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formie, na ”odstawie innych ”rogramów ”omoco-

wych uchwalonych ”rzez Radę Gminy OlesnoŁ 
 

§ 12Ł źwolnienie, o którym mowa w § 2, nie 
dotyczy ”odmiotów ”owstaJych w wyniku ”rze-

ksztaJceL ”rawnych lub majątkowych dotyczą-
cych tych ”odmiotów, ”rzy czym ”rzez kawde 
”rzeksztaJcenie majątkowe nalewy rozumieć kawde 
”rzeksztaJcenie dotyczące istniejącego ”rzedsię-
biorcy bez zmiany podmiotu, przedmiotu lub roz-

miaru jego dziaJalno`ciŁ 
 

§ 13Ł Wyrawone w euro kwoty okre`lone  
w niniejszej uchwale ”rzelicza się na zJote wedJug 
`redniego kursu walut obcych, ogJaszanego ”rzez 
Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 
udzielenia pomocy. 

 

§ 14Ł UchwaJa obowiązuje do dnia 31 grudnia 
2013 roku. 

§ 15Ł1Ł Traci moc uchwaJa Nr XLVIł384ł06 
Rady Miejskiej w Ole`nie z dnia 27 wrze`nia 
2006 roku w s”rawie zwolnieL od ”odatku od 
nieruchomo`ci dla ”rzedsiębiorcówŁ 

2Ł Uchyla się uchwaJę Nr LIł344ł10 Rady 
Miejskiej w Ole`nie z dnia 24 marca 2010 rŁ  
w s”rawie zwolnieL z ”odatku od nieruchomo`ci 
w ramach ”omocy de minimis dla ”rzedsiębior-

ców realizujących nowe inwestycje na terenie 
Gminy Olesno. 

 

§ 16Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Olesna. 

 

§ 17Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa O”olskiegoŁ 
 

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

Piotr Antkowiak 
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UCHWAIA NR LXIXł706ł10 

 RADY MIASTA OPOLA 

 

 z dnia 24 czerwca 2010 r. 

  
w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭ_ródmie`cie Vaｬ w O”olu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 

1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 

1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 

1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r.  

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 

poz. 474), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 

1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146) oraz 

w związku z UchwaJą Nr XXIIIł240ł07 Rady Mia-

sta Opola z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭ_ródmie`cie 
Vaｬ w O”olu, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ”rojektu 

”lanu z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kie-

runków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta 
O”ola (UchwaJa Nr XXXVIIł505ł2001 Rady Mia-

sta O”ola z dnia 22 lutego 2001 rŁ i UchwaJa  
Nr LIV/602/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 li-

stopada 2005 r.) Rada Miasta Opola uchwala, co 

nastę”uje: 
 

ŚziaJ I 
Prze”isy ogólne 

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia w”rowadzające 

 

§ 1Ł1Ł Uchwala się miejscowy ”lan zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego ｭ_ródmie`cie Vaｬ w O”olu 
zwany dalej planem. 

2Ł Integralną czę`cią uchwaJy jest rysunek 

”lanu, stanowiący zaJącznik nr 1Ł 
3Ł źaJącznikami do uchwaJy są: 
1) wykaz zabytków, stanowiący zaJącznik nr 2; 
2) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny, oraz o zasadach ich finansowania, stanowią-
ce zaJącznik nr 3; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 88 ｦ 5384 ｦ Poz. 1053 

 

3) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
do ”rojektu ”lanu, stanowiące zaJącznik nr 4Ł 

4Ł Ustalenia obejmujące obowiązkowy ”rzedmiot 

”lanu, okre`lony w artŁ 15 ustŁ 2 i ust. 3 pkt 4  

i pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, ujęte są  
w postaci: 

1) ”rze”isów ogólnych zawierających: 
a) ustalenia w”rowadzające, okre`lające za-

kres s”raw regulowanych uchwaJą i zawierają-
cych obja`nienia uwytych terminów i ”ojęć, 

b) ustalenia ws”ólne, odnoszące się do ”osta-

nowieL ws”ólnych dla wszystkich lub większo`ci 
terenów, wyznaczonych w obszarze objętym 
granicami planu; 

2) ”rze”isów szczegóJowych, odnoszących się 
do ”oszczególnych terenów wyznaczonych w ob-

szarze objętym granicami ”lanuŁ 
5Ł Ustalenia okre`lone w ustŁ 4 obowiązują 

JącznieŁ 
 

§ 2Ł1. Granice planu, przedstawione na rysun-

ku, stanowią: od ”óJnocy ｦ ulŁ Augustyna Ko`ne-

go, od wschodu ｦ ulŁ Katowicka, od ”oJudnia ｦ 

ul. Ozimska, od zachodu ｦ ulŁ WJadysJawa Rey-

monta i ”lŁ MikoJaja Ko”ernikaŁ 
2Ł Obszar objęty ”lanem stanowi centrum 

miasta obejmujące zabudowę `ródmiejskąŁ 
 

§ 3Ł1Ł Ilekroć jest mowa o: 
1) uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć niniej-

szą uchwaJę Rady Miasta O”ola; 
2) planie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ”rze”isy 

zawarte w niniejszej uchwale wraz z rysunkiem 

planu; 

3) rysunku planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stano-

wiący zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy; 
4) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć teren, 

wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, oznaczony symbolem, w obszarze które-

go obowiązują od”owiednie ustalenia; 
5) przeznaczeniu terenu (podstawowym prze-

znaczeniu terenu) ｦ rozumie się ”rzez to kategorie 
przeznaczenia lub grupy tych kategorii, które do-

minują na danym terenie, jednocze`nie w grani-

cach terenu i na ”oszczególnych dziaJkach; 
6) uzu”eJniającym ”rzeznaczeniu terenu ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie terenu, któ-
re mowe uzu”eJniać lub wzbogacać ”rzeznaczenie, 
o którym mowa ”kt 5 jednocze`nie w granicach 
terenu i na ”oszczególnych dziaJkach, w s”osób 
okre`lony w ustaleniach; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię, ograniczającą czę`ć tere-

nu, na której do”uszcza się wznoszenie nadziem-

nych czę`ci budynków oraz okre`lonych w usta-

leniach ”lanu nadziemnych czę`ci budowli; 

8) obowiązującej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć nie”rzekraczalną linię zabudowy, na 
której musi być usytuowana zewnętrzna krawędu 
zewnętrznej `ciany budynku, z do”uszczeniem 
mowliwo`ci: 

a) miejscowego wysunięcia czę`ci budynku 
(ryzality, balkony, wykusze it”Ł) ”rzed wskazaną 
linię, na maksymalną gJęboko`ć 1 m, 

b) miejscowego cofnięcia czę`ci budynku za 
wskazaną linię, ”od warunkiem, we gJęboko`ć 
cofnięcia nie mowe ”rzekroczyć 5% dJugo`ci ele-

wacji frontowej budynku; jeweli linia zabudowy 
jest jednocze`nie linią rozgraniczającą ulicy lub 
”lacu, mogą być wysunięte tylko czę`ci budynku 
”owywej ”arteru; 

9) zabudowie pierzejowej ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć lokalizowanie nowych obiektów z zacho-

waniem ciągu elewacji frontowych wzdJuw ulic 
lub terenów ”rzestrzeni ”ublicznej, w tym 
umieszczania `cian bocznych obiektu bez”o`red-

nio ”rzy granicy sąsiedniej dziaJki budowlanej; 
10) obiektach dysharmonizujących ｦ nalewy 

”rzez to rozumieć obiekty, które ”od względem 
funkcji, stylu, formy, gabarytów bądu stanu tech-

nicznego nie ”asują do otaczających budynków; 
11) zakazie lokalizacji budynków gos”odar-

czych i garawowych ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
zakaz zwiększania liczby budynków gos”odar-

czych i garawowych na terenie, z wyjątkiem ”od-

ziemnych oraz zakaz odbudowywania; 

12) zakazie lokalizacji budynków ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć: 

a) zakaz zwiększania liczby budynków na te-

renie, 

b) zakaz lokalizacji budynków gos”odarczych  
i garawowych zgodnie z ”kt 11; 

13) zakazie nadbudowy ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć, we nie obejmuje on lukarn z jednym 
oknem o ”owierzchni nie większej od ”owierzchni 
okna znajdującego się ”od lukarną na niwszej kon-

dygnacji oraz pod warunkiem: 

a) jednolitych lukarn i okien na caJym dachu, 
b) do”uszcza się równe lukarny jeweli wynikają 

z ”rojektu ”rzebudowy caJego dachu; 
14) zakazie rozbudowy ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć, we z wyjątkiem obiektów do likwidacji, 
do”uszcza się rozbudowę do 5% ”owierzchni 
zabudowy, niezbędną do za”ewnienia mowliwo`ci 
uwytkowania obiektu; 

15) dominancie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
obiekt budowlany lub jego czę`ć, który koncen-

truje uwagę obserwatora; 
16) akcencie architektonicznym ｦ nalewy ”rzez 

to rozumieć czę`ć obiektu budowlanego lub 
obiekt maJej architektury, który koncentruje uwa-

gę obserwatorów w najbliwszym jego otoczeniu; 
17) ”rzej`ciu lub ”rzejeudzie do zachowania ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć wydzielony w budynku 
”rzejazd Jączący ulicę z wnętrzem blokowym; 
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18) kontrapasie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć wy-

dzielony pas w jezdni ulicy, przeznaczony dla ruchu 

okre`lonej kategorii ”ojazdów w kierunku ”rzeciw-

nym do obowiązującego ”ozostaJe ”ojazdy; 
19) sezonowych ogródkach kawiarnianych ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć markizy, ”arasole it”Ł 
(niebędące tymczasowymi obiektami budowla-

nymi), stanowiące ”rzedJuwenie sal konsum”cyj-

nych lokali gastronomicznych; 

20) poprawieniu estetyki elewacji ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć uksztaJtowanie elewacji w”isu-

jące się w otaczającą zabudowę oraz odznaczają-
ce się wysokim ”oziomem estetycznym rozwią-
zaL architektonicznych; 

21) przestrzeni publicznej do specjalnego 

opracowania ｦ nalewy ”rzez to rozumieć re”rezen-

tacyjną ”rzestrzeL o nieograniczonym dostę”ie, 
w”isującą się w otaczającą zabudowę oraz od-

znaczającą się wysokim ”oziomem estetycznym 
zagospodarowania z zastosowaniem szlachetnych 

materiaJówŁ 
2Ł Ilekroć jest mowa o ”rzeznaczeniu terenu na: 
1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć lokalizację budynku 
mieszkalnego, zawierającego 3 lub więcej miesz-

kaL albo zes”oJu takich budynków wraz z obiek-

tami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi  
z ich obsJugą; 

2) zabudowę zamieszkania zbiorowego ｦ nale-

wy ”rzez to rozumieć obiekty czasowego zamiesz-

kiwania uczniów, studentów i ”racowników,  
w tym internaty, bursy, domy studenckie i asy-

stenckie, hotele pracownicze, wraz z obiektami 

towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich 
obsJugą, a takwe obiekty do staJego ”obytu ludzi 
takie jak domy dziecka, domy dla osób starszych, 
wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami 
związanymi z ich obsJugą; 

3) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz 
usJugi ｦ nalewy ”rzez to rozumieć, we teren mowe 
być ”rzeznaczony na zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną, usJugi lub zabudowę mieszkanio-

wą wielorodzinną z usJugami, z zastrzeweniem 
ustaleL ”rze”isów szczegóJowych; 

4) mieszkania towarzyszące ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć czę`ci budynków niemieszkalnych,  
w których znajdują się nie więcej niw 2 mieszkania; 
za”ewnienie niezalewnych wej`ć do budynku dla 
czę`ci mieszkalnej i usJugowej, o których mowa  
w przepisach szczegóJowych nie dotyczy wej`ć do 
mieszkaL towarzyszących; 

5) usJugi ｦ nalewy ”rzez to rozumieć, usJugi 
handlu detalicznego, gastronomii, rozrywki, kultu-

ry, wystawiennictwa, opieki zdrowotnej, opieki 

s”oJecznej, ksztaJcenia, nauki, szkolnictwa wyw-
szego, administracji, biurowe, obsJugi ludno`ci 
lub ”rzedsiębiorstw, rzemiosJo usJugowe oraz im 
”odobne, z wyjątkiem wymienionych w ”kt 8-13; 

6) usJugi administracji ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć obiekty organów administracji ”aLstwowej, 
rządowej i samorządowej, wraz z obiektami towa-

rzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich ob-

sJugą; 
7) usJugi z zakresu obsJugi ludno`ci lub ”rzedsię-

biorstw ｦ nalewy ”rzez to rozumieć dziaJalno`ć 
związaną z obsJugą nieruchomo`ci, wynajem i wy-

”owyczanie, usJugi ”rojektowe lub badawcze, dzia-

Jalno`ć ”rawniczą, notarialną, rachunkowo`ć, dzia-

Jalno`ć związaną z ”o`rednictwem finansowym, 
doradztwo, badanie rynku i opinii publicznej, dzia-

Jalno`ć informatyczną, ”o`rednictwo, dziaJalno`ć  
w zakresie reklamy lub informacji, drobne usJugi n”Ł 
fotografia, poligrafia, gabinety kosmetyczne, fry-

zjerstwo, ”ralnia, na”rawa artykuJów ”rzeznaczenia 
osobistego i uwytku domowego it”Ł, siedziby związ-

ków zawodowych i gos”odarczych, stowarzyszeL  
a takwe dziaJalno`ć firm ”ocztowych i telekomuni-

kacyjnych; 

