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340 – Uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr LXII/787/10 z dnia 5 marca 
2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodo-
stępnych na terenie miasta Zielona Góra. 880 

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 

341 – Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XLVI/442/2010 z dnia 
1 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreņlenia zasad, try-
bu i harmonogramu opracowania Lubuskiej Strategii Ochrony Zdro-
wia 884 

342 – Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XLVI/449/2010 z dnia 
1 lutego 2010r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Oņrodka 
Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp., polegającego na rozszerzeniu 
jego działalnoņci 884 

343 – Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XLVI/455/2010 z dnia 
1 lutego 2010r. w sprawie okreņlenia wykazu zawodów, w których za 
przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę, moŊe być dokonywana refundacja 
kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne ponie-
sionych przez pracodawcę 885 

344 – Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 229/1875/10 z dnia  
2 lutego 2010r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych w ob-
wodach rybackich 892 

INFORMACJE 

345 – Informacja Burmistrza Miasta Gozdnica Nr GM.7115/3/10 z dnia  
5 marca 2010r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu 
lokali mieszkalnych nienaleŊących do publicznego zasobu mieszka-
niowego za 2009 rok połoŊonych na obszarze gminy Gozdnica. 893 

346 – Informacja Burmistrza Zbąszynka Nr 1/2010 z dnia 11 marca 2010r.  
w sprawie opublikowania zestawienia danych dotyczących czynszów 
najmu lokali mieszkalnych nienaleŊących do publicznego zasobu 
mieszkaniowego za 2009 rok połoŊonych na obszarze Miasta i Gminy 
Zbąszynek 896 
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UCHWAŁA NR LVI/349/09 

 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI 

 

z dnia 30 grudnia 2009r. 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmujący kwartały 
zabudowy pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Grota Roweckiego, Towarową, Topolową i Wrocławską. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  
z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwał  
Nr V/33/2003 Rady Miejskiej Nowej Soli z dnia  
28 lutego 2003r. i Nr XII/81/2003 Rady Miejskiej No-

wej Soli z dnia 29 sierpnia 2003r., po stwierdzeniu 
zgodnoņci ze zmianą studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Nowa Sól – Miasto, Rada Miejska w Nowej Soli 
uchwala, co następuje: 
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Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmu-
jący kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: Wojska 
Polskiego, Grota Roweckiego, Towarową, Topolową 
i Wrocławską.  

2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono 
na rysunku planu w skali 1:1000.  

3. Integralnymi częņciami uchwały są następują-
ce załączniki:  

1)  rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 zwany 
dalej rysunkiem - stanowiący załącznik Nr 1;  

2)  rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu planu stanowiące załącznik 
Nr 2;  

3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej naleŊących do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania – sta-
nowiące załącznik Nr 3.  

§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z:  

1)  uchwałą Nr V/33/2003 Rady Miejskiej Nowej 
Soli z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Nowa 
Sól oraz uchwałą Nr XII/81/2003 Rady Miejskiej 
Nowej Soli z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr V/33/2003 Rady Miejskiej 
Nowej Soli z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Nowa Sól;  

2)  z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Nowa Sól - Miasto uchwalonego 
uchwałą Nr XLIII / 258 / 09 Rady Miejskiej 
w Nowej Soli z dnia 27 lutego 2009 roku.  

§ 3. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest 
mowa o:  

1)  usługach - naleŊy przez to rozumieć takie usłu-
gi, które słuŊą zaspokojeniu podstawowych po-
trzeb ludnoņci, tj.: handel, gastronomię, kulturę, 
edukację, opiekę zdrowotną i nie wytwarzają 
dóbr materialnych,  

2)  działalnoņci produkcyjnej - naleŊy przez to ro-
zumieć działalnoņć wytwarzającą i przetwarza-
jącą bezpoņrednio dobra materialne.  

