotyczy zagos”odarowania tymczasowego zielenią niską (w tym krzewami); 

7) do”uszcza się tymczasowe dojazdy do istniejących ogrodów dziaJkowych zgodnie z ustaleniami 

w ust. 5 pkt 5. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających od 67,5 m do 71,4 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu; 

2) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: dwie jezdnie ”o dwa ”asy ruchu z torowiskiem tramwajowym, obustronne chod-

niki i `ciewki rowerowe; 
2) torowisko tramwajowe wydzielone, usytuowane w ”asie między jezdniami; 
3) ”rzebieg `ciewki rowerowej ”oza jezdnią; 
4) zakazuje się - z zastrzeweniem ”kt 5 - bez”o`redniej obsJugi terenów otaczających; 
5) od ulicy ź.G.5552.KŚ.G do”uszcza się jedno ”oJączenie do terenu ź.G.5532.źP, ograniczone do rela-

cji ”rawoskrętnych; 
6) ”omiędzy terenami ź.G.5527.źP i ź.G.5532.źP obowiązuje w”rowadzenie bezkolizyjnego ”rzej`cia 

dla pieszych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna 
i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych 

sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa o `rednicy 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) gazociągi `redniego ci`nienia o `rednicy 150 - 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

4) magistrala cieplna o `rednicy 2x700 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

5) kolektory sanitarne o `rednicy 0,35/0,525 - 1,40 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

6) kolektory deszczowe o `rednicy 0,50 - 0,60 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

7) przepust drogowy - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

8) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej _wierczewoｬ. 

§ 59. Teren elementarny Z.G.5553.KD.G - ul. Hieronima Derdowskiego. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica gJówna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obowiązuje w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni ”rzyulicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji - z zastrzeweniem ”kt 2 - reklam wolno stojących: 
a) w ”asie rozdzielającym jezdnie gJówne, 
b) ”oza ”asem rozdzielającym jezdnie gJówne w odstę”ach mniejszych niw 100 m; ustalenie nie do-

tyczy reklam związanych z dziaJalno`cią stacji ”aliw usytuowanych przy ulicy; 

2) do”uszcza się ”rzedJuwanie lokalizacji reklam wolno stojących istniejących w dniu uchwalenia zmiany 

planu; 

3) lokalizację reklam wolno stojących warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL dla komunikacji ko-

Jowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów drogowych oraz dla ”rowa-

dzenia sieci inwynieryjnej; 
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4) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników ”rzynajmniej na odcinkach ”o-

między skrzywowaniami; 
5) zakazuje się - z zastrzeweniem ”kt 2 i pkt 6 - zagospodarowania tymczasowego; 

6) ustalenie w pkt 5 nie dotyczy: 

a) zagos”odarowania tymczasowego zielenią niską (w tym krzewami) ”asów ”oza jezdnią ulicy, 
b) istniejącego ”arkingu dla samochodów osobowych; 

7) teren czę`ciowo objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 35,0 m do 59,5 m, zgodnie z rysunkiem zmiany 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: dwie jezdnie ”o dwa ”asy ruchu, obustronne chodniki i `ciewki rowerowe; 
2) ”rzebieg `ciewki rowerowej ”oza jezdnią; 
3) zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów - z zastrzeweniem ”kt 4; 

4) ustalenie w pkt 3 nie dotyczy istniejących w dniu uchwalenia zmiany ”lanu dziaJek gruntu, do których 
dostę” mowliwy jest jedynie od ul. Derdowskiego oraz dojazdu do parkingu Z.G.5574.KS i terenu 

Z.G.5533.ZP. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna 
i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa o `rednicy 300 - 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu, likwidacji i budowy sieci nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) gazociągi `redniego ci`nienia o `rednicy 150 - 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

4) magistrala cieplna o `rednicy 2x700 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

5) kolektory sanitarne o `rednicy 0,40 - 1,60 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

6) kolektory deszczowe o `rednicy 0,50 - 0,60 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

7) projektowany kolektor deszczowy; 

8) teren czę`ciowo objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej _wierczewoｬ. 

§ 60. Teren elementarny Z.G.5554.KD.Z - ul. Hieronima Derdowskiego. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obowiązuje w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni ”rzyulicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji - z zastrzeweniem ”kt 2 - reklam wolno stojących: 
a) w ”asie rozdzielającym jezdnie gJówne, 
b) ”oza ”asem rozdzielającym jezdnie gJówne w odstę”ach mniejszych niw 100 m; ustalenie nie do-

tyczy reklam związanych z dziaJalno`cią stacji ”aliw usytuowanych ”rzy ulicy; 
2) do”uszcza się ”rzedJuwanie lokalizacji reklam wolno stojących istniejących w dniu uchwalenia zmiany 

planu; 

3) lokalizację reklam wolno stojących warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL dla komunikacji ko-

Jowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów drogowych oraz dla ”rowa-

dzenia sieci inwynieryjnej; 
4) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników ”rzynajmniej na odcinkach ”o-

między skrzywowaniami; 
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5) zakazuje się - z zastrzeweniem ”kt 2 i pkt 6 - zagospodarowania tymczasowego; 

6) ustalenie w pkt 4 nie dotyczy zagos”odarowania tymczasowego zielenią niską (w tym krzewami) 

”asów ”oza jezdnią ulicy, zagos”odarowania tymczasowego związanego z istniejącymi ogrodami 
dziaJkowymi, ciągów ”ieszych i rowerowych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 39,0 m. do 59,5 m, zgodna z rysunkiem zmiany 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: dwie jezdnie ”o dwa ”asy ruchu, obustronne chodniki, `ciewka rowerowa; 
2) ”rzebieg `ciewki rowerowej ”oza jezdnią; 
3) zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów publicznych i indywidualnych - z zastrzeweniem ”kt 4 i pkt 5; 

4) ustalenie w pkt 3 nie dotyczy istniejących w dniu uchwalenia zmiany ”lanu dziaJek gruntu, do których 
dostę” mowliwy jest jedynie od ul. Derdowskiego; 

5) do”uszcza się jeden nowy zjazd dla obsJugi nowego zagos”odarowania ”lanowanego na terenie ele-

mentarnym Z.G.5527.ZP. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna 
i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych 

sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa o `rednicy 300 - 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) stacja redukcyjno-pomiarowa gazu II stopnia - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji i przeniesienia w teren Z.G.5527.ZP; 

4) gazociągi `redniego ci`nienia o `rednicy 150 - 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

5) gazociąg niskiego ci`nienia o `rednicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

6) magistrale cieplne o `rednicy 2x500 - 700 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

7) projektowana kanalizacja deszczowa; 

8) teren czę`ciowo objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej _wierczewoｬ. 