8) usJugi zdrowia ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
sz”itale, ”rzychodnie, ”oradnie medyczne, zakJa-

dy o”iekuLczo-lecznicze oraz wJobki wraz z obiek-

tami towarzyszącymi, zlokalizowane na wydzielo-

nych dziaJkach, zagos”odarowanych z duwym 
udziaJem zieleni; 

9) usJugi o`wiaty ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
”rywatne i ”ubliczne ”rzedszkola i szkoJy, zlokali-
zowane na wydzielonych dziaJkach, zagos”oda-

rowanych z duwym udziaJem zieleni; 
10) usJugi turystyki ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 

hotel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wy-

cieczkowy, schronisko mJodziewowe, wraz z obiek-

tami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi  
z ich obsJugą; 

11) usJugi s”ortu i rekreacji ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć kryte obiekty s”ortowe i rekreacyjne oraz 
terenowe urządzenia s”ortowe, wraz z obiektami 
towarzyszącymi; 

12) usJugi kultu religijnego ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć `wiątynie i obiekty zgromadzeL religijnych 
wraz z zabudową zamieszkania ws”ólnot religijnych 
i obiektami towarzyszącymi, w tym ka”lice, ”leba-

nie, domy parafialne i katechetyczne; 

13) usJugi obsJugi komunikacji ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć stacje ”aliw, warsztaty samochodo-

we, stacje diagnostyczne, myjnie samochodowe 

oraz bazy transportowe, wraz z obiektami towa-

rzyszącymi; 
14) zieleL urządzoną ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć urządzone i utrzymywane zes”oJy drzew, 

krzewów oraz zieleni niskiej (trawniki, kwietniki) 
skom”onowane kom”leksowo ”od względem 
estetycznym wraz z urządzeniami towarzyszący-

mi, takim jak ”lace zabaw, `ciewki, obiekty maJej 
architektury; 

15) ciąg ”ieszo-jezdny ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć ulicę w strefie zamieszkania, o nawierzchni 

rozbieralnej, bez wyodrębnionej jezdni i chodni-
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ków, gdzie ”ieszy korzysta z caJej szeroko`ci 
drogi i ma ”ierwszeLstwo ”rzed ”ojazdem; 

16) ciąg ”ieszo-rowerowy ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć drogę dla ”ieszych i dla rowerów, na której 
w ”rzy”adku niewydzielenia `ciewki rowerowej ”ie-

szy korzysta z caJej szeroko`ci drogi i ma ”ierw-

szeLstwo ”rzed roweremŁ 
3Ł Niezdefiniowane ”ojęcia nalewy rozumieć 

zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) ustawą z dnia 7 li”ca 1994 rŁ ”rawo bu-

dowlane; 

3) ”rze”isami wykonawczymi do wywej wy-

mienionych ustaw oraz ustaw związanych z ”la-

nowaniem przestrzennym i przepisami wykonaw-

czymi do nich. 

 

§ 4Ł1Ł Na rysunku ”lanu obowiązującymi usta-

leniami są: 

1) oznaczenia ogólne: 
a) granice obszaru objętego ”lanem, 
b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzezna-

czeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
2) oznaczenia ”rzeznaczenia terenów; 
3) elementy kompozycji: 

a) obowiązujące linie zabudowy, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

c) obiekty do likwidacji, 

d) obiekty dysharmonizujące, 
e) ”rzej`cia lub ”rzejazdy do zachowania, 
f) ”rzej`cia lub ”rzejazdy ”rojektowane, 
g) elewacje do specjalnego opracowania, 

h) dominanty, 

i) akcenty architektoniczne, 

j) osie widokowe do zachowania; 

4) oznaczenia dotyczące ochrony `rodowiska 
kulturowego i przyrodniczego: 

a) obiekty zabytkowe ujęte w rejestrze zabyt-

ków, 
b) obiekty zabytkowe chronione zapisami planu, 

c) drzewostan istniejący do usunięcia, 
d) drzewostan istniejący do zachowania. 

2Ł Niewymienione w ustŁ 1, ”ozostaJe elemen-

ty rysunku, mają charakter informacyjnyŁ 
 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ws”ólne 

 

§ 5Ł1Ł O ile ”rze”isy szczegóJowe nie stano-

wią inaczej ustala się: 
1) zakaz usJug obsJugi komunikacji; 
2) na kawdym terenie do”uszcza się zieleL, maJą 

architekturę, komunikację wewnętrzną oraz urzą-
dzenia budowlane jako towarzyszące ”rzeznaczeniu 
terenu; 

3) do”uszcza się zmianę s”osobu uwytkowania 
obiektów ”od warunkiem zachowania ustaleL ”la-

nu; 

4) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych ”rzeznaczonych na usJugi; 

5) zakaz organizacji handlu obwounego z wy-

jątkiem incydentalnych kiermaszów związanych  
z czasową im”rezą; 

6) zakaz lokalizowania: garawy jednostanowi-

skowych i ich zes”oJów, budynków gos”odar-

czych i wiat z wyjątkiem ”rzystanków autobuso-

wych oraz osJon ”ojemników ”rzeznaczonych na 
gromadzenie i segregację od”adów; 

2Ł O ile ”rze”isy szczegóJowe nie stanowią in-

aczej ustala się ws”ólne zasady ochrony i ksztaJ-
towania Jadu ”rzestrzennego oraz ksztaJtowania 
zabudowy: 

1) w zakresie s”osobu ksztaJtowania zabudo-

wy obowiązuje: 
a) ”ierzejowy, kwartaJowy ukJad zabudowy na 

terenach 8U, 1MW/U, 9UK, 2MW/U, 3MW/U, 

4MW/U, 5MW/U, 4U, 

b) dostosowanie gabarytem i formą do istnie-

jących kamienic i obiektów zabytkowych ”rzy 
uzu”eJnianiu zabudowy w brakujących miejscach, 
wskazanych liniami zabudowy, 

c) kreowanie wzdJuw ulic i ciągów ”ieszych usJug 
centrotwórczych o równej hierarchii wawno`ci, 

d) wysoko`ć uzu”eJniającej zabudowy nie 
”rzekraczająca wysoko`ci zabytkowej zabudowy  
i nawiązująca do wysoko`ci gzymsu względnie 
kalenicy dachu kamienic lub obiektów bez”o`red-

nio sąsiadujących, 
e) dowolna geometria dachów, z zastrzewe-

niem § 7, 
f) zasada jednolito`ci ”odziaJu okien na kawdej 

elewacji w ”rzy”adku ich wymiany, z zastrzewe-

niem lit. g, 

g) do”uszczenie równych ”odziaJów okien jeweli 
wynikają z ”rojektu zmiany caJej elewacji, 

h) do”uszczenie ”rzebudowy loggii i balkonów 
wyJącznie wedJug jednego ”rojektu caJej elewacji, 

i) wbudowanie wszelkich kubaturowych urzą-
dzeL infrastruktury technicznej w budynki, względ-

nie stosowania moduJów ”odziemnych; 
2) w zakresie iluminacji obowiązuje: 
a) iluminacja staJa obejmująca Teatr imŁ JŁ Ko-

chanowskiego wraz z Galerią Sztuki Ws”óJcze-

snej oraz Plac Jana PawJa II, 
b) iluminacja okoliczno`ciowa związana ze `wię-

tami wzbogacająca iluminację staJą, 
c) jednolita forma o`wietlenia ulicznego w formie 

latarL ulicznych; 
3) w zakresie reklamy obowiązuje: 
a) zakaz umieszczania wszelkich reklam i no-

`ników reklamowych na obiektach i urządzeniach 
budowlanych oraz w formie wolnostojących kon-

strukcji, z zastrzeweniem litŁ c, 

b) zakaz nadwieszania elementów informacyj-

nych i no`ników reklamowych nad ulicami z wy-

jątkiem czasowych dekoracji `wiątecznych, 
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c) do”uszcza się umieszczanie tablic informacyj-

nych instytucji oraz szyldów skle”ów i ”rzedsię-
biorstw ”o s”eJnieniu nastę”ujących warunków: 

- usytuowanie wyJącznie w ”rzyziemiu budyn-

ku w rejonie wej`cia, na wysoko`ci nie ”rzekra-

czającej gzymsu dzielącego ”arter od ”ozostaJych 
kondygnacji, 

- dostosowanie wielko`ci, kolorystyki, stylu, 

kroju liternictwa do caJej elewacji ”o”rzez o”ra-

cowanie ”rojektów szyldów w s”osób indywidu-

alny tak, aby nie stanowiJy wyJącznie roli infor-

macyjnej ale byJy takwe elementem ”lastycznym  
i kolorystycznym, dostosowanym do charakteru 

obiektu, 

- dla kilku tablic lub szyldów na jednej elewacji 
ujednolicenie gabarytu, formy i stylu, 

- zachowanie i nie”rzesJanianie detalu architek-

tonicznego budynków oraz osi widokowych 
wskazanych na rysunku planu, 

- ”rzyjęcie wskaunika ilo`ciowego 1 tablica dla 
1 firmy lub instytucji, 

d) zakaz umieszczania reklam na bocznych 

`cianach budynków, 
e) zakaz umieszczania w liniach rozgraniczają-

cych ulic i ”laców, reklam oraz obiektów sJuwących 
reklamie z wyjątkiem informacji o mie`cie i o im”re-

zach kulturalnych. 

 

§ 6Ł O ile przepisy szczegóJowe nie stanowią 
inaczej, ustala się ws”ólne zasady ochrony, 
ksztaJtowania `rodowiska i ”rzyrody: 

1) rewaloryzacja i uzu”eJnienie nasadzeL sz”a-

lerów drzew i formowanej zieleni wysokiej ”oka-

zanych na rysunku planu; 

2) dla drzewostanu istniejącego do zachowa-

nia, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
a) nakaz konserwacji, 

b) zakaz wycinania, 

c) do”uszcza się wycinanie drzew, je`li są chore, 
”owodują zagrowenie wycia, mienia lub bez”ieczeL-
stwa uwytkowania, uniemowliwiają realizację ”rze-

znaczenia wskazanego niniejszym planem; 

3) zagos”odarowanie wnętrz blokowych i dzie-

dziLców z zastosowaniem wskaunika ”owierzchni 
biologicznie czynnej ustalonego indywidualnie dla 

”oszczególnych terenów w rozdziale; 
4) zagos”odarowanie wnętrz blokowych ziele-

nią o wysokich walorach kompozycyjnych, z ele-

mentami maJej architektury; 
5) szczególny dobór zieleni dostosowany do 

warunków siedliskowych i `rodowiskowych; 
6) nie stosowanie inwazyjnych gatunków ro-

`lin ”odczas nasadzeL zieleni urządzonej oraz 
zieleni izolacyjnej; 

7) zakaz lokalizacji obiektów, których funkcjo-

nowanie ”owoduje emisję haJasu ”rzekraczającą 
do”uszczalne normy okre`lone w ”rze”isach od-

rębnych dla terenów w strefie `ródmiejskiej miast 
”owywej 100 tysŁ mieszkaLców; 

8) zakaz, o którym mowa w ”kt 7 nie dotyczy 
imprez masowych oraz inwestycji celu publicznego; 

9) zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko; 

10) zakaz, o którym mowa w ”kt 9 nie doty-

czy inwestycji celu ”ublicznego z zastrzeweniem  
§ 11 ustŁ 8 ”kt 3; 

11) ochrona wód ”odziemnych - GJównych 
źbiorników Wód Podziemnych: nr 335 Kra”kowice-

Strzelce Opolskie, nr 336 Niecka Opolska, nr 333 

Opole-Zawadzkie - zgodnie z ustaleniami § 11  
ust. 3, ust. 4 i ust. 9; 

 

§ 7Ł Ustala się ogólne zasady ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-

ry ws”óJczesnej: 
1) dla obiektów budowlanych ujętych w reje-

strze zabytków, ”okazanych na rysunku ”lanu  
i wskazanych w zaJączniku nr 2, obowiązują ”rze”i-

sy odrębne; 
2) obejmuje się ochroną konserwatorską bu-

dynki i budowle ujęte w zaJączniku nr 2 pokazane 

na rysunku planu jako obiekty zabytkowe chro-

nione zapisami planu; 

3) o ile ”rze”isy szczegóJowe nie stanowią in-

aczej dla obiektów, o których mowa w ”kt 2 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

a) zachowanie w niezmienionej formie orygi-

nalnych: gabarytów, ksztaJtów dachów, rodzajów 
materiaJów ”okrycia dachu oraz wykoLczeL `cian 
zewnętrznych, detali architektonicznych, stolarki 
otworowej, zabytkowych elementów wewnętrz-
nych (sklepienia, klatki schodowe, sztukaterie 

it”Ł), równiew w ”rzy”adku odbudowy, 

b) ”rzywracanie oryginalnego zewnętrznego wy-

glądu architektonicznego, znieksztaJconego ”rzez 
wtórne ”rzebudowy, rozbudowy, nadbudowy, re-

monty oraz wymiany stolarki otworowej niezgodne 

z zasadami konserwatorskimi, 

c) zakaz rozbudowy, 

d) do”uszcza się ”rzebudowę mającą na celu 
ada”tacje ”oddasza na cele mieszkaniowe lub usJu-

gowe ”od warunkiem zachowania ksztaJtu dachu, 
e) zakaz umieszczania na elewacjach fronto-

wych obiektów zabytkowych wszelkich urządzeL 
technicznych; 