3)  odbudowie - naleŊy przez to rozumieć odtwo-
rzenie obiektu budowlanego po jego zniszcze-
niu,  

4)  przebudowie - naleŊy przez to rozumieć wyko-
nywanie robót budowlanych, w wyniku których 
następuje zmiana parametrów uŊytkowych lub 
technicznych istniejącego obiektu budowlane-
go, z wyjątkiem charakterystycznych parame-
trów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, 

wysokoņć, długoņć, szerokoņć bądň liczba kon-
dygnacji,  

5)  rozbudowie budynku - naleŊy przez to rozumieć 
powiększenie powierzchni zabudowy istnieją-
cego budynku w tym równieŊ realizację przed-
sionków, wykuszy itp.,  

6)  dobudowie - naleŊy przez to rozumieć powięk-
szenie powierzchni uŊytkowej istniejącego bu-
dynku poprzez wzniesienie w jego bezpoņred-
nim sąsiedztwie i połączonej z nim komunika-
cyjnie nowej budowli,  

7)  nadbudowa - naleŊy przez to rozumieć powięk-
szenie powierzchni uŊytkowej istniejącego bu-
dynku poprzez dodanie dodatkowych kondy-
gnacji,  

8)  oficynie - naleŊy przez to rozumieć budynek 
mieszkalny zlokalizowany wewnątrz kwartału 
zabudowy dobudowany do budynku frontowe-
go tworzącego pierzeję ulicy,  

9)  estetyzacji - naleŊy przez to rozumieć zmianę 
kolorystyki, układu materiałowego elewacji, 
wymianę stolarki otworowej, bez zmiany gaba-
rytów i kąta nachylenia połaci istniejącego bu-
dynku,  

10) organizacji zabudowy w sposób zorganizowany 
- naleŊy przez to rozumieć wykonywanie kom-
pleksowych robót związanych z przebudową 
istniejących zabudowań gospodarczych- gara-
Ŋowych w obrębie kwartału powiązanych 
z realizacją zieleni i ciągów pieszo jezdnych,  

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŊy przez 
to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku pla-
nu, okreņlającą najbliŊsze moŊliwe połoŊenie 
ņciany budynku w stosunku do granicy działki, 
dopuszcza się przekroczenie tej linii przez takie 
elementy jak: gzymsy, balkony, tarasy, wykusze 
i ganki jednak nie więcej niŊ o 1,5 m, na długo-
ņci nie więcej niŊ 40% szerokoņci elewacji,  

12) obowiązującej linii zabudowy - naleŊy przez to 
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, 
na której naleŊy zlokalizować jedną z elewacji, 
z zastrzeŊeniem iŊ dopuszcza się wysunięcia 
o nie więcej niŊ 1,5 metra elementów takich jak 
balkony, wykusze, gzymsy, okapy, schody na 
długoņci nie więcej niŊ 40% szerokoņci elewacji,  

13) zakaz zmiany formy zewnętrznej – naleŊy przez 
to rozumieć: zakaz rozbudowy, dobudowy  
i nadbudowy z dopuszczeniem przebudowy 
parterów w zakresie otworów okiennych, 
drzwiowych i witryn oraz ņcian szczytowych 
budynków wskazanych w niniejszej uchwale  
i oznaczonych graficznie na rysunku planu,  

14) reklamie wielkogabarytowej - naleŊy przez to 
rozumieć wolno stojące lub mocowane do kon-
strukcji lub ņcian budynków noņniki reklamo-
we, których powierzchnia przeznaczona na re-
klamę przekracza 3m2;  

§ 4. 1. Na obszarze objętym planem wyznacza 
się następujące tereny o róŊnym przeznaczeniu:  
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1)  tereny zabudowy mieszkaniowej - wielorodzin-
nej, oznaczone na rysunku symbolem – MW,  

2)  tereny zabudowy mieszkaniowej - wielorodzin-
nej z usługami, oznaczone na rysunku symbo-
lem – MWU,  

3)  tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzin-
nej z usługami, oznaczone na rysunku symbo-
lem – MNU,  

4)  tereny zabudowy usługowej, oznaczone na ry-
sunku – symbolem U,  

5)  tereny usług oņwiaty, oznaczone na rysunku  
– symbolem UO,  

6)  teren usług kultury, oznaczony na rysunku  
– symbolem UK,  

7)  teren usług komunikacji, oznaczony na rysunku 
– symbolem UKS,  

8)  tereny działalnoņci produkcyjnej i usług, ozna-
czone na rysunku – symbolem PU,  