§ 61. Teren elementarny Z.G.5555.KD.Z - ul. StanisJawa Ignacego Witkiewicza. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty SźM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników ”rzynajmniej na odcinkach ”o-

między skrzywowaniami; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego. Ustalenie nie dotyczy zagos”odarowania tymczaso-

wego związanego z istniejącymi ogrodami dziaJkowym, oraz ciągów ”ieszych i `ciewek rowerowych; 
3) teren czę`ciowo objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 37,6 m do 50,7 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: dwie jezdnie ”o dwa ”asy ruchu, obustronne chodniki, `ciewka rowerowa; 
2) ”rzebieg `ciewki rowerowej ”oza jezdnią. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna 
i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych 

sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa o `rednicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) gazociąg `redniego ci`nienia o `rednicy 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

4) gazociąg niskiego ci`nienia o `rednicy 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

5) magistrala cieplna o `rednicy 2x700 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

6) kolektory sanitarne o `rednicy 0,35/0,525 - 0,8 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu, likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

7) kolektor deszczowe o `rednicy 1,0 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

8) stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu, likwidacji i przeniesienia w teren Z.G.5527.ZP; 

9) teren czę`ciowo objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej _wierczewoｬ. 

§ 62. Teren elementarny Z.G.5556.KD.L - ul. Gen. StanisJawa Maczka, ul. Polskich Marynarzy. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obowiązuje w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni ”rzyulicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników ”rzynajmniej na odcinkach ”o-

między skrzywowaniami; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 20 m do 43,9 m, zgodnie z rysunkiem zmiany pla-

nu; 

2) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki, `ciewka rowerowa; 
2) ”rzebieg `ciewki rowerowej ”oza jezdnią; 
3) wzdJuw ul. Gen. StanisJawa Maczka `ciewka rowerowa oddzielona od chodnika ”asem zieleni o szero-

ko`ci minimum 2 m; 

4) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych realizuje się w formie zatok tylko przy jezdni ulicy 

Gen. StanisJawa Maczka. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna 

i deszczowa, rurociągi tJoczne `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) gazociąg `redniego ci`nienia o `rednicy 125 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) magistrale cieplne o `rednicy 2x350 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji i budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

4) kolektor deszczowy o `rednicy 1,00 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji i budowy nowego kolektora w terenie elementarnym; 

5) rurociąg drenarski o `rednicy 0,50 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

i budowy nowego rurociągu w terenie elementarnym; 

6) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 
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§ 63. Teren elementarny Z.G.5557.KD.L - ul. Polskich Marynarzy. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obowiązuje w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni ”rzyulicznej na ”rojektowanym odcinku ulicy. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników ”rzynajmniej na odcinkach ”o-

między skrzywowaniami; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego - z zastrzeweniem ”kt 3; 

3) ustalenie w pkt 2 nie dotyczy zagos”odarowania tymczasowego zielenią niską i wysoką. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 14,5 m do 27,2 m, zgodnie z rysunkiem zmiany 

planu; 

2) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki, `ciewka rowerowa; 
2) ”rzebieg `ciewki rowerowej ”oza jezdnią; 
3) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych realizuje się w formie zatok przy jezdni ulicy. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i desz-

czowa, rurociągi tJoczne `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) kolektory deszczowe o `rednicy 1,00 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji i budowy nowego kolektora; 

3) rurociąg drenarski o `rednicy 0,50 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

i budowy nowego rurociągu; 
4) elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji; 

5) ”rojektowana sieć: wodociągowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanali-

zacja sanitarna i deszczowa oraz rurociągi tJoczne `cieków sanitarnych; 
6) projektowany przepust drogowy na strumieniu Wierzbak; 

7) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 64. Teren elementarny Z.G.5558.KD.L - ul. tródlana, ul. Rówyckiego. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren czę`ciowo objęty SźM; 
2) wzdJuw ul. tródlanej, ”o jej wschodniej stronie, obowiązuje utrzymanie i odtworzenie szpaleru drzew. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników ”rzynajmniej na odcinkach ”o-

między skrzywowaniami; 
2) utrzymanie i uzu”eJnienie zachowanej kamiennej nawierzchni jezdni; 
3) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
4) teren czę`ciowo objęty strefą B zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej; 
5) teren czę`ciowo objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego; 
6) teren czę`ciowo objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 
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2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 9 m do 15,4 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna 
i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych 

sieci w terenie elementarnym; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 65. Teren elementarny Z.G.5559.KD.D - ul. Kręta. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) zakazuje się zmniejszania zasobu zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników ”rzynajmniej na odcinkach ”o-

między skrzywowaniami; 
2) utrzymanie i uzu”eJnienie zachowanej kamiennej nawierzchni jezdni; 
3) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
4) teren czę`ciowo objęty strefą B zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 9 m do 12,1 m, zgodna z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i desz-

czowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym; 

2) teren czę`ciowo objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody podziemnej ｭ_wier-

czewoｬ. 

§ 66. Teren elementarny Z.G.5560.KD.D - ul. Krótka. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty SźM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników ”rzynajmniej na odcinkach ”o-

między skrzywowaniami; 
2) utrzymanie i uzu”eJnienie zachowanej kamiennej nawierzchni jezdni; 
3) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 

4) teren objęty strefą B zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 8,9 m do 9,5 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu; 
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2) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu. obustronne chodniki; 
2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i desz-

czowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym; 

2) teren czę`ciowo objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wier-

czewoｬ. 

§ 67. Teren elementarny Z.G.5561.KD.D - ul. Tadeusza Szeligowskiego. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) obowiązuje w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni ”rzyulicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników ”rzynajmniej na odcinkach ”o-

między skrzywowaniami; 
2) zakazuje się - z zastrzeweniem ”kt 3 i 4 - zagospodarowania tymczasowego; 

3) do”uszcza się ”rzedJuwenie lokalizacji istniejącego obiektu tymczasowego branwy s”owywczej na okres 
do 10 lat od daty uchwalenia niniejszej zmiany ”lanu lub lokalizację - w miejsce istniejącego - nowego 

kiosku branwy s”owywczej - o powierzchni zabudowy do 30 m2 i maksymalnej wysoko`ci 4,5 m od 

”oziomu chodnika do najwywej ”oJowonego elementu konstrukcji dachu ”Jaskiego lub stromego na 

okres do 10 lat od daty uchwalenia niniejszej zmiany planu; 

4) do”uszcza się tymczasowe zagos”odarowanie zielenią; 
5) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 9,3 m do 20 m, zgodna z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, min. jednostronny chodnik; 
2) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych realizuje się w formie zatok przy jezdni ulicy; 

3) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna 

i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych 

sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa o `rednicy 400-450 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu, likwidacji oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 68. Teren elementarny Z.G.5562.KD.D - ul. źabuwaLska. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty SźM. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników ”rzynajmniej na odcinkach ”o-

między skrzywowaniami; 
3) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
4) teren czę`ciowo objęty strefą B zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej; 
5) teren czę`ciowo objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego; 
6) teren czę`ciowo objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 8,8 m do 14,1 m, zgodna z rysunkiem zmiany 

planu; 

2) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 

2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i desz-

czowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa o `rednicy 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) gazociąg `redniego ci`nienia o `rednicy 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu, likwidacji oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

4) projektowana kanalizacja deszczowa; 

5) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 69. Teren elementarny Z.G.5563.KD.D - ul. Leona BabiLskiego. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty SźM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników ”rzynajmniej na odcinkach ”o-

między skrzywowaniami; 
3) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
4) teren czę`ciowo objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego; 
5) teren czę`ciowo objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 4,4 m do 14,1 m, zgodna z rysunkiem zmiany 

planu; 

2) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ulica w formie ciągu ”ieszo - jezdnego; 

2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie ele-

mentarnym; 
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2) do”uszcza się budowę kanalizacji deszczowej; 
3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 70. Teren elementarny Z.G.5564.KD.D - ul. Przygodna. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty SźM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 7,2 m, zgodna z rysunkiem zmiany planu; 

2) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: ulica w formie ciągu ”ieszo - jezdnego ze `ciewką rowerową; 
2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa o `rednicy 630 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) projektowana kanalizacja deszczowa; 

4) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 71. Teren elementarny Z.G.5565.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty SźM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
 

2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
3) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 5 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu; 

2) zakazuje się dokonywania ”odziaJów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Droga w formie ciągu ”ieszo - jezdnego bez wyodrębniania jezdni i chodników o szeroko`ci 5 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych; 
3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 72. Teren elementarny Z.G.5566.KP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) nawierzchnię ciągu realizuje się jako ”rze”uszczalną. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
3) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 4 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu; 

2) zakazuje się dokonywania ”odziaJów. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Szeroko`ć ciągu ”ieszego min. 3 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: telekomunikacyjna i kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych; 
3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 73. Teren elementarny Z.G.5567.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty SźM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
3) teren czę`ciowo objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 5 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu; 

2) zakazuje się dokonywania ”odziaJów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Droga w formie ciągu ”ieszo - jezdnego bez wydzielania jezdni i chodników o szeroko`ci 5 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych; 
2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 74. Teren elementarny Z.G.5568.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty SźM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
3) teren objęty strefą B zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 2,3 m do 2,6 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu; 

2) zakazuje się dokonywania ”odziaJów. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

Śroga gos”odarcza do obsJugi za”lecza nieruchomo`ci ”rzy ul. tródlanej 24 - 38. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych; 
2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 75. Teren elementarny Z.G.5569.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty SźM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
3) teren objęty strefą B zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 2,4 m do 3,1 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu; 

2) zakazuje się dokonywania ”odziaJów. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Śroga gos”odarcza do obsJugi za”lecza nieruchomo`ci ”rzy ul. tródlanej 8 - 22, ul. Krótka 13 a, ul. Kręta 1 - 9. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa i gazowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 

budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych; 
3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 76. Teren elementarny Z.G.5570.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obowiązuje w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni ”rzyulicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających 15 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci: wodociągowej, gazowej, cie”lnej, elektroenergetycznej, telekomuni-

kacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 

3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 
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§ 77. Teren elementarny Z.G.5571.KPR. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie: ciąg ”ieszo - rowerowy. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) obowiązuje w”rowadzenie ”asa zieleni, rozdzielającego ciąg ”ieszy i rowerowy, o szeroko`ci min. 
1 m; 

2) zakazuje się kanalizacji strumienia Wierzbak. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
3) do”uszcza się wy”osawenie ciągu ”ieszo - rowerowego w elementy maJej architektury; 
4) ”rzej`cie ”rzez strumieL realizuje się wyJącznie w formie mostku; 

5) do”uszcza się wykonanie mostku z elementów drewnianych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 6,5 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: `ciewka rowerowa - 3 m, chodnik - 2 m; 

2) chodnik oddzielony od `ciewki rowerowej ”asem zieleni szeroko`ci min. 1 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie ele-

mentarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych; 
3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody podziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 78. Teren elementarny Z.G.5572.KPR. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie: ciąg ”ieszo - rowerowy. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) obowiązuje w”rowadzenie ”asa zieleni, rozdzielającego ciąg ”ieszy i rowerowy, o szeroko`ci min. 1 m; 

2) zakazuje się kanalizacji strumienia Wierzbak. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
3) do”uszcza się wy”osawenie ciągu ”ieszo - rowerowego w elementy maJej architektury; 
4) ”rzej`cie ”rzez strumieL realizuje się wyJącznie w formie mostku; 

5) do”uszcza się wykonanie mostku z elementów drewnianych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 6,5 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: `ciewka rowerowa - 3 m, chodnik - 2 m; 

2) chodnik oddzielony od `ciewki rowerowej ”asem zieleni szeroko`ci min. 1 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie 

elementarnym; 
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2) elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci kablowej w terenie elementarnym; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych; 
4) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 79. Teren elementarny Z.G.5573.KD.Z. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie: droga publiczna - ulica zbiorcza. Pas terenu na poszerzenie pasa drogowego ul. Witkiewicza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty SźM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć ”asa terenu zmienna od 2 m do 4,1 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

W granicach terenu obowiązuje w”rowadzenie chodnika ulicy Witkiewicza. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych; 
2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 80. Teren elementarny Z.G.5574.KS. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ”arking dla samochodów osobowych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty SźM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego. Ustalenie nie dotyczy dojazdu do ogrodów dziaJko-

wych; 

2) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
3) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego; 
4) teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od ”arking okre`lony 
w ust. 1. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5553.KD.G (ul. Derdowskiego); 

2) ”oJączenie z ulicą ź.G.5553.KŚ.G ograniczone do relacji ”rawoskrętnych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) od”rowadzenie wód deszczowych ”o ”odczyszczeniu do kanalizacji deszczowej w terenie Z.G.5553.KD.G 

(ul. Derdowskiego); 

2) magistrala wodociągowa o `rednicy 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) gazociąg `redniego ci`nienia o `rednicy 150 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji i budowy sieci w terenie elementarnym; 

4) kolektor sanitarny o `rednicy 1,60 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji i budowy sieci w terenie elementarnym. 
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§ 81. Teren elementarny Z.G.5575.KS. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ”arking dla samochodów osobowych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) nakazuje się w”rowadzenie zieleni wielo”iętrowej; 
3) minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej dla terenu elementarnego 50%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
2) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
3) strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od ”arking okre`lony 
w ust. 1. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenu Z.G.5561.KD.D (ul. Szeligowskiego) i/lub Z.G.5562.KD.D (ul. źabuwaLska). 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) od”rowadzenie wód deszczowych ”o ”odczyszczeniu do kanalizacji deszczowej w terenie 

Z.G.5561.KD.D (ul. Szeligowskiego); 

2) magistrala wodociągowa o `rednicy 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz ”rzeJowenia w teren Z.G.5562.KD,D; 

3) gazociąg `redniego ci`nienia o `rednicy 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu, likwidacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody podziemnej ｭ_wierczewoｬ; 
5) projektowana studnia awaryjna, oznaczona na rysunku zmiany planu. 