4) wyznacza się strefę ｭBｬ ochrony konserwa-

torskiej obejmującej tereny w granicach ”lanu,  
w której wymaga się: 

a) dostosowania nowej zabudowy w zakresie 

sytuacji, skali, bryJy, ”odziaJów elewacji i form 
architektonicznych oraz rozwiązaL materiaJowych 
do juw istniejących o warto`ciach zabytkowych, 

sąsiadujących z danym terenem, 
b) w ”rzy”adku odbudowy budynków innych 

niw okre`lone w ”kt 1 i ”kt 2 dostosowania skali, 
bryJy, ”odziaJów elewacji i form architektonicz-

nych oraz rozwiązaL do sąsiadujących obiektów 
zabytkowych, 
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c) stosowania materiaJów naturalnych, cera-

micznych (n”Ł kamieL, drewno, cegJa licowa, 
dachówka) dla zadaszonych osJon lub ”omiesz-

czeL ze `cianami ”eJnymi lub awurowymi do gro-

madzenia od”adów, w”isujące się w otaczającą 
zabudowę oraz odznaczające się wysokim ”ozio-

mem estetycznym ｦ zakaz stosowania siatki 

ogrodzeniowej i blachy, 

d) stosowania kolorystyki w nawiązaniu do hi-

storycznych ”rzekazów i zachowanej ikonografii; 
5) do”uszcza się odstę”stwa od ustaleL ”kt 3, 

”kt 4, ”o s”eJnieniu zaleceL konserwatorskich,  
o których mowa w ”rze”isach odrębnych lub ”o 
uzyskaniu uzgodnienia O”olskiego Wojewódzkie-

go Konserwatora źabytków, o którym mowa  
w ”rze”isach odrębnych; 

6) w ”rzy”adku odkrycia, ”odczas robót ziem-

nych, ”rzedmiotu, co do którego istnieje ”rzy-

”uszczenie, iw jest on zabytkiem nalewy wstrzy-

mać wszelkie roboty (w otoczeniu) mogące znisz-

czyć lub uszkodzić odkryty ”rzedmiot, zabez”ie-

czyć go i miejsce odkrycia oraz niezwJocznie ”o-

wiadomić o odkryciu O”olskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora źabytkówŁ 

 

§ 8Ł1Ł Ustala się ”rzestrzenią ”ubliczną do 
s”ecjalnego o”racowania Plac Jana PawJa II 
oznaczony na rysunku planu symbolami 1Kpp/ZP, 

5U/Kpp, 6U/Kpp. 

2Ł Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznej zgodnie z ustaleniami 

szczegóJowymiŁ 
 

§ 9Ł Ustala się nastę”ujące zasady dotyczące 
scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci oraz ”arcelacji 
gruntów: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem ”odzia-

Jów wzdJuw linii rozgraniczających tereny, z wyjąt-

kiem ”rzy”adków mających na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub po-

większenie i Jączenie sąsiednich nieruchomo`ci oraz 
jeweli ”rze”isy szczegóJowe stanowią inaczej; 

2) zakaz wydzielania dla budynków, ”rzy wy-

odrębnianiu wJasno`ci lokali, dziaJek nies”eJniają-
cych wymogów dziaJki budowlanej; 

3) nakaz regulacji wg przepisów odrębnych, 
granic dziaJek nies”eJniających wymogów dziaJki 
budowlanej wydzielonych ”rzy wyodrębnianiu 
wJasno`ci lokaliŁ 

 

§ 10Ł Na obszarze objętym ”lanem nie ma te-

renów lub obiektów ”odlegających ochronie, 
ustalonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów, 
w tym: 

1) terenów górniczych; 
2) terenów narawonych na niebez”ieczeLstwo 

powodzi; 

3) terenów zagrowonych osuwaniem się mas 
ziemnych. 

§ 11Ł1Ł Ustala się ogólne zasady zagos”oda-

rowania terenu w zakresie zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz 

infrastruktury technicznej: 

1) zakaz umieszczania w liniach rozgraniczają-
cych ulic i ”laców, reklam oraz obiektów sJuwą-
cych reklamie z wyjątkiem informacji o mie`cie; 

2) zakaz lokalizacji nowych budynków i urzą-
dzeL niezwiązanych z gos”odarką drogową lub 
”otrzebami ruchu w liniach rozgraniczających ulic 
z wyjątkiem: 

a) urządzeL technicznych związanych z infra-

strukturą techniczną i ””owŁ, 
b) elementów maJej architektury, 
c) wiat ”rzystanków autobusowych i ”unktów 

handlowych stanowiących z nimi caJo`ć tech-

niczno-uwytkową; 
3) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych dla samochodów: 
a) na parkingach wyznaczonych na terenach 

oraz zagJębionych ”od ziemią, 
b) w garawach wielostanowiskowych, 
c) w garawach wbudowanych w budynki 

mieszkalne lub usJugowe, 
d) na parkingach przyulicznych; 

4) sytuowanie wszystkich liniowych elemen-

tów infrastruktury technicznej wraz z urządze-

niami towarzyszącymi oraz ”rzyJączami do ”o-

szczególnych obiektów budowlanych, ”od ziemią 
z wyjątkiem tych dla których wyznaczono odręb-

ne tereny; 

5) lokalizacja urządzeL infrastruktury technicznej 
w liniach rozgraniczających ulic i ciągów komunika-

cyjnych, za zgodą zarządcy drogi i w o”arciu  
o ”rze”isy odrębne; 

6) w uzasadnionych względami technicznymi 
bądu bez”ieczeLstwa ”rzy”adkach, do”uszcza się 
sytuowanie wybranych elementów sieci ”oza linia-

mi rozgraniczającymi ulic, ”od warunkiem zacho-

wania, okre`lonej w ”rze”isach odrębnych, odlegJo-

`ci od linii zabudowy obiektów budowlanych istnie-

jących i ”rojektowanych oraz w uzgodnieniu z wJa-

`cicielami nieruchomo`ci; 
7) w uzasadnionych względami technicznymi 

sytuacjach do”uszcza się lokalizację naziemnych 
kubaturowych urządzeL infrastruktury technicznej 
n”Ł stacji transformatorowych, jako obiektów 
wbudowanych w granicach ”oszczególnych tere-

nów ”rzeznaczonych na inne funkcje; 

8) nakaz przeniesienia lub odpowiedniego zmo-

dernizowania, po uzgodnieniu i na warunkach okre-

`lonych ”rzez wJa`ciwego administratora, w ”rzy-

padku kolizji nowego zagospodarowania z istnieją-
cymi elementami infrastruktury technicznej; 

9) dostosowanie rozwiązaL komunikacyjnych 
do potrzeb komunikacji zbiorowej i rowerowej  

w celu uprzywilejowania transportu publicznego  

i niezmotoryzowanego, w tym organizacja przy-
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stanków autobusowych, bus-”asów oraz kontra-

”asów, w miejscach gdzie jest to mowliwe; 

10) dostosowanie rozwiązaL komunikacyjnych 
do ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, w tym or-

ganizacja ”odjazdów i zjazdów z ciągów ”ieszych 
i chodników w miejscach, gdzie jest to mowliwe; 

11) nakaz lokalizacji obustronnych chodników 
wzdJuw dróg ”ublicznych z wyjątkiem ciągów 
pieszo-jezdnych z zastrzeweniem ”kt 12, o ile 
”rze”isy szczegóJowe nie stanowią inaczej; 

12) nie wymaga się lokalizacji chodników oraz 
`ciewek rowerowych wskazanych niniejszym ”la-

nem, w liniach rozgraniczających dróg ”od wa-

runkiem ich realizacji wzdJuw tych dróg na tere-

nach sąsiednich; 
13) dla wszystkich inwestycji i zmian w zakresie 

infrastruktury, nakaz uzyskania warunków tech-

nicznych od wJa`ciwych administratorów sieci; 
14) mowliwo`ć realizacji urządzeL technicznych 

uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na 
terenach wJasnych inwestorów na warunkach okre-

`lonych ”rzez zarządców sieci w o”arciu o ”rze”isy 
odrębneŁ 

2Ł W zakresie zao”atrzenia w wodę obowiązu-

ją nastę”ujące ustalenia: 
1) zao”atrzenie terenów z istniejącej miejskiej 

sieci wodociągowej, ”o jej niezbędnej rozbudowie; 
2) wykonanie nowych odcinków sieci wodo-

ciągowej o ”rzekrojach zabez”ieczających ”otrze-

by ”rzeciw”owarowe i wy”osawenie w hydranty 
zewnętrzneŁ 

3. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwia-

nia `cieków bytowych, komunalnych i przemy-

sJowych obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) od”rowadzanie `cieków ”o”rzez rozdzielczą 

kanalizację sanitarną do istniejącego ukJadu miej-

skiej kanalizacji ogólnos”Jawnej ”o jego niezbęd-

nej rozbudowie; 

2) w ”rzy”adku od”rowadzania `cieków ”rze-

mysJowych o skJadzie ”rzekraczającym do”usz-

czalne warto`ci wskauników zanieczyszczeL, 
instalowanie niezbędnych urządzeL ”odczyszcza-

jących `cieki, ”rzed w”rowadzeniem do systemu 
komunalnego; 

3) zakaz lokalizacji indywidualnych urządzeL 
do gromadzenia `cieków: szczelnych zbiorników 
wybieralnych, ”rzydomowych oczyszczalni `cie-

ków, it”Ł 
4Ł W zakresie od”rowadzania wód o”adowych 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) wy”osawenie istniejących i ”lanowanych: bu-

dynków, dojazdów o utwardzonej nawierzchni, 
”arkingów, w system rozdzielczej kanalizacji desz-

czowej i ”owiązanie z istniejącym miejskim ukJadem 
kanalizacji ogólnos”Jawnej; 

2) od”rowadzenie wód o”adowych z terenu 
istniejących i ”lanowanych: ulic, ”laców, miejsc 
”ostojowych, ”arkingów, ”o u”rzednim oczysz-

czeniu, rozdzielczym systemem kanalizacji desz-

czowej do istniejącego ukJadu miejskiej kanalizacji 
ogólnos”Jawnej; 

3) ”rzeJączenie istniejących od”rowadzeL wód 
opadowych w przypadku modernizacji systemu 

kanalizacji ogólnos”Jawnej i wykonaniu zbiorczej, 
rozdzielczej kanalizacji deszczowej; 

4) zakaz od”rowadzania `cieków do wód 
gruntowych oraz gruntu. 

5Ł W zakresie zao”atrzenia w gaz obowiązują 
nastę”ujące ustalenia: 

1) zao”atrzenie w gaz ziemny z istniejącej in-

frastruktury gazowej ”o jej niezbędnej rozbudo-

wie, w oparciu o gazociągi niskiego ci`nienia; 
2) budowa sieci i ”rzyJączenie odbiorców ”o 

s”eJnieniu warunków technicznychŁ 
6Ł W zakresie zao”atrzenia w energię cie”lną 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) dostawa cie”Ja, z miejskiego systemu cie-

”Jowniczego ”o jego niezbędnej rozbudowie  
w o”arciu o istniejącą infrastrukturę; 

2) budowa sieci i ”rzyJączenie odbiorców ”o 
s”eJnieniu warunków technicznych; 

3) do”uszcza się ogrzewanie obiektów z in-

dywidualnych i lokalnych uródeJ cie”Ja, o”artych 
na paliwach gazowych, energii elektrycznej i od-

nawialnej, nie ”owodujących ”onadnormatywne-

go zanieczyszczenia powietrza; 

4) nie do”uszcza się zao”atrzenia w cie”Jo  
z indywidualnych uródeJ na ”aliwa staJe; 

5) do”uszcza się ”ozostawienie istniejących 
indywidualnych uródeJ cie”Ja o”artych na pali-

wach staJych do czasu ich modernizacjiŁ 
7Ł W zakresie zao”atrzenia w energię elek-

tryczną obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) zasilanie elektroenergetyczne oparte o ist-

niejące i ”lanowane elementy systemu elektro-

energetycznego: 

a) elektroenergetyczne sieci `redniego na”ięcia 
15 kV, 

b) stacje transformatorowe 15/0,4 kV, 

c) elektroenergetyczne sieci niskiego na”ięcia; 
2) lokalizacja planowanych stacji transformato-

rowych 15ł0,4 kV, wymaga dojazdu do dróg 
publicznych; 

3) stosownie do potrzeb, budowa dodatko-

wych stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu 

kablowego, planowanych jako przeznaczenie to-

warzyszące na terenie inwestoraŁ 
8. W zakresie sieci teletechnicznych obowią-

zują nastę”ujące ustalenia: 
1) prowadzenie linii sieci teletechnicznych: 

Jączno`ci, telekomunikacji i telewizji kablowej, 

jako podziemne w wydzielonej kanalizacji lub 

bez”o`rednio w gruncie w miejscu ”rzyJączenia 
do obiektów budowlanych; 

2) utrzymanie lokalizacji istniejących stacji 
”rzekaunikowych systemu cyfrowej telefonii ko-

mórkowej (BTS); 
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3) do”uszcza się lokalizację nowych masztów 
stacji ”rzekaunikowych systemu cyfrowej telefo-

nii komórkowej (BTS): 
a) o wysoko`ci do 1,5 m, 

b) umieszczonych na dachach budynków, z wy-

jątkiem budynków mieszkaniowych i mieszkaniowo-

usJugowych z zastrzeweniem lit. c, 

c) nie uwawa się za mieszkaniowe i mieszka-

niowo-usJugowe budynków usJugowych z miesz-

kaniami towarzyszącymi; 
4) zakaz lokalizacji wolnostojących naziem-

nych stacji telefonii komórkowej, stacji radiowych 
oraz masztów antenowychŁ 

9. W zakresie gospodarowania odpadami 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) systematyczny wywóz od”adów na zorga-

nizowane miejskie wysy”isko od”adów komunal-

nych oraz zagos”odarowanie od”adów innych niw 
komunalne zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

2) do czasu wywozu od”adów na wysy”isko 
segregacja i przechowywanie ich w szczelnych 

”ojemnikach znajdujących się w ”omieszczeniach 
”rzeznaczonych na gromadzenie i segregację od-

”adów, wydzielanych w budynkach; 
3) w ”rzy”adku braku mowliwo`ci wydzielenia 

”omieszczeL, o których mowa w ”kt 2 do”uszcza 
się segregację i ”rzechowywanie od”adów w szczel-

nych ”ojemnikach znajdujących wyJącznie ”od zada-

szonymi osJonami lub w ”omieszczeniach ze `ciana-

mi ”eJnymi lub awurowymiŁ 
 

§ 12Ł Wszystkie tereny mogą być tymczaso-

wo uwytkowane w s”osób dotychczasowy, ”od 
warunkiem udostę”nienia czę`ci gruntów dla 
realizacji dojazdów i uzbrojeniaŁ 

 

§ 13Ł Okre`la się stawkę ”rocentową w wy-

soko`ci 0%, na ”odstawie której ustala się o”Ja-

tę, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym. 