9)  tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 
– symbolem KDG (ulice główne), KDZ (ulice 
zbiorcze), KDL (ulice lokalne), KDD (ulice dojaz-
dowe),  

10) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-
sunku – symbolem KDW,  

11) tereny komunikacji pieszej, oznaczone na ry-
sunku symbolem - Kx,  

12) tereny parkingów, oznaczone na rysunku – 
symbolem KP,  

13) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-
ku – symbolem ZP,  

14) tereny stacji transformatorowych, oznaczone 
na rysunku – symbolem E,  

15) tereny stacji redukcyjnej gazu, oznaczone na 
rysunku – symbolem G.  

2. Tereny, o których mowa w ust. 1 róŊniące się 
warunkami zabudowy i zagospodarowania, ozna-
czono dodatkowo symbolem cyfrowym.  

3. Teren będący własnoņcią PKP, oznaczony na 
rysunku symbolem TZ stanowi teren zamknięty i nie 
jest przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały.  

§ 5. 1. Na rysunku planu obowiązują następujące 
oznaczenia graficzne:  

1)  linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-
czeniu i róŊnych zasadach zagospodarowania,  

2)  obowiązujące linie zabudowy (wyznaczone 
przez główną bryłę budynku),  

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy (wyznaczone 
przez główną bryłę budynku),  

4)  dominanta architektoniczno - urbanistyczna,  

5)  ņciana szczytowa budynku do przebudowy,  

6)  przejņcie bramowe,  

7)  zasada kształtowania zabudowy.  

2. O ile na rysunku nie oznaczono linii zabudo-
wy, o której mowa w ust.1 pkt 2, a ņciana frontowa 
budynku pokrywa się z linią rozgraniczającą tereny 
o róŊnym przeznaczeniu i róŊnych zasadach zago-
spodarowania naleŊy traktować ją jako obowiązują-
cą linię zabudowy.  

Rozdział 2 

Zasady ochrony ładu przestrzennego 

§ 6. 1. Na obszarze objętym planem kształtowa-
nie i ochronę ładu przestrzennego naleŊy realizować 
poprzez:  

1)  zachowanie historycznych linii zabudowy i ga-
barytów budynków w tym wysokoņci, formy 
dachu i układu kalenicy oraz podziałów otwo-
rów okiennych i podziałów stolarki okiennej,  

2)  utrzymanie zharmonizowanego poziomu dla 
gzymsów i okapów w ramach jednej pierzei uli-
cy,  

3)  utrzymanie wysokoņci parterów usługowych 
zgodnie z zapisami niniejszej uchwały,  

4)  zharmonizowanie poziomu posadzki parteru 
z budynkami istniejącymi zgodnie z zapisami 
niniejszej uchwały z zakazem stosowania tzw. 
wysokich parterów ,  

5)  zakaz budowy pochylni do budynków 
w obrębie istniejących chodników,  

6)  zachowanie i ochronę istniejącego zadrzewie-
nia równieŊ wzdłuŊ dróg i wskazanie do uzu-
pełnień zgodnie z zapisami niniejszej uchwały,  

7)  zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych oraz 
obiektów usługowych poza terenami przezna-
czonymi na lokalizację usług,  

8)  wskazanie do realizacji brakujących chodników 
i ņcieŊek rowerowych,  

9)  zakaz stosowania betonowych płotów oraz peł-
nego muru, o ile dalsze ustalenia nie stanowią 
inaczej,  

10)  zakaz stosowania Ŋaluzji zewnętrznych od 
strony przestrzeni publicznych,  

11)  zakaz lokalizacji wieŊ oraz masztów przekaň-
nikowych telefonii komórkowej.  

Rozdział 3 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego 

§ 7. 1. Na obszarze objętym planem, ochronie 
prawnej podlegają pomniki przyrody oŊywionej, 
wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora 
Przyrody, oznaczone na rysunku.  