§ 82. Teren elementarny Z.G.5576.KP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty SźM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
3) teren czę`ciowo objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego; 
4) ciąg ”ieszo-rowerowy Jączący teren Z.G.5529.ZP z Z.G.5532.ZP oznaczony na rysunku zmiany planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: minimalną szeroko`ć ciągu ”ieszego 5 m; 

2) do”uszcza się dojazd do terenów: ź.G.5529.źP, ź.G.5532.źP i Z.G.5530.ZD. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych; 
2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 83. Teren elementarny Z.G.5577.U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: usJugi w zakresie: ochrona zdrowia, o`wiata, ”rzedszkole, domy o”ieki s”oJecznej, 
”lacówki o”iekuLczo - wychowawcze. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 50% powierzchni terenu elementarnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy 45% powierzchni terenu elementarnego; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 3 kondygnacje, lecz nie więcej niw 12 metrów do najwywej ”oJowo-

nej krawędzi dachu; 
3) budynki kryte dachami stromymi o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 35 - 45 stopni; 

4) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego; 
5) teren czę`ciowo objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) do”uszcza się scalenie istniejących dziaJek budowlanych. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5562.KD.D (ul. źabuwaLska) i/lub ź.G.5563.KŚ.Ś (ul. BabiLskiego); 
2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
odpowiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) przychodnie, gabinety lekarskie - 1 miejsce postojowe/1 gabinet, 

b) przedszkole, miejsca dziennego pobytu dzieci - 1 miejsce ”ostojowe/30 osób, 
c) dom o”ieki s”oJecznej - 2 miejsca postojowe/5 zatrudnionych, 

d) ”lacówka o”iekuLczo - wychowawcza - 2 miejsca postojowe/5 zatrudnionych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz i energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

Z.G.5562.KD.D (ul. źabuwaLska), Z.G.5563.KD.D (ul. BabiLskiego), ź.G.5567.KŚW; 
2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 84. Teren elementarny Z.G.5578.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się urządzenie dojazdu do stacji transformatorowej jako nawierzchni ”rze”uszczalnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego; 

3) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 3,5 metra; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy 25 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę terenu realizuje się od ulicy ź.G.5594.KŚW; 
2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 
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§ 85. Teren elementarny Z.G.5579.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się urządzenie dojazdu do stacji transformatorowej jako nawierzchni ”rze”uszczalnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego; 

3) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 3,5 metra; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy 25 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę terenu realizuje się od terenu ź.G.5572.KPR; 
2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) ”rojektowana wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV; 

2) elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji; 

3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 86. Teren elementarny Z.G.5580.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się urządzenie dojazdu do stacji transformatorowej jako nawierzchni przepuszczalnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę terenu realizuje się od ulicy ź.G.5557.KŚ.L (ul. Polskich Marynarzy) poprzez teren Z.G.5502.MW,U; 

2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 87. Teren elementarny Z.G.5581.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się urządzenie dojazdu do stacji transformatorowej jako nawierzchni ”rze”uszczalnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 
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2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę terenu realizuje się od ulicy ź.G.5556.KŚ.L (ul. Gen. StanisJawa Maczka) ”o”rzez teren 
Z.G.5512.MW,U; 

2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 88. Teren elementarny Z.G.5582.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się urządzenie dojazdu do stacji transformatorowej jako nawierzchni ”rze”uszczalnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5556.KD.L (ul. Gen. StanisJawa Maczka) ”o”rzez teren ź.G.5513.MW,U; 
2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 89. Teren elementarny Z.G.5583.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się lokalizację usJug wbudowanych w zakresie obsJugi firm i klientów, zgodnie z § 5 ust. 1 

pkt 12; 

3) zakazuje się lokalizacji lokali handlowych o powierzchni sprzedawy ”owywej 100 m2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 30% - z zastrze-

weniem ”kt 2; 

2) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna na obszarze objętym SźM: 50% w graniach dziaJ-
ki budowlanej; 

3) teren czę`ciowo objęty SźM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 40%; 
2) wysoko`ć zabudowy od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 18 metrów do najwywej 

”oJowonej krawędzi dachu - zastrzeweniem ”kt 3; 

3) wysoko`ć zabudowy dla terenu objętego SźM 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 12 me-

trów do najwywej ”oJowonej krawędzi dachu; 
4) budynki kryte dachami stromymi; 
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5) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
6) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych; 
7) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o powierzchni min. 1200 m2 z zachowaniem do-

stę”u do terenu ź.G.5556.KŚ.L (ul. Gen. StanisJawa Maczka) lub ź.G.5599.KŚ.Ś; 
2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej wzdJuw terenu ź.G.5599.KŚ.Ś: 30 m; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do ”rzylegającej granicy 
terenu ź.G.5599.KŚ.Ś.: 90 sto”ni, obowiązujący w pasie o szeroko`ci 30 metrów wzdJuw tego terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G. 5556.KD.L (ul. Gen. StanisJawa Maczka, ul. Polskich Marynarzy) i/lub terenu 

Z.G.5599.KD.D; 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne wielorodzinne - 1 miejsce postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej; 

4) ustala się dostę” do terenu ź.G.5584.ś. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

Z.G. 5556.KD.L (ul. Polskich Marynarzy), Z.G.5599.KD.D, Z.G.5550.KD.G (ul. Ku SJoLcu); 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 90. Teren elementarny Z.G.5584.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się urządzenie dojazdu do stacji transformatorowej jako nawierzchni ”rze”uszczalnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5599.KD.D poprzez teren Z.G.5583.MW,U; 

2) nie obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 91. Teren elementarny Z.G.5585.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się urządzenie dojazdu do stacji transformatorowej jako nawierzchni przepuszczalnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego; 

3) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5564.KD.D (ul. Przygodna) poprzez teren Z.G.5524.WZ; 

2) nie obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony bez”o`redniej ujęcia wody podziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 92. Teren elementarny Z.G.5586.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się urządzenie dojazdu do stacji transformatorowej jako nawierzchni przepuszczalnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego; 

3) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu ź.G.5562.KŚ.Ś (źabuwaLska); 
2) nie obowiązuje lokalizacja miejsc ”ostojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 93. Teren elementarny Z.G.5587.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się urządzenie dojazdu do stacji transformatorowej jako nawierzchni ”rze”uszczalnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego; 

3) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5561.KD.D (ul. Szeligowskiego) poprzez teren Z.G.5540.MW,U; 

2) nie obowiązują wymagania dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 94. Teren elementarny Z.G.5588.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się urządzenie dojazdu do stacji transformatorowej jako nawierzchni ”rze”uszczalnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5559.KD.D (ul. Kręta) ”o”rzez teren ź.G.5549.MW,U; 
2) nie obowiązuje lokalizacja miejsc ”ostojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy i remontu; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 95. Teren elementarny Z.G.5589.KPS. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ”rze”om”ownia `cieków. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się obsadzenie granic terenu zielenią wysoką. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę realizuje się od ulicy ź.G.5557.KŚ.L (ul. Polskich Marynarzy); 