 

ŚziaJ II 
Prze”isy szczegóJowe 

 

§ 14Ł1. Na terenie oznaczonym na rysunku 

planu symbolem 1 MW, przeznaczonym na zabu-

dowę mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują 
nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ miejsca po-

stojowe dostę”ne bez”o`rednio z dróg i terenów 
11KDW/KS, 8KDx oraz parkingi podziemne; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

40% powierzchni terenu niezabudowanej przez 

budynki; 

3) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dla obiektów dysharmonizujących oznaczo-

nych na rysunku planu: 

a) zakaz rozbudowy i nadbudowy z zastrzewe-

niem § 3 ust 1 ”kt 13 i ”kt 14, 
b) w ”rzy”adku remontów, rozbudowy i ”rze-

budowy do”uszcza się mowliwo`ć utrzymania 
obecnej wysoko`ci oraz ilo`ci kondygnacji nad-

ziemnych ｦ 11; 

5) w przypadku wymiany zabudowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% 

powierzchni terenu, 

b) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych od 4 do 6, 

c) maksymalna wysoko`ć budynków 20 m, 

d) wyznaczenie miejsc ”ostojowych, ”rzyjmując 
wskaunik minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie; 

6) zakaz lokalizacji budynków; 
7) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpa-

dów z wyjątkiem wyodrębnionych ”omieszczeL 
w budynkach; 

8) za”ewnienie dojazdu do istniejącej stacji 

transformatorowej; 

9) do”uszcza się drogi ”owarowe jako ciągi 
piesze lub pieszo-rowerowe; 

10) ochrona istniejącego drzewostanu do za-

chowania wskazanego na rysunku planu, zgodnie 

z § 6 ”kt 2; 
11) objęcie terenu zasadami ochrony konser-

watorskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ miejsca po-

stojowe dostę”ne bez”o`rednio z drogi 6KŚŚ 
oraz parkingi podziemne; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

40% powierzchni terenu niezabudowanej przez 

budynki; 

3) do”uszcza się wydzielenie maksymalnie  
4 dziaJek na terenie o minimalnej ”owierzchni  
25 arów; 

4) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) dla obiektów dysharmonizujących oznaczo-

nych na rysunku planu: 

a) zakaz rozbudowy i nadbudowy z zastrzewe-

niem § 3 ust 1 ”kt 13 i ”kt 14, 
b) w ”rzy”adku remontów, rozbudowy i ”rze-

budowy do”uszcza się mowliwo`ć utrzymania 
obecnej wysoko`ci oraz ilo`ci kondygnacji nad-

ziemnych ｦ 11; 

6) w przypadku wymiany zabudowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 25% 

powierzchni terenu, 

b) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych od 4 do 6, 

c) maksymalna wysoko`ć budynków 20 m, 

d) wyznaczenie miejsc ”ostojowych, ”rzyjmując 
wskaunik minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie, 
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e) zieleL urządzona i izolacyjna zgodnie z ry-

sunkiem planu; 

7) zakaz lokalizacji budynków; 
8) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpa-

dów z wyjątkiem wyodrębnionych ”omieszczeL 
w budynkach; 

9) wyznaczenie ogólnodostę”nych ciągów ”ie-

szych zgodnie z rysunkiem planu; 

10) za”ewnienie dojazdu do istniejących stacji 
transformatorowych; 

11) do”uszcza się drogi ”owarowe jako ciągi 
piesze lub pieszo-rowerowe; 

12) usytuowanie akcentu architektonicznego 

zgodnie z rysunkiem planu; 

13) w zakresie ochrony osi widokowej obo-

wiązuje w ”asie o szeroko`ci obustronnie ”o 5 m, 

zakaz lokalizacji zieleni wysokiej ”rzekraczającej 
15 m wysoko`ci ”okroju; 

14) objęcie terenu zasadami ochrony konser-

watorskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 MW/U, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną oraz usJugi, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) w ramach przeznaczenia podstawowego 

do”uszcza się równiew usJugi turystyki; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ mieszkania 

towarzyszące oraz ”arkingi; 
3) teren mowe być objęty jednym z ”rzezna-

czeL ”odstawowych lub Jącznie tymi ”rzeznacze-

niami w dowolnych proporcjach; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

30% powierzchni terenu niezabudowanej przez 

budynki; 

5) wyznaczenie obowiązujących i nie”rzekra-

czalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

6) ”oza liniami okre`lonymi w ”kt 5 obowiązu-

ją historyczne linie zabudowy ”okrywające się  
z obrysami zabudowy zabytkowej; 

7) zakaz lokalizacji budynków; 
8) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 

i odbudowy obiektów oznaczonych na rysunku 
planu jako obiekty do likwidacji; 

9) dla istniejącej zabudowy: 
a) do”uszcza się rozbudowę wyJącznie w miej-

scach wskazanych na rysunku planu liniami zabu-

dowy, 

b) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych od 4 do 5 z zastrzeweniem litŁ c, d, e, f, 

c) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-

nych 4 dla kamienic przy pl. M. Kopernika 3, 4, 5 

oraz ul. W. Reymonta 3, 

d) do”uszcza się nadbudowę czwartej kondy-

gnacji kamienicy przy pl. M. Kopernika 5 pod 

warunkiem nieingerowania w istniejący gzyms  
i frontową elewację ”oddasza, 

e) do”uszcza się rozbudowę kamienicy ”rzy  
pl. M. Kopernika 5 pod warunkiem dostosowania 

wysoko`ci oficyny do oficyny kamienicy przy  

pl. M. Kopernika 4; 

f) do”uszcza się nadbudowę oficyny kamienicy 
przy ul. W. Reymonta 7 do wysoko`ci od 2 do  
3 kondygnacji nadziemnych pod warunkiem wy-

korzystania dachu oficyny jako taras wywszej 
kondygnacji; 

10) zachowanie ”rzej`ć bramowych oznaczo-

nych na rysunku ”lanu i ”rzeznaczenie na ogólno-

dostę”ne ciągi ”iesze, z których dwa są kontynu-

acją ciągów 2K” i 3K”; 
11) poprawienie estetyki elewacji pokazanych 

na rysunku planu jako elewacje do specjalnego 

opracowania; 

12) obsJuga komunikacyjna od terenu 8KDx; 

13) w zakresie ochrony osi widokowych obo-

wiązuje: 
a) zakaz lokalizacji zieleni wysokiej wywszej od 

kamienicy przy pl. M. Kopernika 3, 

b) zakaz lokalizacji na dachu kamienicy przy pl. 

M. Ko”ernika 3 obiektów budowlanych i instalacji 
”rzesJaniających osie widokowe; 

14) objęcie terenu zasadami ochrony konser-

watorskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 MW/U, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną oraz usJugi, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ parkingi; 

2) usJugi mowna lokalizować tylko w ”arterach 
budynków, suterenach i kondygnacjach ”odziem-

nych z zastrzeweniem ”kt 3, ”od warunkiem za-

”ewnienia niezalewnych wej`ć do budynku dla 
czę`ci mieszkalnej i usJugowej; 

3) w kamienicach przy ul. A. Ko`nego 2 i 4 
do”uszcza się ”rzeznaczenie caJego budynku na 
usJugi, a w budynku o funkcji mieszkaniowo-

usJugowej usJugi mowna lokalizować na kawdej 
kondygnacji pod warunkiem zapewnienia nieza-

lewnych wej`ć do budynku dla czę`ci mieszkalnej 
i usJugowej, z zastrzeweniem § 3 ust 2 ”kt 4; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

50% powierzchni terenu niezabudowanej przez 

budynki z zastrzeweniem ”kt 5; 
5) nie wyznacza się minimalnej ”owierzchni 

biologicznie czynnej na dziaJce nr 85 (ul. A. Ko-

`nego 18-18a); 

6) wyznaczenie obowiązujących i nie”rzekra-

czalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

7) ”oza liniami okre`lonymi w ”kt 6 obowiązu-

ją historyczne linie zabudowy ”okrywające się  
z obrysami zabudowy zabytkowej; 

8) zakaz lokalizacji budynków; 
9) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 

i odbudowy obiektów oznaczonych na rysunku 
planu jako obiekty do likwidacji; 

10) dla istniejącej zabudowy: 
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a) do”uszcza się rozbudowę i nadbudowę wy-

Jącznie w miejscach wskazanych na rysunku pla-

nu liniami zabudowy, 

b) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych od 4 do 5, 

11) obsJuga komunikacyjna z dostosowaniem 
do racjonalnego rozmieszczenia miejsc postojo-

wych na terenie 9KDx, a w miejscach oznaczo-

nych na rysunku planu jako przej`cia i ”rzejazdy 
”rojektowane organizacja ws”ólnych wjazdów dla 
sąsiednich dziaJek; 

12) poprawienie estetyki elewacji pokazanej 

na rysunku planu jako elewacja do specjalnego 

opracowania; 

13) do”uszcza się umieszczanie reklam na 
elewacji, o której mowa w ”kt 12, jedynie doty-

czących re”ertuaru i dziaJalno`ci artystycznej 
sąsiadującego ｭTeatru Lalki i Aktoraｬ; 

14) objęcie terenu zasadami ochrony konser-

watorskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 MW/U, przeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną oraz usJugi, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) w ramach przeznaczenia podstawowego 

do”uszcza się równiew zabudowę zamieszkania 
zbiorowego oraz usJugi turystyki; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ mieszkania 

towarzyszące oraz parkingi; 

3) teren mowe być objęty jednym z ”rzezna-

czeL ”odstawowych lub Jącznie tymi ”rzeznacze-

niami w dowolnych proporcjach; 

4) w budynku o funkcji mieszkaniowo-

usJugowej usJugi mowna lokalizować ”od warun-

kiem za”ewnienia niezalewnych wej`ć do budynku 

dla czę`ci mieszkalnej i usJugowej z zastrzewe-

niem § 3 ust 2 ”kt 4; 
5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

50% powierzchni terenu niezabudowanej przez 

budynki; 

6) do”uszcza się ”odziaJy dziaJek jedynie  
w miejscach pokazanych na rysunku planu jako 

orientacyjne linie ”odziaJów wewnętrznych; 
7) wyznaczenie obowiązujących i nie”rzekra-

czalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

8) ”oza liniami okre`lonymi w ”kt 7 obowiązu-

ją historyczne linie zabudowy ”okrywające się  
z obrysami zabudowy zabytkowej; 

9) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 

i odbudowy obiektu oznaczonego na rysunku 

planu jako obiekt do likwidacji; 

10) dla istniejącej zabudowy: 
a) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 4 z zastrzeweniem litŁ c, d, 

b) do”uszcza się rozbudowę wyJącznie w miej-

scach wskazanych na rysunku planu liniami zabu-

dowy, o liczbie 4 kondygnacji nadziemnych i wyso-

ko`ci rozbudowywanych kamienic ”rzy ulŁ A. Ko-

`nego 20 i 22, 
c) do”uszcza się ”iątą kondygnację w ada”to-

wanych poddaszach kamienic przy ul. A. Ko`nego 
28, 30, 32 ”od warunkiem zachowania istniejących 
zabytkowych lukarn i do`wietleL oraz zastosowania 
okien ”oJaciowych od strony ulŁ A. Ko`nego i tere-

nu 5KDD, 

d) do”uszcza się 5 lub 6 kondygnacji nadziem-

nych w kamienicy przy ul. A. Ko`nego 32a ”od 

warunkiem: 

- maksymalnej wysoko`ci budynku 19 m, 

- maksymalnej ”owierzchni caJkowitej szóstej 
kondygnacji 35 m2 (dotyczy powierzchni kondy-

gnacji zamkniętej ze wszystkich stron), 
- cofnięcia elewacji szóstej kondygnacji mini-

malnie 5 m w stosunku do terenu 5KDD oraz 

minimalnie 3 m w stosunku do terenu 4KDD; 