2. Ze względu na ochronę ņrodowiska przyrodni-
czego ustala się:  

1)  zakaz likwidowania i oszpecania istniejących 
zadrzewień miejskich, o ile nie stanowią zagro-
Ŋenia zdrowia i Ŋycia ludzi oraz nie stanowią 
przeszkody w lokalizacji projektowanych bu-
dynków,  
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2)  zakaz lokalizacji na terenach mieszkaniowych 
inwestycji mogących znacząco oddziaływać na 
ņrodowisko, zgodnie z przepisami ochrony ņro-
dowiska.  

Rozdział 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków 

§ 8. 1. Na obszarze objętym planem ochrona za-
bytków obejmuje:  

1)  fragment zespołu architektoniczno - urbani-
stycznego miasta, wpisany do rejestru zabyt-
ków jako - strefa ochrony konserwatorskiej A;  

2)  pozostały obszar miasta objęty planem, jako 
strefa ochrony konserwatorskiej B;  

3)  budynki wpisane do rejestru zabytków;  

4)  budynki ujęte w ewidencji dóbr kultury.  

2. Budynki wpisane do rejestru zabytków, bu-
dynki ujęte w ewidencji dóbr kultury, granicę obsza-
ru miasta wpisanego do rejestru zabytków (strefy 
ochrony konserwatorskiej A i B) oznaczono graficz-
nie na rysunku.  

§ 9. 1. Wszelkie prace i roboty przy zabytkach na 
terenie strefy konserwatorskiej A i B oraz prace ar-
cheologiczne i wykopaliskowe na terenie strefy kon-
serwatorskiej A wolno prowadzić wyłącznie za ze-
zwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków.  

2. Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, dobu-
dowa i nadbudowa obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków i ujętych w ewidencji wymaga przed wy-
daniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania 
zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków.  

3. Projekty budowlane planowanych inwestycji 
na terenie strefy konserwatorskiej A i B naleŊy 
uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków.  

§ 10. 1. Dla obszaru strefy ochrony konserwator-
skiej A ustala się:  

1)  zachowanie układu historycznej zabudowy 
ņródmiejskiej w istniejących, obowiązujących 
liniach zabudowy,  

2)  obowiązek zachowania historycznych przekroi 
i szerokoņci ulic wyznaczonych budynkami,  

3)  obowiązek zachowania historycznego podziału 
na działki budowlane poprzez zachowanie hi-
storycznej zabudowy oficyn i kształtowanie 
wnętrz mieszkalnych z podkreņleniem linii roz-
graniczających poszczególne parcele,  

4)  prawo do uzupełnień zabudowy na pustych 
parcelach stanowiących pierzeje istniejących 
ulic z dostosowaniem nowej zabudowy do ga-
barytów sąsiedniej zabudowy historycznej pod 
względem skali, geometrii dachów, wysokoņci 
kondygnacji, a w szczególnoņci wysokoņci par-
teru gdzie obowiązuje zasada kontynuacji 
gzymsów,  

5)  zakaz lokalizacji obiektów na podstawie projek-
tów typowych i powtarzalnych,  

6)  w przypadku nowopowstających obiektów wy-
klucza się stosowanie blachy dachówkowej 
i paneli PCV, elementy wykończenia zewnętrz-
nego winny operować tradycyjnymi, historycz-
nymi rozwiązaniami materiałowymi stosowa-
nymi na terenie miasta z dopuszczeniem sto-
sowania szkła, stali i okładzin kamiennych 
w sposób harmonijny dla całoņci kompozycji 
i znaczenia projektowanej zabudowy,  

7)  zachowanie istniejących nawierzchni brukowa-
nych na ulicach, placach i ciągach pieszych,  

8)  obowiązek przeprowadzenia badań archeolo-
gicznych w trakcie prac ziemnych.  

2. Dla obszaru strefy ochrony konserwatorskiej  
B ustala się:  

1)  obowiązek zachowania historycznych przekroi 
i szerokoņci ulic wraz z liniami rozgraniczają-
cymi i historyczną nawierzchnią,  

2)  zachowanie zasadniczych elementów histo-
rycznego układu przestrzennego w tym: histo-
rycznego podziału parcelacyjnego rozplanowa-
nia ulic, placów, wnętrz urbanistycznych 
i kompozycji zieleni,  

3)  prawo do uzupełnień zabudowy na pustych 
parcelach z dostosowaniem nowej zabudowy 
do gabarytów sąsiedniej zabudowy historycz-
nej pod względem skali, geometrii dachów, 
wysokoņci kondygnacji, a w szczególnoņci wy-
sokoņci parteru gdzie obowiązuje kontynuacja 
gzymsów,  

4)  zakaz lokalizacji obiektów na podstawie projek-
tów typowych i powtarzalnych.  