2) nie obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) ”rojektowana ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych; 
2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 96. Teren elementarny Z.G.5590.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
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2) do”uszcza się usJugi wbudowane w ”arteru budynków w zakresie obsJugi firm i klientów, zgodnie 
z § 5 ust. 1 pkt 12; 

3) zakazuje się lokalizacji lokali handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 100 m2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 12 m do najwy-

wej ”oJowonej krawędzi dachu; 
3) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi; 

4) w przypadku rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynków obowiązują dachy strome, kalenicowe, 
Jamane oraz ”ul”itowe, z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno podobnym, z zachowaniem geome-

trii gJównego dachu budynku mieszkalnego; 
5) do”uszcza się do`wietlenia ”oddaszy wyJącznie ”o”rzez zastosowanie lukarn o szeroko`ci do 1,5 m 

lub okien ”oJaciowych; 
6) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali mieszkalnych w ”arterach budynków na cele usJugowe 

”o”rzez nawiązanie do osi symetrii, linii ”odziaJów, rozmieszczenia i ”ro”orcji otworów okiennych, 
ksztaJtów i ”odziaJów stolarki, usytuowania i ”rofili gzymsów, nad”rowy, obramowaL okiennych i po-

zostaJych elementów wystroju architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych; 

7) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
8) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany ”lanu; 
9) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu; 

10) obowiązuje ogrodzenie frontu dziaJek ogrodzeniem awurowym o wysoko`ci od 1,1 m do 1,6 m; 

11) zakazuje się rozbudowy budynków i budowy nowych budynków gos”odarczych i garawy we fronto-

wej czę`ci dziaJki od strony ul. tródlanej; 
12) zakazuje się zmiany elewacji frontowej w budynkach przy ul. tródlanej; 
13) teren objęty strefą B ochrony historycznej struktury przestrzennej; 

14) teren czę`ciowo objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5558.KD.L (ul. tródlana, ul. Rówyckiego) i/lub ź.G.5563.KŚ.Ś (BabiLskiego) 
Z.G.5567.KDW; 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: Z.G. Z.G.5558.KD.L (ul. tródlana), ź.G.5563.KŚ.Ś (ul. BabiLskiego), ź.G.5567.KŚW; 
2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 97. Teren elementarny Z.G.5591.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w parteru budynków w zakresie obsJugi firm i klientów, zgodnie 
z § 5 ust. 1 pkt 12; 

3) zakazuje się lokalizacji lokali handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 100 m2. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 12 m do najwy-

wej ”oJowonej krawędzi dachu; 
3) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi; 

4) w przypadku rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynków obowiązują dachy strome, kalenico-

we, Jamane oraz ”ul”itowe, z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno podobnym, z zachowaniem 

geometrii gJównego dachu budynku mieszkalnego; 
5) do”uszcza się do`wietlenia ”oddaszy wyJącznie ”o”rzez zastosowanie lukarn o szeroko`ci do 1,5 m 

lub okien ”oJaciowych; 
6) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali mieszkalnych w ”arterach budynków na cele usJugowe 

”o”rzez nawiązanie do osi symetrii, linii ”odziaJów, rozmieszczenia i ”ro”orcji otworów okiennych, 
ksztaJtów i ”odziaJów stolarki, usytuowania i ”rofili gzymsów, nad”rowy, obramowaL okiennych i po-

zostaJych elementów wystroju architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych; 

7) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
8) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany ”lanu; 
9) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku zmiany planu; 

10) obowiązuje ogrodzenie frontu dziaJek ogrodzeniem awurowym o wysoko`ci od 1,1 m do 1,6 m; 

11) zakazuje się rozbudowy budynków i budowy nowych budynków gos”odarczych i garawy we fronto-

wej czę`ci od strony ul. tródlanej; 
12) zakazuje się zmiany elewacji frontowej w budynkach przy ul. tródlanej; 
13) teren objęty strefą B ochrony historycznej struktury ”rzestrzennej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5558.KD.L (ul. tródlana, ul. Rówyckiego) i/lub ź.G.5559.KŚ.Ś (ul. Kręta) i/lub 
Z.G.5561.KD.D (ul. Szeligowskiego); 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”o-

wodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia 
od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na 
”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w tere-

nach: Z.G. Z.G.5558.KD.L (ul. tródlana, ul. Rówyckiego), ź.G.5559.KŚ.Ś (ul. Kręta), ź.G.5561.KŚ.Ś 

(ul. Szeligowskiego); 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 98. Teren elementarny Z.G.5592.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się urządzenie dojazdu do stacji transformatorowej jako nawierzchni ”rze”uszczalnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego; 
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3) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 3,5 metra; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy 25 m2; 

5) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5593.KDW; 

2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Projektowana wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV. 

7. Ustalenia i informacje dotyczące obiektów i obszarów chronionych: 

1) ”rojektowana wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 99. Teren elementarny Z.G.5593.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie bogatego programu zieleni przyulicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 100. Teren elementarny Z.G.5594.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obowiązuje wprowadzenie bogatego programu zieleni przyulicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 15,5 m do 29.8 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Ustala się ”rzekrój: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki, zatoki ”arkingowe dla sa-

mochodów osobowych. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i desz-

czowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w te-

renie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych; 
3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 101. Teren elementarny Z.G.5595.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się urządzenie dojazdu do stacji transformatorowej jako nawierzchni ”rze”uszczalnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego; 

3) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 3,5 metra; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy 25 m2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5557.KDL (ul. Polskich Marynarzy); 

2) nie obowiązują wymogi dotyczące lokalizacji miejsc ”ostojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) ”rojektowana wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 102. Teren elementarny Z.G.5596.ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL urządzona. Inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 
2) obowiązuje utworzenie zieleni ”arkowej z zielenią ozdobną gatunkowo zrównicowaną. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zabudowy terenu; 

2) do”uszcza się urządzenie `ciewki ”rzyrodniczo - dydaktycznej; 

3) do”uszcza się wy”osawenie terenu w elementy związane z realizacją `ciewki dydaktyczno - przyrodniczej, 

realizacją wy”osawenia ”arkowego, szlaków ”ieszych, niewielkich naturalnych polan do gier i zabaw; 

4) zakazuje się lokalizacji reklam; 
5) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
6) w granicach terenu okre`lonego na rysunku zmiany ”lanu: obszar ”od budownictwo ochronne na 

wy”adek w”rowadzenia stanu zagrowenia ”aLstwa. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G.5599.KD.D i/lub Z.G.5564.KD.D (ul. Przygodna); 

2) zakazuje się lokalizacji miejsc ”ostojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 
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1) sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna i rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych 
- z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych; 
3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 103. Teren elementarny Z.G.5597.KD.D - ul. Przygodna. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty SźM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
3) ciąg ”ieszo-rowerowy Jączący teren ź.G.5519.Wź,źP z Z.G.5529.ZP oznaczony na rysunku zmiany 

planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 6,9 m do 13,3 m, zgodna z rysunkiem zmiany 

planu; 

2) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: ulica w formie ciągu ”ieszo - jezdnego ze `ciewką rowerową; 
2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć wodociągowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy no-

wej sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych; 
3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody podziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 104. Teren elementarny Z.G.5598.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren czę`ciowo objęty SźM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
3) obiekty do likwidacji oznaczone na rysunku zmiany planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 13,4 m do 20,0 m, zgodna z rysunkiem zmiany 

planu; 

2) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki, `ciewka rowerowa; 
2) ”rzebieg `ciewki rowerowej ”oza jezdnią ulicy; 
3) do”uszcza się usytuowanie `ciewki rowerowej w jezdni ulicy na dodatkowych pasach o szeroko`ci 

minimum 1,5 m dla kawdego kierunku ruchu. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) rurociąg drenarski o `rednicy 0,50 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

i budowy nowego rurociągu w terenie Z.G.5557.KD.L (ul. Polskich Marynarzy); 

3) ”rojektowana sieć: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanali-
zacja sanitarna i deszczowa; 

4) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 105. Teren elementarny Z.G.5599.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren czę`ciowo objęty SźM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 15 m, zgodna z rysunkiem zmiany planu; 

2) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki, `ciewka rowerowa; 
2) ”rzebieg `ciewki rowerowej ”oza jezdnią ulicy; 
3) do”uszcza się usytuowanie `ciewki rowerowej w jezdni ulicy na dodatkowych pasach o szeroko`ci 

minimum 1,5 m dla kawdego kierunku ruchu. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa, rurociąg tJocz-

ny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy 

nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa o `rednicy 630 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

3) ”rojektowana sieć: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanali-
zacja sanitarna i deszczowa; 

4) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 

§ 106. Teren elementarny Z.G.5600.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty SźM. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
2) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 15 m do 17,2 m, zgodna z rysunkiem zmiany planu; 

2) zakazuje się dokonywania ”odziaJów nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną okre`loną w ust. 1. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
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2) ”oJączenie z terenem ź.G.5552.KŚ.G ograniczone do relacji ”rawoskrętnych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rowadzenie sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej _wierczewoｬ. 

§ 107. Teren elementarny Z.G.5601.US. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: usJugi s”ortu i rekreacji; 

2) do”uszcza się lokalizacje funkcji towarzyszących w zakresie gastronomii, kultury, handlu detalicznego, 

turystyki i nauki; 

3) do”uszcza się lokalizację usJug handlowych o ”owierzchni s”rzedawy do 60 m2, związanych z prze-

znaczeniem terenu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty SźM; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 75%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 2 kondygnacje, lecz nie więcej niw 12 m do najwywej ”oJowonej 

krawędzi dachu; 
3) budynki kryte dachami stromymi, minimum dwuspadowymi; 

4) funkcje towarzyszące, okre`lone w ust. 1 pkt 2 nie mogą ”rzekraczać 25% do”uszczonej ”owierzch-

ni zabudowy; 

5) do”uszcza się zagos”odarowanie tymczasowe związane z przeznaczeniem terenu. Dla zabudowy 

tymczasowej obowiązują formy zabudowy i powierzchnia zabudowy jak dla zabudowy docelowej; 

6) do”uszcza się lokalizacje naziemnych urządzeL s”ortowo - rekreacyjnych; 

7) do”uszcza się ”rzekrycia naziemnych boisk s”ortowych tymczasowymi ”owJokami rozbieralnymi; 
8) do”uszcza się lokalizację jako funkcji towarzyszącej, gastronomii o powierzchni sali konsumpcyjnej do 

100 m2; 

9) nieprzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
10) do”uszcza się lokalizacje reklam związanych z funkcją terenu; 
11) teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu Z.G. 5600.KD.D - z zastrzeweniem ”kt 4; 

2) realizację zabudowy, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub uwytkowania terenu oraz ”rzebudowę, roz-

budowę, nadbudowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na 
terenie przedsięwzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojo-

wych, którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych: 
a) hale sportowe, boiska (bez miejsc dla widzów) - 1 miejsce postojowe/50 m2 powierzchni terenu, 

b) korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) - 2 miejsca postojowe/1 kort, 

c) inne obiekty rekreacyjno - sportowe - 2 miejsca ”ostojowe/10 uwytkowników, 
d) lokale handlowe - 3 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni s”rzedawy, 
e) gastronomia - 3 miejsca postojowe/10 miejsc konsumpcyjnych; 

4) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami zmiany ”lanu do”uszcza się dojazd do tym-

czasowych ogrodów dziaJkowych ”o”rzez istniejący zjazd na ul. Taczaka. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

Z.G.5552.KD.G (ul. Taczaka), Z.G.5600.KD.D; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ. 
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RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 108. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 

ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym: 

a) w wysoko`ci 30% dla wszystkich terenów objętych niniejszym ”lanem - z zastrzeweniem lit. b, 

b) 0% dla terenów komunalnych. 

§ 109. Na obszarze objętym ”lanem uchwalonym niniejszą uchwaJą traci moc Miejscowy ”lan zago-

spodarowania przestrzennego ｭGumieLce - Derdowskiegoｬ, uchwalony uchwaJą Nr XLII/782/05 Rady 

Miasta Szczecina z dnia 18 lipca 2005 r. (Śz. Urz. Województwa źachodniopomorskiego Nr 73, 

poz. 1549 z 15 wrze`nia 2005 r.). 

§ 110. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 111. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega równiew ”ublikacji na stronie internetowej gminy. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Bazyli Baran 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 1 

do uchwaJy Nr VIII/N/1247/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 15 lipca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz 2 

do uchwaJy Nr VIII/N/1247/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 15 lipca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VIII/N/1247/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 15 lipca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VIII/N/1247/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 15 lipca 2010 r. 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭGumieLce - Derdowskiegoｬ 
”od nazwą ｭGumieLce - Derdowskiego 2ｬ w Szczecinie 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

zm. z 2009 r. Nr 220, poz. 1413, zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474) okre`la się nastę”ują-
cy s”osób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą 
do zadaL wJasnych gminy: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) - zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym ”lanie obejmują: 

1) traktowane jako zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających ”oszczególnych ulic, 
w tym budowę lub modernizację ulicy wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem ”odziemnym, `ciewkami ro-

werowymi, zielenią i od”owiednimi zabez”ieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliwo`ć 
w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiska; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi ulic. 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

Lp. Numer terenu 
elementarnego Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1 2 3 

1 Z.G.5551.KD.GP Projektowana ulica GP- ulica o ograniczonej dostCpnoWci. Odcinek 
trasy w kierunku przejWcia granicznego w Lubieszynie. 
Przewidywana budowa dwóch jezdni, chodnika i Wciecki rowerowej 

2 Z.G.5550.KD.G Ul. Ku SłoMcu  - istniej>ca ulica główna. Przewidywana przebudowa 
odcinka ulicy od ul. KrCtej do ul. Kwiatowej. W pasie 
rozdzielaj>cym jezdnie budowa torowiska tramwajowego, a w 
obszarze KM pCtli tramwajowej i autobusowej.  
Budowa sieci wodoci>gowej oraz kanalizacji deszczowej. Budowa 
kolektorów deszczowych.  