11) obsJuga komunikacyjna z dostosowaniem 
do racjonalnego rozmieszczenia miejsc postojo-

wych na terenie 4KDD, a w miejscach oznaczo-

nych na rysunku ”lanu jako ”rzej`cia i ”rzejazdy 
projektowane organizacja ws”ólnych wjazdów dla 
sąsiednich dziaJek; 

12) poprawienie estetyki elewacji pokazanych 

na rysunku planu jako elewacje do specjalnego 

opracowania; 

13) objęcie terenu zasadami ochrony konser-

watorskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 MW/U, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną oraz usJugi, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ parkingi; 

2) usJugi mowna lokalizować tylko w ”arterach 
budynków, suterenach i kondygnacjach ”odziem-

nych ”od warunkiem za”ewnienia niezalewnych 
wej`ć do budynku dla czę`ci mieszkalnej i usJu-

gowej; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

50% powierzchni terenu niezabudowanej przez 

budynki; 

4) do”uszcza się ”odziaJy dziaJek jedynie w miej-

scach pokazanych na rysunku planu jako orienta-

cyjne linie ”odziaJów wewnętrznych; 
5) wyznaczenie obowiązujących i nie”rzekra-

czalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

6) ”oza liniami okre`lonymi w ”kt 5 obowiązu-

ją historyczne linie zabudowy ”okrywające się  
z obrysami zabudowy zabytkowej; 

7) zakaz lokalizacji budynków; 
8) dla istniejącej zabudowy: 
a) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-

nych: 

- 4 ｦ od strony drogi 1KDL, 

- 5 ｦ przy granicy planu (od strony ul. A. Ko-

`nego), 
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b) zakaz nadbudowy z zastrzeweniem § 3 ust 1 

pkt 13, 

c) do”uszcza się rozbudowę wyJącznie w miej-

scach wskazanych na rysunku planu liniami zabu-

dowy; 

9) obsJuga komunikacyjna z dostosowaniem 
do racjonalnego rozmieszczenia miejsc postojo-

wych na terenie 10KDx, a w miejscach oznaczo-

nych na rysunku planu jako ”rzej`cia i ”rzejazdy 
”rojektowane organizacja ws”ólnych wjazdów dla 
sąsiednich dziaJek; 

10) objęcie terenu zasadami ochrony konser-

watorskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 MW/U, ”rzeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną oraz usJugi, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) w ramach przeznaczenia podstawowego 

do”uszcza się równiew zabudowę zamieszkania 
zbiorowego oraz usJugi turystyki; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ mieszkania 

towarzyszące oraz ”arkingi; 

3) teren mowe być objęty jednym z ”rzezna-

czeL ”odstawowych lub Jącznie tymi ”rzeznacze-

niami w dowolnych proporcjach; 

4) w budynku o funkcji mieszkaniowo-

usJugowej usJugi mowna lokalizować ”od warun-

kiem za”ewnienia niezalewnych wej`ć do budynku 
dla czę`ci mieszkalnej i usJugowej z zastrzewe-

niem § 3 ust 2 ”kt 4; 
5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

50% powierzchni terenu niezabudowanej przez 

budynki; 

6) do”uszcza się ”odziaJy dziaJek jedynie  
w miejscach pokazanych na rysunku planu jako 

orientacyjne linie ”odziaJów wewnętrznych; 
7) wyznaczenie obowiązujących i nie”rzekra-

czalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

8) ”oza liniami okre`lonymi w ”kt 7 obowiązu-

ją historyczne linie zabudowy ”okrywające się  
z obrysami zabudowy zabytkowej; 

9) zakaz lokalizacji budynków; 
10) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 5; 

11) obsJuga komunikacyjna od terenu 5KS ”o-

”rzez ”rzejazd istniejący oraz ”rojektowane ”rzejaz-

dy przez teren 4U, oznaczone na rysunku planu; 

12) poprawienie estetyki elewacji pokazanej 

na rysunku planu jako elewacja do specjalnego 

opracowania; 

13) zakaz grodzenia nieruchomo`ci od strony 
ciągu ”ieszego 4K”, 

14) objęcie terenu zasadami ochrony konser-

watorskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 U, ”rzeznaczonym na usJugi, usJugi 
o`wiaty, turystyki i kultu religijnego, zabudowę 

zamieszkania zbiorowego, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 

1) ”rzeznaczenia uzu”eJniające ｦ mieszkania 

towarzyszące oraz ”arkingi; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

50% powierzchni terenu niezabudowanej przez 

budynki; 

3) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy zgodnie z rysunkiem planu; 

4) ”oza liniami okre`lonymi w ”kt 3 obowiązu-

ją historyczne linie zabudowy ”okrywające się  
z obrysami zabudowy zabytkowej; 

5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) zakaz nadbudowy budynku zabytkowego; 

7) do”uszcza się rozbudowę wyJącznie w miej-

scu wskazanym na rysunku planu liniami zabudo-

wy; 

8) wyznaczenie nie mniej niw 3 miejsc ”osto-

jowych; 

9) poprawienie estetyki elewacji pokazanej na 

rysunku planu jako elewacja do specjalnego opra-

cowania; 

10) objęcie terenu zasadami ochrony konser-

watorskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 U, ”rzeznaczonym na usJugi, usJugi 
o`wiaty, turystyki i kultu religijnego, zabudowę 
zamieszkania zbiorowego, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 

1) ”rzeznaczenia uzu”eJniające ｦ mieszkania 

towarzyszące oraz ”arkingi; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

15% powierzchni terenu niezabudowanej przez 

budynki; 

3) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy zgodnie z rysunkiem planu; 

4) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 2; 

5) zakaz lokalizacji budynków gos”odarczych  
i garawowych; 

6) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpa-

dów z wyjątkiem wyodrębnionych ”omieszczeL 
w budynkach; 

7) do”uszcza się rozbudowę wyJącznie w miej-

scu wskazanym na rysunku planu liniami zabudo-

wy; 

8) wyznaczenie nie mniej niw 18 miejsc ”osto-

jowych; 

9) obsJuga komunikacyjna od terenu 10KŚx; 
10) objęcie terenu zasadami ochrony konser-

watorskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 U, ”rzeznaczonym na usJugi, usJugi 
o`wiaty, turystyki i kultu religijnego, zabudowę 
zamieszkania zbiorowego, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 
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1) przeznaczenia uzu”eJniające ｦ mieszkania 

towarzyszące oraz ”arkingi; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy 65% 

powierzchni terenu; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

30% powierzchni terenu niezabudowanej przez 

budynki; 

4) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych 3; 

6) maksymalna wysoko`ć budynku 12 m; 

7) zakaz lokalizacji budynków gos”odarczych  
i garawowych; 

8) do”uszcza się rozbudowę wyJącznie w miej-

scu wskazanym na rysunku planu liniami zabudo-

wy; 

9) wyznaczenie na terenie 3U oraz 5KS, nie 

mniej niw 10 miejsc ”ostojowych, ”rzyjmując 
wskaunik minimum 2 miejsc na 100 m2 po-

wierzchni uwytkowej usJug; 
10) obsJuga komunikacyjna od terenu 2KŚL 

przez teren 4U, przejazdem oznaczonym na ry-

sunku planu; 

11) objęcie terenu zasadami ochrony konser-

watorskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 U, ”rzeznaczonym na usJugi turysty-

ki, kultury, wystawiennictwa, rozrywki, biurowe  

i administracji, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) ”rzeznaczenia uzu”eJniające ｦ usJugi s”ortu 

i rekreacji, handlu detalicznego, gastronomii, 

ksztaJcenia, obsJugi ludno`ci lub ”rzedsiębiorstw, 
rzemiosJo usJugowe, mieszkania towarzyszące 
oraz parkingi; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% powierzchni terenu niezabudowanej przez 

budynki; 

3) wyznaczenie obowiązujących i nie”rzekra-

czalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

4) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych: 

a) 4 ｦ od strony terenu 5U/Kpp, 

b) 5 ｦ od strony terenu 2KŚL na gJęboko`ć 14 m; 

5) maksymalna wysoko`ć budynków mierzona 
od poziomu chodnika drogi 2KDL: 

a) 13 m ｦ od strony terenu 5U/Kpp, 

b) 18 m ｦ od strony terenu 2KŚL na gJębo-

ko`ć 14 m; 

6) ”odcienia wzdJuw obowiązującej linii zabu-

dowy, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 

i odbudowy obiektu oznaczonego na rysunku 

planu jako obiekty do likwidacji; 

8) zakaz lokalizacji budynków gos”odarczych  
i garawowych; 

9) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpa-

dów z wyjątkiem wyodrębnionych ”omieszczeL 
w budynkach; 

10) usytuowanie akcentu architektonicznego 

zgodnie z rysunkiem planu; 

11) wyznaczenie na terenie 4U oraz 5U/Kpp, 

nie mniej niw 50 miejsc ”ostojowych, ”rzyjmując 
wskaunik: 

a) minimum 25 miejsc na 1000 m2 po-

wierzchni uwytkowej usJug, 
b) minimum 20 miejsc na 100 miejsc kon-

sum”cyjnych usJug gastronomii, 
c) minimum 20 miejsc na 100 miejsc nocle-

gowych usJug turystyki; 
12) wyznaczenie przejazdu na tereny 3U i 5KS, 

oznaczonego na rysunku planu; 

13) objęcie terenu zasadami ochrony konser-

watorskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

12. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 U/Kpp, obowiązują nastę”ujące usta-

lenia: 

1) ”oniwej ”oziomu terenu, w ”owiązaniu z te-

renem 4U, w ramach przeznaczenia podstawo-

wego do”uszcza się usJugi, usJugi turystyki, s”or-

tu i rekreacji, parkingi podziemne; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

15% powierzchni terenu; 

3) na poziomie terenu: 

a) zakaz lokalizacji budynków i ”arkingów, 
b) do”uszcza się usJugi wystawiennicze, 
c) do”uszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów budowlanych ”rzeznaczonych na usJugi: 
- wyJącznie związanych ze `więtami i im”re-

zami okoliczno`ciowymi, 
- maksymalnie na okres 14 dni, 

- pod warunkiem zachowania jednolitej formy  

i ”rzej`ć dla ”ieszych, 
d) do”uszcza się organizację sezonowych 

ogródków kawiarnianych związanych z usJugami 
gastronomicznymi na terenie 4U, 

e) zakaz grodzenia nieruchomo`ci, 
f) ze względu na objęcie terenu obszarem ”rze-

strzeni publicznej do specjalnego opracowania: 

- kompleksowa realizacja, 

- ogólnodostę”no`ć, 
- jednolita forma ”osadzki i obiektów maJej ar-

chitektury, 

- stosowanie materiaJów naturalnych, szlachet-

nych, 

- urządzenie s”ójnie z terenami 1K””łźP, 6UłK””; 
4) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 

i odbudowy obiektów oznaczonych na rysunku 
planu jako obiekty do likwidacji; 

5) obsJuga komunikacyjna: 
a) od terenu 4U, 

b) podziemnym przejazdem oznaczonym na ry-

sunku planu, z ul. Ozimskiej lub ul. E. Orzeszkowej, 

c) z parkingu podziemnego na terenie 1Kpp/ZP; 
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6) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpa-

dów z wyjątkiem wyodrębnionych ”omieszczeL 
w budynkach na terenie 4U; 

7) wyznaczenie sz”aleru drzew będącego uzu-

”eJnieniem sz”alerów, o których mowa w § 14 
ust 38 pkt 15 i pkt 16, drzewami takiego samego 

lub podobnego gatunku; 

8) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-

torskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

13. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 U/Kpp, obowiązują nastę”ujące usta-

lenia: 

1) ”oniwej ”oziomu terenu, w ”owiązaniu z te-

renem 7U, w ramach przeznaczenia podstawo-

wego do”uszcza się usJugi, usJugi turystyki, s”or-

tu i rekreacji, parkingi podziemne; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

15% powierzchni terenu; 

3) do”uszcza się wydzielenie maksymalnie 2 dzia-

Jek na terenie; 
4) na poziomie terenu: 

a) zakaz lokalizacji budynków i ”arkingów, 
b) do”uszcza się usJugi wystawiennicze, 
c) do”uszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów budowlanych ”rzeznaczonych na usJugi: 
- wyJącznie związanych ze `więtami i im”re-

zami okoliczno`ciowymi, 
- maksymalnie na okres 14 dni, 

- pod warunkiem zachowania jednolitej formy  

i ”rzej`ć dla ”ieszych, 
d) do”uszcza się organizację sezonowych 

ogródków kawiarnianych związanych z usJugami 
gastronomicznymi na terenie 7U, 

e) zakaz grodzenia nieruchomo`ci, 
f) ze względu na objęcie terenu obszarem ”rze-

strzeni publicznej do specjalnego opracowania: 

- kompleksowa realizacja, 

- ogólnodostę”no`ć, 
- jednolita forma ”osadzki i obiektów maJej ar-

chitektury, 

- stosowanie materiaJów naturalnych, szlachet-

nych, 

- urządzenie s”ójnie z terenami 1K””łźP, 5UłK””; 
5) obsJuga komunikacyjna: 
a) od terenu 7U, 

b) podziemnym przejazdem oznaczonym na ry-

sunku planu, z ul. Ozimskiej lub ul. S. Dubois, 

c) z parkingu podziemnego na terenie 1Kpp/ZP; 