3. Dla budynków wpisanych do rejestru zbytków 
i ujętych w ewidencji znajdujących się na obszarze 
strefy ochrony konserwatorskiej A ustala się:  

1)  zakaz zmiany formy zewnętrznej frontów bu-
dynków stanowiących pierzeję ulicy, o ile dal-
sze ustalenia nie stanowią inaczej, rozumiany 
jako: zakaz rozbudowy, dobudowy i nadbudo-
wy (w tym dobudowy przedsionków)  
z uwzględnieniem pkt 2 i prawem do przebu-
dowy w uzgodnieniu Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków parterów w tym otworów 
okiennych, drzwiowych i witryn oraz ņcian 
szczytowych budynków, wskazanych w niniej-
szej uchwale i oznaczonych graficznie na ry-
sunku,  

2)  dla budynków z płaskim dachem prawo do re-
alizacji dachu stanowiącego rekonstrukcję jego 
historycznej formy,  

3)  obowiązek renowacji zniszczonych fragmentów 
budynków w formie uzupełnień brakujących 
detali architektonicznych mający na celu przy-
wrócenie budynku do stanu pierwotnego,  

4)  zakaz tynkowania, malowania i ocieplania z ze-
wnątrz budynków o okładzinach ceglanych,  
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5)  kolorystyka elewacji winna uwzględniać cechy 
stylistyczne budynków z jednoczesnym 
uwzględnieniem badania stratygraficznego,  
a w przypadku braku przekazów odnoņnie 
pierwotnej kolorystyki nawiązania do kolory-
styki charakterystycznej dla okresu powstania 
budynku,  

6)  zakaz stosowania Ŋaluzji zewnętrznych od stro-
ny przestrzeni publicznych,  

7)  prawo do lokalizacji okien połaciowych na da-
chach w uzgodnieniu Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków z zakazem realizacji wystawek 
dachowych o ile nie występują w oryginalnej 
formie i krycia dachów blachą dachówko po-
dobną,  

8)  zakaz zmiany podziałów i wielkoņci otworów 
okiennych i drzwiowych,  

9)  w przypadku wymiany stolarki okiennej  
i drzwiowej obowiązek zachowania historycz-
nych podziałów, a dla otworów okiennych za-
kończonych łukiem zakaz stosowania uprosz-
czeń w postaci prostego zakończenia stolarki,  

10) zakaz stosowania stolarki z PCV, za wyjątkiem 
stolarki wykonanej na wzór istniejącej nie nada-
jącej się do remontu w budynkach ewidencyj-
nych,  

11) obowiązek usunięcia z elewacji lub dostosowa-
nia do kolorystyki elewacji elementów szpecą-
cych tj. okablowania, anten satelitarnych, ko-
minów stalowych, skrzynek elektrycznych, tele-
komunikacyjnych i gazowych.  

4. Dla budynków, o których mowa w ust. 3 do-
puszcza się następujące prace budowlane słuŊące 
ochronie i zabezpieczeniu zabytków:  

1)  odsłonięcie - rozumiane jako przywrócenie 
obiektowi cech zabytkowych przez wyelimino-
wanie nowszych, działających destrukcyjnie 
i zakłócających oryginalną, historyczną formę 
architektoniczną konstrukcji, np. rozbiórkę 
przybudówki lub zdjęcie współczesnych powłok 
tynku,  

2)  konserwacja - rozumiane jako prace mające na 
celu doprowadzenie zabytku do postaci najle-
piej ukazującej jego walory artystyczne i histo-
ryczne poprzez zabezpieczenie, zachowanie  
i utrwalenie oryginalnej substancji.  