3 Z.G.5552.KD.G Ul. Taczaka – istniej>ca ulica główna. W pasie rozdzielaj>cym 
jezdnie budowa torowiska tramwajowego.  

4 Z.G.5553.KD.G Ul. Derdowskiego – ulica główna. Budowa dwóch jezdni ulicy 
obustronnych chodników i Wciecki rowerowej.  
Budowa kolektora deszczowego. 

5 Z.G.5554.KD.Z Ul. Derdowskiego – ulica zbiorcza. Budowa dwóch jezdni ulicy 
obustronnych chodników i Wciecki rowerowej. Budowa kanalizacji 
deszczowej. 

6 Z.G.5555.KD.Z Ul. Witkiewicza – ulica zbiorcza. Budowa drugiej jezdni oraz 
chodnika i Wciecki rowerowej.  
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7 Z.G.5556.KD.L Ul. Gen. Maczka  – ulica lokalna. Ulica do bezpoWredniej obsługi 
przyległej zabudowy. Przewidywana budowa jezdni wraz z 
chodnikami oraz Wciecki rowerowej – uzupełnienie brakuj>cego 
odcinka ulicy.  
Budowa kolektorów deszczowych.  

8 Z.G.5557.KD.L Ul. Polskich Marynarzy – ulica lokalna. Ulica do bezpoWredniej 
obsługi przyległej zabudowy. Przewidywana budowa jezdni wraz z 
chodnikami oraz Wciecki rowerowej – uzupełnienie brakuj>cego 
odcinka ulicy. 
 Budowa sieci wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej oraz 
kanalizacji sanitarnej, ruroci>gów tłocznych Wcieków sanitarnych, 
kanalizacji deszczowej. 
Budowa kolektorów deszczowych. Budowa przepustu drogowego. 

9 Z.G.5562.KD.D Budowa magistrali wodoci>gowej i kanalizacji deszczowej. 
10 Z.G.5564.KD.D Budowa kanalizacji deszczowej. 
11 Z.G.5531.MN Likwidacja magistrali wodoci>gowej. 
12 Z.G.5533.ZP Budowa kolektora deszczowego. 
13 Z.G.5501.WZ, 

Z.G.5503.MW,U, 
Z.G.5504.MW,U, 
Z.G.5506.MW,U, 
Z.G.5507.MW,U, 
Z.G.5510.ZP, 
Z.G.5513.MW,U, 
Z.G.5519.WZ,ZP, 
Z.G.5557.KD.L, 
Z.G.5570.KDW, 
Z.G.5572.KPR 

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV 

14 Z.G.5589.KPS Budowa przepompowni Wcieków sanitarnych. 
15 Z.G.5579.E, 

Z.G.5592.E, 
Z.G.5595.E 

Budowa stacji transformatorowych 15/0,4 kV  

16 Z.G.5513.MW.U Likwidacja tymczasowej przepompowni Wcieków. 
Przebudowa kolektora deszczowego. 

17 Z.G.5513.MW.U, 
Z.G.5514.UK, 
Z.G.5520.U, 
Z.G.5556.KD.D, 
Z.G.5557.KD.L 

Przebudowa ruroci>gu drenarskiego 

18 Z.G.5598.KD.D Ulica dojazdowa – budowa jezdni, obustronnych chodników i Wciecki 
rowerowej 
Budowa sieci wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej oraz 
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. 

19 Z.G.5599.KD.D Ulica dojazdowa – budowa jezdni i obustronnych chodników 
Budowa sieci wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej oraz 
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. 

20 Z.G.5600.KD.D Ulica dojazdowa – budowa jezdni i obustronnych chodników 
21 Z.G.5519.WZ,ZP, 

Z.G.5529.ZP, 
Z.G.5532.ZP, 
Z.G.5576.KP 

Budowa ci>gu pieszo - rowerowego 
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§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać się będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym m.in. 

ustawą ”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gos”odarce ko-

munalnej i o ochronie `rodowiska. 

2. S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki 
(okre`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska Śz. U. Nr 62, 

poz. 627), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanu. 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej lub cie”Ja 
okre`lone w § 2 realizowane będą w sposób okre`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 

kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z ”óuniejszymi zmianami). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 
w § 2, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z ”óuniejszymi zmianami) ”rzy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la uchwaJa Rady Miasta ”.n.: ｭWieloletni Program Inwestycyjnyｬ; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Miasta ustala się w uchwale budwetowej; 
3) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej, zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienionej w terenach elemen-

tarnych wskazanych w § 2 finansowane będą ”rzez budwet miasta lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi 

podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-

nych w § 2 finansowane będą na ”odstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747), ze `rodków wJa-

snych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wielo-

letnie plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez 

budwet miasta. 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, cie”Jowniczych objętych miejskim systemem 
ogrzewania i gazowych finansowane będą na ”odstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348). 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr VIII/N/1247/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 15 lipca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ｭGumieLce - Derdowskiegoｬ ”od nazwą ｭGumieLce - Derdowskiego 2ｬ w Szczecinie 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

zm. z 2009 r. Nr 220, poz. 1413, zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474) Rada Miasta Szczecin 

rozstrzyga, co nastę”uje: 
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§ 1. Projekt zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭGumieLce - Derdowskie-

goｬ w Szczecinie, wyJowono dwukrotnie do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `ro-

dowisko. WyJowenia odbyJy się w terminach: ”ierwsze wyJowenie - od 12 listopada 2009 r. do 3 grudnia 

2009 r. oraz drugie wyJowenie - od 5 maja 2010 r. do 27 maja 2010 r. W okresach przeznaczonych na 

skJadanie uwag do ”rojektu zmiany ”lanu, wniesiono od”owiednio: ”ierwsze wyJowenie: 3 uwagi, drugie 
wyJowenie - 12 uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji formalno-

prawnej prac planistycznych. 

§ 2. Prezydent Miasta Szczecin roz”atrzyJ ”owywsze uwagi w dniach: 30 grudnia 2009 r. (pierwsze 

wyJowenie) oraz 17 czerwca 2010 r. (drugie wyJowenie). 

§ 3. Przyjmuje się nastę”ujący s”osób roz”atrzenia zgJoszonych uwag do projektu zmiany planu: 

Uwagi zgJoszone do ”ierwszego wyJowenia ”rojektu zmiany ”lanu: 

1) a) Uwaga dotycząca umowliwienia lokalizacji ”rzedszkola w terenie elementarnym o symbolu 

Z.G.5547.MN,U i ada”tacji caJego segmentu budynku ”rzy ul. Krętej 5 na tą funkcję. 