6) wyznaczenie ogólnodostę”nego ciągu ”ie-

szego zgodnie z rysunkiem planu; 

7) do”uszcza się ”rze”rowadzenie ciągu ”ie-

szego, o którym mowa w ”kt 6, w ”odcieniach 
proponowanego budynku na terenie 7U; 

8) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpa-

dów z wyjątkiem wyodrębnionych ”omieszczeL 
w budynkach na terenie 7U; 

9) ochrona istniejącego drzewostanu do za-

chowania wskazanego na rysunku planu, zgodnie 

z § 6 ”kt 2; 
10) objęcie terenu zasadami ochrony konser-

watorskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 U, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) w ramach przeznaczenia podstawowego do-

”uszcza się usJugi turystyki, kultury, wystawiennic-

twa, rozrywki, biurowe i administracji, oraz parkingi; 

2) ”rzeznaczenia uzu”eJniające ｦ usJugi s”ortu 
i rekreacji, handlu detalicznego, gastronomii, 

ksztaJcenia, obsJugi ludno`ci lub ”rzedsiębiorstw, 
rzemiosJo usJugowe, mieszkania towarzyszące; 

3) do”uszcza się wydzielenie maksymalnie 2 dzia-

Jek na terenie; 
4) wyznaczenie obowiązujących i nie”rzekra-

czalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych: 

a) 4 ｦ od strony terenu 6U/Kpp, 

b) 5 ｦ od strony terenu 2KŚL na gJęboko`ci 14 m; 

6) maksymalna wysoko`ć budynków mierzona 
od poziomu chodnika drogi 2KDL: 

a) 13 m ｦ od strony terenu 6U/Kpp, 

b) 18 m ｦ od strony terenu 2KŚL na gJęboko-

`ci 14 m; 

7) podcienia wzdJuw obowiązującej linii zabu-

dowy, zgodnie z rysunkiem planu; 

8) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 

i odbudowy obiektu oznaczonego na rysunku 

planu jako obiekt do likwidacji; 

9) zakaz lokalizacji budynków gos”odarczych  
i garawowych; 

10) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpa-

dów z wyjątkiem wyodrębnionych ”omieszczeL 
w budynkach; 

11) usytuowanie akcentu architektonicznego 

zgodnie z rysunkiem planu; 

12) wyznaczenie na terenie 7U oraz 6U/Kpp, 

nie mniej niw 30 miejsc ”ostojowych, ”rzyjmując 
wskaunik: 

a) minimum 25 miejsc na 1000 m2 po-

wierzchni uwytkowej usJug, 
b) minimum 20 miejsc na 100 miejsc kon-

sum”cyjnych usJug gastronomii, 
c) minimum 20 miejsc na 100 miejsc nocle-

gowych usJug turystyki; 
13) obsJuga komunikacyjna od terenu 7KŚŚłKŚW; 
14) objęcie terenu zasadami ochrony konser-

watorskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

15. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 U, ”rzeznaczonym na usJugi, usJugi 
turystyki, kultu religijnego, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 

1) ”rzeznaczenia uzu”eJniające ｦ mieszkania 

towarzyszące oraz ”arkingi; 
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2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

30% powierzchni terenu niezabudowanej przez 

budynki; 

3) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy zgodnie z rysunkiem planu; 

4) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych: 

a) od 3 do 4 ｦ od strony terenu 2KDL, 

b) od 3 do 6 ｦ od strony terenu 8KDx; 

5) maksymalna wysoko`ć budynku mierzona 
od poziomu chodnika drogi 2KDL: 

a) od strony terenu 2KŚL nie mowe ”rzekra-

czać wysoko`ci zabytkowego budynku ”rzy  
ul. Ozimskiej 23, 

b) 25 m ｦ od strony terenu 8KDx; 

6) zakaz lokalizacji budynków gos”odarczych  
i garawowych; 

7) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia od”adów 
z wyjątkiem wyodrębnionych ”omieszczeL w bu-

dynkach; 

8) obsJuga komunikacyjna od terenu 7KŚŚłKŚW 
i 8KDx; 

9) wyznaczenie nie mniej niw 8 miejsc ”osto-

jowych dla istniejącej i nowej zabudowy, ”rzyj-

mując wskaunik: 
a) minimum 20 miejsc na 1000 m2 po-

wierzchni uwytkowej usJug, 
b) minimum 20 miejsc na 100 miejsc kon-

sum”cyjnych usJug gastronomii, 
c) minimum 20 miejsc na 100 miejsc nocle-

gowych usJug turystyki; 
10) objęcie terenu zasadami ochrony konser-

watorskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 UK, ”rzeznaczonym na usJugi kultu-

ry, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) w kamienicach przy pl. M. Kopernika 1 i 2, 

w ramach przeznaczenia podstawowego dopusz-

cza się usJugi, usJugi turystyki, kultu religijnego; 
2) ”rzeznaczenia uzu”eJniające ｦ mieszkania 

towarzyszące, usJugi handlu detalicznego, ga-

stronomii, wystawiennictwa oraz parkingi; 

3) nie wyznacza się minimalnej powierzchni 

biologicznie czynnej; 

4) wyznaczenie obowiązujących i nie”rzekra-

czalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) ”oza liniami okre`lonymi w ”kt 4 obowiązują 
historyczne linie zabudowy ”okrywające się z obry-

sami zabudowy zabytkowej; 

6) między obowiązującą i nie”rzekraczalną linią 
zabudowy, a linią istniejącej zabudowy ”rzy ulŁ A. 

Ko`nego 2a do”uszcza się rozbudowę ”osiadają-
cą ws”óJczesną formę oraz maksymalnie trans”a-

rentne `ciany szklane aby uwidocznić historyczną 
linię zabudowy oraz nie ”rzesJaniać tylnej elewacji 
kamienicy przy pl. M. Kopernika 1; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych: 

a) 4 - zlokalizowanych przy pl. M. Kopernika 1 i 2, 

b) od 2 do 3 - zlokalizowanych przy ul. A. Ko-

`nego 2a; 
8) maksymalna wysoko`ć budynku ”rzy  

ul. A. Ko`nego 2a ｦ 12 m; 

9) do”uszcza się lokalne ”odwywszenie do  
16 m budynku, o którym mowa w ”ktŁ 8, dla 
”ole”szenia wJa`ciwo`ci uwytkowych sceny te-

atru; 

10) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpa-

dów z wyjątkiem wyodrębnionych ”omieszczeL 
w budynkach; 

11) poprawienie estetyki elewacji pokazanej 

na rysunku planu jako elewacja do specjalnego 

opracowania; 

12) do”uszcza się umieszczanie reklam, w tym 
na elewacji bocznej budynku przy ul. A. Ko`nego 2, 
jedynie dotyczących re”ertuaru i dziaJalno`ci arty-

stycznej ｭTeatru Lalki i Aktoraｬ; 
13) wyznaczenie ogólnodostę”nego ciągu ”ie-

szego zgodnie z rysunkiem planu; 

14) w zakresie ochrony osi widokowych obo-

wiązuje zakaz lokalizacji na dachu budynku obiek-

tów budowlanych i instalacji ”rzesJaniających o` 
widokową; 

15) objęcie terenu zasadami ochrony konser-

watorskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

17. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 10 UK, ”rzeznaczonym na usJugi kultu-

ry, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) ”rzeznaczenia uzu”eJniające ｦ mieszkania 

towarzyszące, usJugi wystawiennictwa, handlu 
detalicznego, gastronomii oraz parkingi; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

30% powierzchni terenu niezabudowanej przez 

budynki; 

3) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy zgodnie z rysunkiem planu; 

4) do”uszcza się sytuowanie budynku w gra-

nicy z terenem 12UO w miejscu wskazanym na 

rysunku planu liniami zabudowy; 

5) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpa-

dów z wyjątkiem wyodrębnionych ”omieszczeL 
w budynkach; 

6) do”uszcza się nową zabudowę, rozbudowę 
oraz nadbudowę wyJącznie w miejscach wskaza-

nych na rysunku planu liniami zabudowy pod 

warunkiem: 

a) lokalizacji budynku o 2 lub 3 kondygnacjach 

nadziemnych, 

b) wyznaczenia na terenach 10UK oraz 4KS, 

1K””łźP miejsc ”ostojowych, ”rzyjmując wskaunik: 

- minimum 10 miejsc na 1000 m2 powierzchni 

uwytkowej galerii sztuki, 
- minimum 20 miejsc na 100 miejsc siedzą-

cych w teatrze, 

- minimum 20 miejsc na 1000 m2 powierzchni 

uwytkowej usJug niewymienionych ”owywej, 
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7) wyznaczenie na dziaJkach 23ł31 oraz 
23/32, w parkingu podziemnym lub naziemnym, 

nie mniej niw 30 miejsc ”ostojowych; 
8) wyznaczenie ogólnodostę”nych ciągów ”ie-

szych zgodnie z rysunkiem ”lanu, z zastrzeweniem 
pkt 9; 

9) za”ewnienie dojazdu do istniejącego ”od-

ziemnego zbiornika ”rzeciw”owarowego ciągiem 
”ieszym s”eJniającym wymagania dotyczące dróg 
”owarowych; 

10) za”ewnienie dojazdu do istniejącej stacji 
transformatorowej; 

11) eks”ozycja dominanty (bryJy teatru), ”ole-

gająca na iluminacji; 
12) do”uszcza się umieszczanie reklam jedynie 

dotyczących re”ertuaru i dziaJalno`ci artystycznej 
teatru i galerii; 

13) objęcie terenu zasadami ochrony konser-

watorskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

18. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 11 UO, ”rzeznaczonym na usJugi 
o`wiaty, zdrowia, nauki, kultury, turystyki, sportu 

i rekreacji, administracji, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) ”rzeznaczenia uzu”eJniające ｦ zabudowa za-

mieszkania zbiorowego, mieszkania towarzyszące, 
usJugi o”ieki s”oJecznej, o”ieki zdrowotnej, wysta-

wiennictwa, ksztaJcenia, handlu detalicznego, ga-

stronomii, parkingi podziemne oraz naziemne miej-

sca ”ostojowe dostę”ne bez”o`rednio z terenu 
8KDx; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

70% powierzchni terenu niezabudowanej przez 

budynki; 

3) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy zgodnie z rysunkiem planu; 

4) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych od 2 do 3; 

5) maksymalna wysoko`ć budynków 12 m; 

6) obsJuga komunikacyjna od terenu 8KŚx; 
7) wyznaczenie na terenie 11UO oraz 1KS, nie 

mniej niw 15 miejsc ”ostojowych dla istniejącej 
zabudowy, a dla nowej zabudowy oraz rozbudo-

wy i nadbudowy istniejącej, ”rzyjmując wskaunik 
minimalnie 2 miejsca na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej usJug; 
8) w zakresie ochrony osi widokowej obowią-

zuje w ”asie o szeroko`ci obustronnie ”o 5 m, 

zakaz lokalizacji zieleni wysokiej ”rzekraczającej 
15 m wysoko`ci ”okroju; 

9) do”uszcza się wyznaczenie maksymalnie  
1 miejsca gromadzenia od”adów obsJugujących 
tereny 11UO, 1MW/U; 

10) objęcie terenu zasadami ochrony konser-

watorskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

19. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 12 UO, ”rzeznaczonym na usJugi 

o`wiaty, zdrowia, nauki, kultury, turystyki, s”ortu 
i rekreacji, administracji, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) ”rzeznaczenia uzu”eJniające ｦ zabudowa 

zamieszkania zbiorowego, mieszkania towarzy-

szące, usJugi o”ieki s”oJecznej, o”ieki zdrowotnej, 
wystawiennictwa, ksztaJcenia, handlu detaliczne-

go, gastronomii, parkingi podziemne oraz naziem-

ne miejsca ”ostojowe dostę”ne bez”o`rednio  
z terenu 10KDx; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

70% powierzchni terenu niezabudowanej przez 

budynki; 

3) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy zgodnie z rysunkiem planu; 

4) do”uszcza się sytuowanie budynków  
w granicy z terenami 10UK i 2U w miejscach 

wskazanych na rysunku planu liniami zabudowy; 

5) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych od 2 do 3; 

6) maksymalna wysoko`ć budynków 12 m; 

7) obsJuga komunikacyjna od terenu 10KŚx; 
8) wyznaczenie na terenach 12UO oraz 4KS, 

5KS, nie mniej niw 15 miejsc ”ostojowych dla 
istniejącej zabudowy, a dla nowej zabudowy oraz 

rozbudowy i nadbudowy istniejącej, ”rzyjmując 
wskaunik minimalnie 2 miejsca na 100 m2 po-

wierzchni uwytkowej usJug; 
9) do”uszcza się wyznaczenie maksymalnie  

1 miejsca gromadzenia od”adów obsJugujących 
tereny 12UO, 4MW/U, 1U; 

10) objęcie terenu zasadami ochrony konser-

watorskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

20. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 13 UC, ”rzeznaczonym ”od lokalizację 
obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy 
”owywej 2000 m² oraz usJugi handlu detalicznego 

i ”arkingi, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) w ramach przeznaczenia podstawowego 

do”uszcza się równiew usJugi administracji, tury-

styki, kultury, rozrywki, sportu i rekreacji; 