5. Budowa nowych budynków plombowych,  
o których mowa w ust. 1 pkt 4, na granicy z budyn-
kami, o których mowa w ust. 3 nie stanowi dobu-
dowy i rozbudowy tych ostatnich.  

Rozdział 5 

Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 11. 1. Na obszarze objętym planem przestrze-
nie publiczne stanowią:  

1)  tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 
symbolem KDG, KDZ, KDL, KDD,  

2)  tereny komunikacji pieszej, oznaczone na ry-
sunku symbolem - Kx,  

3)  tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-
ku symbolem ZP3.1 i ZP3.2.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1  
pkt 1 dopuszcza się realizację chodników, ņcieŊek 
rowerowych oraz elementów małej architektury  
w formie ławek lub wiat przystanków autobusowych 
i latarni, o ile nie koliduje to z realizacją drogi.  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 2  
i 3 dopuszcza się realizację chodników, ņcieŊek ro-
werowych oraz elementów małej architektury  
w formie latarni, ławek, zadaszeń, urządzeń zabaw 
dla dzieci, pergoli i zieleni oraz przeszklonych wiat 
przystanków autobusowych.  

4. Na wszystkich terenach publicznych ustala się 
zakaz grodzenia oraz obowiązek lokalizacji reklam 
w formie zorganizowanej, ujednoliconej co do wiel-
koņci i uzgodnionej z architektem miasta.  

5. Na terenach połoŊonych w strefie konserwa-
torskiej A, oraz na i bezpoņrednio przy obiektach 
zabytkowych ustala się zakaz lokalizowania reklam 
wielkogabarytowych.  

6. Dla obiektów małej architektury, elewacji gra-
niczących z terenami, o których mowa w ust. 1 oraz 
elewacji oznaczonych na rysunku jako ņciana szczy-
towa budynku do przebudowy oraz elewacja  
o szczególnym znaczeniu, ustala się obowiązek do 
realizacji tych elewacji w oparciu o opracowania 
wariantowe lub konkursy oceniane przez inwestora, 
władze miejskie, konserwatorskie oraz przedstawi-
cieli ņrodowiska architektów i urbanistów (Miejskiej 
Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Nowej 
Soli).  

7. W przypadku konfliktów związanych z oceną 
walorów architektonicznych oraz i innych elemen-
tów zagospodarowania przestrzennego dla obiek-
tów projektowanych i zmiany formy zewnętrznej 
istniejących obiektów naleŊy uzyskać akceptację 
władz miejskich i konserwatorskich.  

Rozdział 6 

Warunki zabudowy 

§ 12. 1. Dla terenów, o których mowa w § 4  
ust. 1 ustala się następujące funkcje stanowiące 
o ich przeznaczeniu:  

1)  tereny zabudowy mieszkaniowej - wielorodzin-
nej (MW), obejmują istniejącą i projektowaną 
zabudowę mieszkaniową o charakterze wielo-
rodzinnym z zakazem lokalizacji usług w bu-
dynkach mieszkalnych i gospodarczych,  

2)  tereny zabudowy mieszkaniowej - wielorodzin-
nej z usługami (MWU), obejmują istniejącą  
i projektowaną zabudowę mieszkaniową o cha-
rakterze wielorodzinnym, z usługami dostęp-
nymi od strony przylegającej ulicy; dopuszcza 
się adaptację budynków mieszkalnych i gospo-
darczych w całoņci lub w częņci na funkcję 
usługową typu biura, sklepy itp. z zakazem lo-
kalizacji usług uciąŊliwych,  
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3)  tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzin-
nej z usługami (MNU), obejmują zabudowę ist-
niejącą i projektowaną o funkcji mieszkaniowej 
z prawem lokalizacji usług wbudowanych  
w parterach budynków mieszkalnych z dopusz-
czeniem powierzchni usługowej powyŊej 30% 
powierzchni budynku mieszkalnego, z zakazem 
lokalizacji usług akustycznie uciąŊliwych, warsz-
tatów samochodowych, itp.,  