Uwaga uwzględniona: Śo”uszczono mowliwo`ć lokalizacji ”rzedszkola i ada”tacji caJego segmentu budyn-

ku ”oJowonego ”rzy ul. Krętej 5 na tą funkcję, 

b) Uwaga dotycząca mowliwo`ci do”uszczenia zmian ustaleL konserwatorskich dotyczących zakazu 
zmiany na elewacji frontu budynku. 

Uwaga uwzględniona: Skorygowano ustalenia zmiany ”lanu do”uszczając mowliwo`ć zmian elewacji fron-

towych dla zabudowy przy ul. Krętej, 

c) Uwaga dotycząca w”rowadzenia mowliwo`ci ”rzebudowy garawy w obiekty usJugowe. 

Uwaga nieuwzględniona: Nie do”uszczono mowliwo`ci ”rzeksztaJcenia wolno stojących garawy na obiekty 
usJugowe. Na terenach w zabudowie jednorodzinnej ”referowane są usJugi wbudowane w budynki miesz-

kalne; 

2) Uwaga dotycząca rozszerzenia za”isów ”rojektu zmiany ”lanu dla terenu elementarnego Z.G.5520.U 

o funkcje: wJobka i ”unkty o”ieki nad dziećmi. 

Uwaga uwzględniona: Skorygowano ustalenia zmiany ”lanu, uszczegóJawiając za”isy dotyczące ”rzezna-

czenia terenu; 

3) a) Uwaga dotycząca wyznaczenia wzdJuw ul. Taczaka dwukierunkowej drogi rowerowej ”o zewnętrz-
nej stronie kawdej jezdni. 

Uwaga uwzględniona: WzdJuw ul. Taczaka są zbudowane dwukierunkowe drogi rowerowe ”o zewnętrznej 
stronie kawdej jezdni. Projekt zmiany ”lanu nie w”rowadza zmian do stanu obecnego. Uwaga bez”rzed-

miotowa, 

b) Uwaga dotycząca wyznaczenia wzdJuw ul. Ku SJoLcu dwukierunkowej drogi rowerowej ”o ze-

wnętrznej stronie kawdej jezdni. 

Uwaga uwzględniona: W ”rojekcie zmiany ”lanu wyznaczono wzdJuw ul. Ku SJoLcu dwukierunkowe drogi 
rowerowe ”o zewnętrznej stronie kawdej jezdni. Uwaga bez”rzedmiotowa, 

c) Uwaga dotycząca wyznaczenia wzdJuw ul. Derdowskiego jednokierunkowej drogi rowerowej po 

zewnętrznej stronie kawdej jezdni. 

Uwaga uwzględniona: W ”rojekcie zmiany ”lanu wyznaczono wzdJuw ul. Derdowskiego jednokierunkowe 

drogi rowerowe ”o zewnętrznej stronie kawdej jezdni. Uwaga bez”rzedmiotowa, 

d) Uwaga dotycząca nie uwzględniania w za”isach zmiany ”lanu lokalizacji wydzielonych dróg ro-

werowych w strefach ruchu uspokojonego. 

Uwaga uwzględniona: W ”rojekcie zmiany ”lanu nie ustalono wydzielonych dróg rowerowych w strefach 

ruchu uspokojonego. Uwaga bezprzedmiotowa. 

Uwagi zgJoszone do drugiego wyJowenia ”rojektu zmiany ”lanu: 

1-7)  Uwagi dotyczące braku akce”tacji likwidacji ciągu ”ieszego (dziaJka Nr 167 z obr. 2095) i dopusz-

czenia mowliwo`ci ”rzyJączenia terenu ”o nim do ”rzylegających nieruchomo`ci. 
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Uwaga uwzględniona: źachowano obecny s”osób zagos”odarowania terenu ciągiem ”ieszym zlokalizo-

wanym w granicach oddzielnego terenu elementarnego. Istniejący ciąg ”ieszy jest uwytkowany ”rzez 
mieszkaLców i nadal s”eJnia swoją rolę komunikacyjną. 

8,9)  Uwagi dotyczące braku akce”tacji lokalizacji ”rzedszkola w istniejącym segmencie zabudowy szere-

gowej przy ul. Krętej 5. 

Uwaga uwzględniona: ź uwagi na: ”otencjalną uciąwliwo`ć ”rzedszkola na 50 dzieci ”ro”onowanego do 
umiejscowienia w segmencie zabudowy mieszkaniowej szeregowej przy ul. Krętej 5, istniejące uwarun-

kowania, niedostateczną ilo`cią terenu na ”o”rawną obsJugę ”rzedsięwzięcia oraz s”rzeciw mieszkaLców 
sąsiadujących bez”o`rednio z planowanym przedszkolem - zrezygnowano z dopuszczenia lokalizacji 

przedszkola; 

10) Uwaga dotycząca akce”tacji ”ro”onowanej w ”rojekcie zmiany ”lanu likwidacji ciągu ”ieszego i mow-
liwo`ci ”rzyJączenia terenu ”o nim do terenów istniejącej zabudowy jednorodzinnej. 

Uwaga nieuwzględniona: źachowano obecny s”osób zagos”odarowania terenu ciągiem ”ieszym zlokali-
zowanym w granicach oddzielnego terenu elementarnego. Istniejący ciąg ”ieszy jest uwytkowany ”rzez 
mieszkaLców i nadal s”eJnia swoją rolę komunikacyjną; 

11) Uwaga dotycząca braku akce”tacji likwidacji ciągu ”ieszego (dziaJka Nr 167 z obr. 2095) i dopusz-

czenia mowliwo`ci ”rzyJączenia terenu ”o nim do ”rzylegających nieruchomo`ci z uwagi na poprowa-

dzone jego `ladem sieci telekomunikacyjne. 

Uwaga uwzględniona: źachowano obecny s”osób zagos”odarowania terenu jako ciąg ”ieszy zlokalizowany 

w granicach oddzielnego terenu elementarnego; 

12) Uwaga dotycząca ujęcia w ”lanie mowliwo`ci zlokalizowania usJug gastronomii w granicach terenu 

elementarnego Z.G.5518.U. 

Uwaga uwzględniona: Śokonano korekty ustaleL szczegóJowych, do”uszczono mowliwo`ć lokalizacji 
usJug gastronomii na obszarze terenu elementarnego ź.G.5518.U. 
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UCHWAIA NR VIII/N/1248/10 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 15 lipca 2010 r. 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla ｭOsów-PodbórzaLskaｬ w Szczecinie ”od nazwą ｭOsów-PodbórzaLska 1ｬ. 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413, zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474); Rada Miasta Szczecin uchwala, co 

nastę”uje: 

§ 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXII/573/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzania zmiany Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego osiedla ｭOsów-

PodbórzaLskaｬ w Szczecinie ”od nazwą ｭOsów-PodbórzaLska 1ｬ, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecin (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 

Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rze-

strzennego ｭOsów-PodbórzaLska 1ｬ w Szczecinie, na obszarze osiedla Osów-PodbórzaLska, zwany dalej 
planem. 