2) ”rzeznaczenia uzu”eJniające ｦ mieszkania 

towarzyszące, usJugi gastronomii, biurowe, 

ksztaJcenia, obsJugi ludno`ci lub ”rzedsiębiorstw, 
rzemiosJo usJugowe; 

3) lokalizacja obiektów handlowych, o ”o-

wierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m² w grani-

cach ”okrywających się z liniami zabudowy; 
4) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych od 3 do 4; 

6) maksymalna wysoko`ć budynków mierzona 
od poziomu chodnika terenu 6KS/KDD ｦ 19 m; 

7) wyznaczenie dla istniejącej zabudowy oraz 
w przypadku przebudowy, nie mniej niw 200 
miejsc postojowych na terenie 13UC, 6KS/KDD  

i 7KDD/KDW; 
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8) w przypadku nadbudowy lub rozbudowy: 

a) w miejscu oznaczonym na rysunku planu 

jako orientacyjne usytuowanie nowej zabudowy, 

do”uszcza się budynek ”arkingu wielo”oziomo-

wego z usJugami, w którym ”owierzchnia caJko-

wita usJug nie ”rzekracza 25% ”owierzchni caJ-
kowitej rozbudowy i nadbudowy, 

b) wymaga się wyznaczenia na terenach 
13UC, 6KSłKŚŚ nie mniej niw 200 miejsc ”osto-

jowych, ”rzyjmując wskaunik minimalnie 40 
miejsc na 1000 m2 powierzchni uwytkowej usJug; 

9) w przypadku wymiany zabudowy wymaga 

się wyznaczenia na terenie 13UC i 6KSłKŚŚ nie 
mniej niw 200 miejsc ”ostojowych, ”rzyjmując 
wskaunik minimalnie 40 miejsc na 1000 m2 po-

wierzchni uwytkowej usJug; 
10) w strefach wej`ciowych do budynków 

usJugowych wymaga się urządzenia ”arkingów 
dla rowerów; 

11) za”ewnienie dojazdu do istniejącej stacji 
transformatorowej; 

12) zapewnienie tymczasowego dojazdu do tere-

nu 8KDx, do momentu realizacji drogi 7KDD/KDW; 

13) wyznaczenie ogólnodostę”nych ciągów 
pieszych zgodnie z rysunkiem planu; 

14) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpa-

dów z wyjątkiem wyodrębnionych ”omieszczeL 
w budynkach; 

15) objęcie terenu zasadami ochrony konser-

watorskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

21. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KS, ”rzeznaczonym na komunikację 
ｦ ”arkingi, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) w miejscu wskazanym na rysunku planu li-

niami zabudowy do”uszcza się: 
a) garaw wielostanowiskowy, 
b) zes”óJ boksów garawowych ”od warunkiem: 
- zastosowania automatów ”arkingowych po-

zwalających na wykorzystanie jednego boksu dla co 
najmniej dwóch samochodów jeden nad drugim, 

- budowy caJego zes”oJu jednocze`nie, wedJug 
jednego projektu, z zastosowaniem jednolitych 

bram garawowych, 
c) maksymalną wysoko`ć budynku 10 m, 

d) do”uszcza się lokale usJugowe na najwyw-
szej kondygnacji obiektów garawowych, o których 
mowa w lit. a, b; 

2) przeznaczenie minimum 10% terenu na 

”owierzchnię biologicznie czynną; 
3) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 

i odbudowy obiektów oznaczonych na rysunku 

planu jako obiekty do likwidacji; 

4) w zakresie ochrony osi widokowej obowią-
zuje w ”asie o szeroko`ci obustronnie ”o 5 m, 

zakaz lokalizacji zieleni wysokiej ”rzekraczającej 
10 m wysoko`ci ”okroju oraz likwidacja to”oli 
pokazanej na rysunku planu jako drzewostan ist-

niejący do usunięcia; 

5) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-

torskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

22. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KS, ”rzeznaczonym na komunikację 
ｦ ”arkingi, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 6 m; 

2) zakaz lokalizacji budynków i tymczasowych 
obiektów budowlanych; 

3) w zakresie ochrony osi widokowych obo-

wiązuje w ”asie o szeroko`ci obustronnie ”o 5 m, 

zakaz lokalizacji zieleni wysokiej ”rzekraczającej 
10 m wysoko`ci ”okroju; 

4) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-

torskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

23. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 KS, ”rzeznaczonym na komunikację 
ｦ ”arkingi, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 5,5 m; 

2) zakaz lokalizacji budynków i tymczasowych 
obiektów budowlanych; 

3) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-

torskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

24. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 KS, ”rzeznaczonym na komunikację 
ｦ ”arkingi, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 6 m; 

2) zakaz lokalizacji budynków i tymczasowych 
obiektów budowlanych; 

3) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 

i odbudowy obiektu oznaczonego na rysunku 

planu jako obiekty do likwidacji; 

4) w zakresie ochrony osi widokowej obowią-
zuje w ”asie o szeroko`ci obustronnie ”o 5 m, 

zakaz lokalizacji zieleni wysokiej ”rzekraczającej 5 m 

wysoko`ci ”okroju; 
5) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-

torskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

25. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 KS, ”rzeznaczonym na komunikację 
ｦ ”arkingi, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) w miejscach wskazanych na rysunku planu 

liniami zabudowy do”uszcza się: 
a) garawe wielostanowiskowe, 
b) zes”oJy boksów garawowych ”od warun-

kiem: 

- zastosowania automatów ”arkingowych ”o-

zwalających na wykorzystanie jednego boksu dla co 
najmniej dwóch samochodów jeden nad drugim, 

- budowy caJego zes”oJu jednocze`nie, wedJug 
jednego projektu, z zastosowaniem jednolitych 

bram garawowych, 
c) maksymalną wysoko`ć budynku: 
- 12 m przy granicy z terenem 3U, 

- 4 m ”rzy istniejącej stacji transformatorowej; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 88 ｦ 5399 ｦ Poz. 1053 

 

2) do”uszcza się wyznaczenie maksymalnie  
1 miejsca gromadzenia od”adów obsJugujących 
tereny 3U, 5MW/U; 

3) przeznaczenie minimum 10% terenu na 

”owierzchnię biologicznie czynną; 
4) za”ewnienie dojazdu do istniejącej stacji 

transformatorowej; 

5) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-

torskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

26. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 KS/KDD przeznaczonym na komunika-

cję i ”arkingi, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) teren ”rzeznacza się na drogę ”ubliczną ｦ 

ulicę dojazdową z ”arkingami w ”rzy”adku reali-
zacji ”odziemnego ”rzejazdu ”od drogą 2KŚL,  
w miejscu pokazanym na rysunku planu jako 

”rzej`cia i ”rzejazdy ”rojektowane; 
2) zakaz lokalizacji budynków i tymczasowych 

obiektów budowlanych z wyjątkiem ”odziemnego 
garawu wielostanowiskowego; 

3) wyznaczenie zgodnie z rysunkiem planu, 

ciągu ”ieszego na kJadce nad jezdnią; 
4) zapewnienie tymczasowego dojazdu do tere-

nu 8KDx, do momentu realizacji drogi 7KDD/KDW; 

5) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-

torskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

27. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KDL ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulicę lokalną, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu ｦ minimalnie 22 m; 

2) wymaga się lokalizacji miejsc ”ostojowych 
dla drogi o parametrach 1/2; 

3) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych dla drogi o parametrach 1/4 lub 2/2; 

4) wymaga się realizacji co najmniej jedno-

stronnej `ciewki rowerowej; 
5) w ”rzy”adku realizacji jednostronnej `ciewki 

rowerowej nalewy za”ewnić na niej ruch dwukie-

runkowy; 

6) wyznaczenie co najmniej jednostronnego 

szpaleru drzew; 

7) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-

torskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

28. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KDL ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulicę lokalną, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu ｦ minimalnie 16 m; 

2) dopuszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych równolegle do jezdni; 
3) wyznaczenie ciągów ”ieszych zgodnie z ry-

sunkiem ”lanu, ”rzy czym ciąg od terenu 

6KSłKŚŚ i 13UC ”owinien być zlokalizowany na 
kJadce nad jezdnią; 

4) zakaz ”rzesJaniania zielenią i obiektami bu-

dowlanymi, dominanty (bryJy teatru) na osi wido-

kowej; 

5) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-

torskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

29. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 KDD ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu ｦ minimalnie 20 m; 

2) wymaga się lokalizacji miejsc ”ostojowych; 
3) wyznaczenie ciągu ”ieszego zgodnie z ry-

sunkiem planu; 

4) w zakresie ochrony osi widokowych obo-

wiązuje w ”asie o szeroko`ci obustronnie ”o 5 m, 

zakaz lokalizacji zieleni wysokiej ”rzekraczającej 
10 m wysoko`ci ”okroju; 

5) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-

torskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

30. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 KDD przeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu ｦ minimalnie 11,4 m; 

2) wymaga się lokalizacji miejsc ”ostojowych; 
3) do”uszcza się organizację tylko jednostron-

nego chodnika; 

4) obsJuga komunikacyjna z dostosowaniem 
do racjonalnego rozmieszczenia miejsc postojo-

wych, a w miejscach oznaczonych na rysunku 

”lanu jako ”rzej`cia i ”rzejazdy ”rojektowane 
organizacja ws”ólnych wjazdów dla sąsiednich 
dziaJek na terenie 3MWłU; 

5) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 

i odbudowy obiektów oznaczonych na rysunku 
planu jako obiekty do likwidacji; 

6) w zakresie ochrony osi widokowych obo-

wiązuje w ”asie o szeroko`ci obustronnie ”o 5 m, 

zakaz lokalizacji zieleni wysokiej ”rzekraczającej 

10 m wysoko`ci ”okroju; 
7) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-

torskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

31. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 KDD ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) wymaga się lokalizacji miejsc ”ostojowych; 
3) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 

i odbudowy obiektu oznaczonego na rysunku 

planu jako obiekty do likwidacji; 
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4) wyznaczenie ciągu ”ieszego zgodnie z ry-

sunkiem planu; 

5) w zakresie ochrony osi widokowych obo-

wiązuje w ”asie o szeroko`ci obustronnie ”o 5 m, 

zakaz lokalizacji zieleni wysokiej ”rzekraczającej  
7 m wysoko`ci ”okroju; 

6) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-

torskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

32. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 KDD ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu ｦ minimalnie 12 m; 

2) wymaga się lokalizacji miejsc postojowych; 

3) do”uszcza się brak chodnika; 
4) w zakresie ochrony osi widokowych obo-

wiązuje w ”asie o szeroko`ci obustronnie ”o 5 m, 

zakaz lokalizacji zieleni wysokiej ”rzekraczającej 
10 m wysoko`ci ”okroju; 

5) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-

torskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

33. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 KDD/KDW ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulicę dojazdową, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia: 
1) do”uszcza się tymczasowe uwytkowanie czę-

`ci terenu 7KŚŚłKŚW (wzdJuw terenu 3KS między 
terenami 11KDW/KS, a 6KDD) jako drogi we-

wnętrznej, do czasu realizacji caJego ukJadu komu-

nikacyjnego dróg dojazdowych 4KŚŚ, 6KŚŚ  
i 7KDD/KDW; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu ｦ 10 m i 12 m; 

3) do”uszcza się organizację tylko jednostron-

nego chodnika, a wzdJuw terenu 3KS do”uszcza 
się brak chodnika; 

4) do”uszcza się między liniami zabudowy ”o-

nad drogą, zabudowę Jączącą budynki na tere-

nach 8U i 13UC, ”od warunkiem s”eJnienia wa-

runków dotyczących dróg ”owarowych ”rzez 

bramę ”rzejazdową; 
5) dostosowanie wysoko`ci zabudowy, o któ-

rej mowa w ”ktŁ 4 do wysoko`ci sąsiednich bu-

dynków na terenach 8U lub 13UC; 
6) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-

torskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

34. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 KDx ”rzeznaczonym na ”ubliczny ciąg 
pieszo-jezdny, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu ｦ minimalnie 5 m; 

2) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 

i odbudowy obiektów oznaczonych na rysunku 

planu jako obiekty do likwidacji; 

3) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych ”od warunkiem zachowania dla ciągu 8KŚx 
wymagaL dotyczących dróg ”owarowych; 

4) w zakresie ochrony osi widokowej obowią-
zuje w ”asie o szeroko`ci obustronnie ”o 5 m, 

zakaz lokalizacji zieleni wysokiej ”rzekraczającej 
12 m wysoko`ci ”okroju; 

5) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-

torskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

35. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 KDx ”rzeznaczonym na ”ubliczny ciąg 
pieszo-jezdny, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu ｦ minimalnie 11,2 m; 

2) wymaga się lokalizacji miejsc ”ostojowych 
”od warunkiem zachowania dla ciągu 9KŚx wy-

magaL dotyczących dróg ”owarowych; 
3) obsJuga komunikacyjna z dostosowaniem 

do racjonalnego rozmieszczenia miejsc postojo-

wych, a w miejscach oznaczonych na rysunku 

”lanu jako ”rzej`cia i ”rzejazdy ”rojektowane 
organizacja ws”ólnych wjazdów dla sąsiednich 
dziaJek na terenie 2MWłU; 

4) w zakresie ochrony osi widokowych obo-

wiązuje w ”asie o szeroko`ci obustronnie ”o 5 m, 

zakaz lokalizacji zieleni wysokiej ”rzekraczającej 
10 m wysoko`ci ”okroju; 

5) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-

torskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

36. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 10 KDx ”rzeznaczonym na ”ubliczny ciąg 
pieszo-jezdny, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu ｦ minimalnie 5 m; 

2) wymaga się lokalizacji miejsc ”ostojowych 
”od warunkiem zachowania dla ciągu 10KDx 

wymagaL dotyczących dróg ”owarowych; 
3) obsJuga komunikacyjna z dostosowaniem 

do racjonalnego rozmieszczenia miejsc postojo-

wych, a w miejscach oznaczonych na rysunku 

”lanu jako ”rzej`cia i ”rzejazdy ”rojektowane 
organizacja ws”ólnych wjazdów dla sąsiednich 

dziaJek na terenie 4MWłU; 
4) w zakresie ochrony osi widokowych obo-

wiązuje w ”asie o szeroko`ci obustronnie ”o 5 m, 

zakaz lokalizacji zieleni wysokiej ”rzekraczającej  
5 m wysoko`ci ”okroju; 

5) ochrona istniejącego drzewostanu do za-

chowania wskazanego na rysunku planu, zgodnie 

z § 6 ”kt 2; 
6) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-

torskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

37. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 11 KDW/KS ”rzeznaczonym na drogę 
wewnętrzną oraz ”arkingi, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 
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1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) wymaga się lokalizacji miejsc ”ostojowych; 
3) zakaz lokalizacji budynków i tymczasowych 

obiektów budowlanych z wyjątkiem ”odziemnego 
garawu wielostanowiskowego; 

4) ochrona istniejącego drzewostanu do za-

chowania wskazanego na rysunku planu, zgodnie 

z § 6 ”kt 2; 
5) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-

torskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

38. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 Kpp/ZP przeznaczonym na pieszy 

plac publiczny oraz zieleL urządzoną, obowiązują 
nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenia uzu”eJniające ｦ ciągi ”iesze, 
ciągi ”ieszo-rowerowe oraz parking podziemny; 

2) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 

i odbudowy obiektu oznaczonego na rysunku 

planu jako obiekt do likwidacji; 

3) zakaz lokalizacji naziemnych miejsc posto-

jowych; 

4) do”uszcza się lokalizację ”arkingu ”odziem-

nego 1Kpp/ZP; 

5) obsJuga komunikacyjna ”arkingu, o którym 
mowa w pkt 4: 

a) od terenu 7KDD/KDW, 

b) podziemnym przejazdem oznaczonym na ry-

sunku planu, z ul. Ozimskiej, 

c) z parkingu podziemnego na terenie 5U/Kpp 

lub 6U/Kpp; 

6) do”uszcza się organizację im”rez maso-

wych w granicach ”okrywających się z liniami 
rozgraniczającymi teren; 

7) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-

na, z zastrzeweniem ”kt 8 - 50% terenu; 

8) w przypadku lokalizacji parkingu podziem-

nego minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

- 25% terenu; 

9) lokalizacja obiektów maJej architektury; 
10) do”uszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów budowlanych ”rzeznaczonych na usJugi: 
a) wyJącznie związanych ze `więtami i im”re-

zami okoliczno`ciowymi, 
b) maksymalnie na okres 14 dni, 

c) pod warunkiem zachowania jednolitej formy 

i ”rzej`ć dla ”ieszych; 
11) ze względu na objęcie terenu obszarem 

przestrzeni publicznej do specjalnego opracowania: 

a) kompleksowa realizacja, 

b) ogólnodostę”no`ć, 
c) jednolita forma ”osadzki i obiektów maJej 

architektury, 

d) stosowanie materiaJów naturalnych, szlachet-

nych, 

e) urządzenie s”ójnie z terenami 5UłK””, 6UłK””; 
12) eks”ozycja, w tym zakaz ”rzesJaniania zie-

lenią i obiektami budowlanymi, dominanty (bryJy 
teatru) na osi widokowej; 

13) wyznaczenie ciągu ”ieszego zgodnie z ry-

sunkiem planu; 

14) za”ewnienie drogi ”owarowej ”rzed bu-

dynkiem teatru ciągiem ”ieszym s”eJniającym 
wymagania dotyczące dróg ”owarowych; 

15) ochrona istniejącego drzewostanu do za-

chowania wskazanego na rysunku planu, zgodnie 

z § 6 ”kt 2; 
16) wyznaczenie sz”aleru drzew będącego uzu-

”eJnieniem sz”aleru, o którym mowa w ”kt 15, 
drzewami takiego samego lub podobnego gatunku; 

17) objęcie terenu zasadami ochrony konser-

watorskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

39. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 Kp ”rzeznaczonym na ”ubliczny ciąg 
”ieszy, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu - minimalnie 3,5 m; 

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

3) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-

torskiej okre`lonymi w § 7Ł 
a) zakazie nadbudowy ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć, we nie obejmuje 

 

40. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 Kp przeznaczonym na ”ubliczny ciąg 
”ieszy, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu - minimalnie 2,5 m; 

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

3) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-

torskiej okre`lonymi w § 7Ł 
 

41. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 Kp ”rzeznaczonym na ”ubliczny ciąg 
”ieszy, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu - minimalnie 3,0 m; 

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

3) do”uszcza się ciąg ”ieszo-rowerowy pod 

warunkiem niewydzielania `ciewki rowerowej; 
4) do”uszcza się organizację sezonowych 

ogródków kawiarnianych ”od warunkiem zacho-

wania ”rzej`ć ”ieszych; 
5) objęcie terenu zasadami ochrony konserwa-

torskiej okre`lonymi w § 7Ł 
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ŚziaJ III 
Przepisy koLcowe 

 

§ 15Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezy-

dentowi Miasta Opola. 

 

§ 16Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa O”olskiegoŁ 
 

 Przewodniczący Rady 

Dariusz SmagaJa 

 

źaJącznik nr 2 

do UchwaJy Nr LXIX/706/10 

Rady Miasta Opola 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

WYKAZ ZABYTKÓW  
 

OBIśKTY ZABYTKOWś UJĘTś W RśJśSTRZś ZABYTKÓW 

 

Kopernika pl. 3 dom, nr rej.: 2210/90 z 20.03.1990 

Kopernika pl. 4 dom, nr rej.: 2211/90 z 20.03.1990 

Kopernika pl. 5 dom, nr rej.: 2212/90 z 20.03.1990 

Reymonta 7 dom, nr rej.: 2266/91 z 08.07.1991 

Reymonta 9 dom, nr rej.: 2221/90 z 05.07.1990 

 

 

OBIEKTY ZABYTKOWE CHRONIONE ZAPISAMI PLANU 

 

Katowicka 65; 73; 75; 77; 79; 79a 

Kopernika plac 1; 2; 6 

Ko`nego 10; 20; 24; 26; 28; 30; 32; 36; 38; 40; 42; 44; 46 

Ozimska 23; 47; 49; 51 

Reymonta 3; 5; 11; 13 

 

 

źaJącznik nr 3 

do UchwaJy Nr LXIX/706/10 

Rady Miasta Opola 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie 

Rady Miasta Opola 

 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie sposobu realizacji i zasad finanso-

wania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ 
 

 

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 

z ”óunŁ zmŁ) oraz w związku z uchwaleniem miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭ_ródmie`cie Vaｬ w O”olu, Rada Miasta Opola 

rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte 
ustaleniami planu. 

 

źasady obsJugi oraz charakterystyka rozwiązaL 
infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, 

zostaJy okre`lone w ustaleniach miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego ｭ_ród-

mie`cie Vaｬ w O”oluŁ W zakresie nalewącym do 
zadaL wJasnych gminy za”isano w planie nastę-
”ujące inwestycje infrastrukturalne: 

Modernizacja, rozbudowa i budowa ukJadu 
komunikacyjnego, obejmuje: 

 Droga oznaczona symbolami 4 KDD, oraz 

7 KDD/KDW, 

 Ciągi ”ieszo-jezdne oznaczone symbolami 

8 Kdx, 9 Kdx, 10 Kdx, 

 Ciągi ”iesze oznaczone symbolami 2 Kp, 3 Kp, 

4 Kp oraz na terenie 1 Kpp/ZP 

 Ciąg ”ieszo-rowerowy przy drodze 1 KDL 

CaJo`ć inwestycji komunikacyjnych obejmuje 
takwe urządzenia towarzysząceŁ 

 

II. S”osób realizacji za”isanych w ”lanie in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

 

1. źadania w zakresie realizacji dróg ”ublicz-

nych ”rzewidzianych w ”lanie oraz związanych  
z nimi wyku”ami terenów, ”rowadzić będą wJa-

`ciwe jednostki miejskieŁ 
2. Zadania w zakresie infrastruktury technicz-

nej będą ”rowadzić wJa`ciwe ”rzedsiębiorstwa, 
w kom”etencji których lewy rozwój sieci: wodo-

ciągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, 
gazociągowej, cie”lnej oraz gos”odarka od”ada-

miŁ Wszystkie zadania realizowane będą zgodnie 
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z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego oraz przepisami odrębnymiŁ 
źadania związane z gos”odarką od”adami reali-
zowane są równiew zgodnie z ”lanem gos”odarki 
odpadami. 

3. Podstawę ”rzyjęcia do realizacji zadaL okre-

`lonych w miejscowym ”lanie zagos”odarowania 
”rzestrzennego, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, stanowić będą za”isy Wieloletniego Pro-

gramu Inwestycyjnego miasta Opola. 

4. Okre`lenie terminów ”rzystą”ienia i zakoL-
czenia realizacji tych zadaL, ustalone będzie we-

dJug kryteriów i zasad ”rzyjętych ”rzy konstru-

owaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 

miasta Opola. 

5. Inwestycje mogą być realizowane eta”owo 
w zalewno`ci od wielko`ci `rodków ”rzeznaczo-

nych na inwestycje. 

 

III. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej okre`lonych w ”lanieŁ 
 

1. Finansowanie inwestycji będzie odbywać 
się ”o”rzez: 

1) wydatki z budwetu miasta; 
2) ws”óJfinansowanie `rodkami zewnętrznymi, 

”o”rzez budwet miasta ｦ w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i ”owyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i ”owyczek bankowych, 

e) innych `rodków zewnętrznych; 
3) udziaJ inwestorów w finansowaniu w ramach 

”orozumieL o charakterze cywilno-prawnym lub  

w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, a takwe 
wJa`cicieli nieruchomo`ciŁ 

2. Ustala się zasadę finansowania wymienio-

nych w ustŁ 1 ”kt 1 inwestycji w zakresie ukJadu 
komunikacyjnego, zgodnie art. 16 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (Dz. U. 

z 2004 rŁ Nr 204 ”ozŁ 2086 z ”óunŁ zmŁ), który 
stanowi, we budowa lub ”rzebudowa dróg ”u-

blicznych spowodowana inwestycją niedrogową 
nalewy do inwestora tego ”rzedsięwzięcia, a szcze-

góJowe warunki budowy lub ”rzebudowy dróg 
okre`la umowa między zarządcą drogi a inwestorem 

inwestycji niedrogowej. 

 

źaJącznik nr 4 

do UchwaJy Nr LXIX/706/10 

Rady Miasta Opola  

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie 

Rady Miasta Opola 

 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego ｭ_ródmie`cie Vaｬ w Opolu 

 

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 

z ”óunŁ zmŁ), biorąc ”od uwagę stanowisko Pre-

zydenta, Rada Miasta Opola rozstrzyga, co na-

stę”uje: 
 

1. Odrzuca się uwagę dotyczącą wyJączenia  
z ruchu ”ieszego ”rzej`cia znajdującego w obrysie 
budynku przy pl. Kopernika 3 i przeznaczenia go 

na zabudowę komercyjną ze względu na koniecz-

no`ć za”ewnienia obsJugi komunikacyjnej zarów-

no mieszkaLcom, a takwe uwytkownikom istnieją-
cych obiektów usJugowych (”rzede wszystkim 
sąsiedniego ”rzedszkola)Ł Wytworzony ciąg ”ie-

szy wy”rowadza mieszkaLców w”rost na duwy 
plac publiczny (Pl. M. Kopernika) 

2. Odrzuca się uwagi dotyczące zmiany lokali-
zacji drogi 7KŚŚ w ”obliwu zbiornika wody desz-

czowej ze względu na ewentualne roszczeniaŁ 
Zaprojektowana droga ”rzebiega ”rawie wyJącz-

nie ”o gruntach, których wJa`cicielem jest Gmina 
Opole. 

3. Odrzuca się czę`ć uwagi dotyczącą doce-

lowego ”rzeznaczenia na drogę ”ubliczną istnieją-
cej drogi wewnętrznej między Galerią Opolanin,  

a wysokimi budynkami mieszkalnymi przy pl. 

Teatralnym ze względu na konieczno`ć za”ew-

nienia obsJugi komunikacyjnej mieszkaLcom, 
sJuwbom komunalnym, a takwe uwytkownikom 
istniejących obiektów usJugowych, zwJaszcza ”o 
wyJączeniu z ruchu koJowego PlŁ Jana PawJa IIŁ 
Wyznaczona droga 7KDD ma umowliwić wJa`ciwą 
obsJugę komunikacyjną wewnątrz kwartaJu i za-

”ewnić le”sze ”oJączenie z ulicą Ozimską (z mow-
liwo`cią wariantowania tych ”oJączeL)Ł 
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źaJącznik nr 1 

do UchwaJy nr LXIXł706ł10 

Rady Miasta Opola 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 
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