4)  tereny zabudowy usługowej (U), obejmują ist-
niejącą i projektowaną zabudowę o funkcji 
usługowej, przeznaczonej głównie na usługi 
komercyjne typu handel lub gastronomia bez 
prawa wprowadzenia funkcji mieszkaniowej,  
o ile dalsze ustalenia nie stanowią inaczej, z za-
kazem lokalizacji usług uciąŊliwych w szczegól-
noņci dla których raport oddziaływania na ņro-
dowisko jest wymagany,  

5)  tereny usług oņwiaty (UO) obejmują tereny 
przeznaczone na szkoły, przedszkola, ņwietlice, 
itp. z dopuszczeniem lokalizacji innych usług,  

6)  teren usług kultury (UK) obejmuje istniejące 
muzeum,  

7)  teren usług komunikacji (UKS) obejmuje istnie-
jący teren dworca autobusowego,  

8)  tereny działalnoņci produkcyjnej i usług (PU) 
obejmują istniejące zakłady produkcyjne i prze-
twórcze bez prawa lokalizacji funkcji mieszka-
niowej, ze wskazaniem do lokalizacji funkcji 
usługowej,  

9)  tereny dróg publicznych (KDG, KDZ, KDL, KDD) 
obejmują kolejno: ulice główne, ulice zbiorcze, 
ulice lokalne i ulice dojazdowe o parametrach  
i zasadach zagospodarowania zgodnie z niniej-
szą uchwałą i obowiązującymi przepisami  
o drogach publicznych,  

10) tereny dróg wewnętrznych (KDW) nie stano-
wiące dróg publicznych,  

11) tereny komunikacji pieszej (Kx) obejmują istnie-
jące i projektowane przejņcia z dopuszczeniem 
ruchu rowerowego,  

12) tereny parkingów (KP) obejmują istniejące  
i projektowane parkingi,  

13) tereny zieleni urządzonej (ZP) obejmują istnie-
jące i projektowane parki, skwery, ogródki jor-
danowskie, itp.,  

14) tereny stacji transformatorowych (E) obejmują 
istniejące stacje transformatorowe,  

15) tereny stacji redukcyjnej gazu (G) obejmują ist-
niejące stacje redukcyjne gazu.  

2. Dla funkcji usługowej związanej z handlem na 
terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 przyj-
muje się max wielkoņć jednostki handlowej nie 
większą niŊ 200m2 powierzchni zabudowy z wyłą-
czeniem tych terenów, dla których warunki zabudo-
wy zostały okreņlone inaczej.  

3. Dla wszystkich terenów związanych z realiza-
cją nowej zabudowy zachodzi obowiązek zapewnie-

nia w obrębie tychŊe terenów miejsc parkingowych 
według następujących współczynników:  

1)  Lokale mieszkalne – 1 miejsce postojowe na  
1 mieszkanie  

2)  Biura, urzędy - 15 miejsc postojowych na 
1000m2 powierzchni uŊytkowej  

3)  Obiekty handlowe, restauracje, kawiarnie  
- 25 miejsc postojowych na 1000m2 powierzch-
ni uŊytkowej,  

4)  Restauracje, kawiarnie - 20 miejsc postojowych 
na 1000m2 powierzchni uŊytkowej,  

5)  Hotele, pensjonaty - 25 miejsc postojowych na 
100 łóŊek,  

6)  Obiekty sportowe - 10 miejsc postojowych na 
100 uŊytkowników jednoczeņnie,  

7)  Domy kultury, ņwietlice, kina, kluby, biblioteki  
– 10 miejsc postojowych na 100 uŊytkowników 
jednoczeņnie,  

8)  Przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie  
– 15 miejsc postojowych na 1000m2 po-
wierzchni uŊytkowej,  

9)  Szkoły, przedszkola, Ŋłobki – 15 miejsc posto-
jowych na 1000m2 powierzchni uŊytkowej,  

10) Zakłady produkcyjne - 20 miejsc postojowych 
na 100 zatrudnionych.  

§ 13. 1. Dla terenu istniejącej zabudowy miesz-
kaniowej - wielorodzinnej MW 3.1 ustala się:  

1)  zachowanie istniejącego budynku mieszkalne-
go z prawem do modernizacji elewacji i adap-
tacji poddasza na cele mieszkaniowe,  

2)  zakaz naruszania formy zewnętrznej budynku, 
o którym mowa w pkt.1, za wyjątkiem ustaleń 
pkt. 3,  

3)  wskazanie do estetyzacji poprzez moŊliwoņć 
dostawiania do budynku od strony podwórza 
niezabudowanych tarasów w jednorodnej for-
mie dla całego budynku, o krawędzi zewnętrz-
nej max 2,5m od lica istniejącego budynku,  

4)  dla istniejących zespołów garaŊowych i budyn-
ków gospodarczych wskazanie do estetyzacji 
poprzez dostosowanie ich do formy budynku 
parterowego krytego dachem dwuspadowym 
o pochyleniu połaci min 20%,  

5)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych.  

2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej MW 3.2 ustala się:  

1)  obowiązek zachowania istniejącego budynku 
mieszkalnego, z zakazem naruszania formy ze-
wnętrznej, za wyjątkiem ustaleń pkt. 2 i 3,  

2)  prawo do adaptacji na cele mieszkaniowe ist-
niejącego, przyległego budynku po kotłowni 
z obowiązkiem ukształtowania jego formy 
w sposób harmonizujący z budynkiem miesz-
kalnym,  
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3)  wskazanie do estetyzacji elewacji budynku 
mieszkalnego od strony ulicy Wróblewskiego 
poprzez lokalizację okien lub okien w formie 
wykuszy, itp.  

4)  zakaz lokalizacji budynków gospodarczych 
i garaŊowych.  

3. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej - wielorodzinnej MW 3.3 ustala się:  

1)  zachowanie istniejących budynków mieszkal-
nych z prawem do modernizacji elewacji,  

2)  zakaz naruszania formy zewnętrznej pięciokon-
dygnacyjnych budynków mieszkalnych, z wyłą-
czeniem budynku Nr 38 przy ul. Muzealnej 
i wskazaniem do estetyzacji poprzez moŊliwoņć 
dostawienia do budynków niezabudowanych 
tarasów w jednorodnej formie dla całego ze-
społu budynków, o krawędzi zewnętrznej max 
2,5m od lica istniejącego budynku  

3)  wskazanie do realizacji dodatkowej kondygnacji 
mieszkalnej w formie dwuspadowego dachu 
o nachyleniu połaci dachowych 35o-40o na bu-
dynku przy ul. Muzealnej 38, z zakazem rozbu-
dowy i dobudowy innych obiektów,  

4)  zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i ga-
raŊowych.  

4. Dla terenu istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej - wielorodzinnej MW 3.4 ustala się:  

1)  dla istniejących budynków ujętych w ewidencji 
dóbr kultury obowiązują zasady zagospodaro-
wania i utrzymania jak w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  prawo do adaptacji poddaszy na cele mieszka-
niowe,  

3)  dla istniejących zespołów garaŊowych i budyn-
ków gospodarczych wskazanie do estetyzacji 
poprzez dostosowanie ich do formy budynku 
parterowego krytego dachem dwuspadowym 
o pochyleniu połaci min 20%,  

4)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych.  

§ 14. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - 
wielorodzinnej z usługami – MWU 3.1 ustala się:  

1)  dla istniejącego budynku ujętego w ewidencji 
dóbr kultury obowiązują zasady utrzymania jak 
w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  wskazanie do działań poprawiających wygląd 
elewacji poprzez rekonstrukcje historycznych 
detali architektonicznych w postaci gzymsów, 
obramowań otworów drzwiowych i okiennych, 
itp.,  

3)  zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i ga-
raŊowych,  

4)  zakaz wycinania istniejących drzew.  

2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej z usługami – MWU 3.2 ustala się:  

1)  dla istniejących budynków wpisanych do reje-
stru i ujętych w ewidencji dóbr kultury obowią-

zują zasady zagospodarowania jak w § 10  
ust. 3, 4 i 5,  

2)  dla istniejących budynków mieszkalno - usłu-
gowych z wyłączeniem budynków, o których 
mowa w pkt. 1 i w pkt. 5 - zakaz naruszania 
formy zewnętrznej, za wyjątkiem ustaleń pkt. 3,  

3)  wskazanie do realizacji elewacji, zgodnie  
z oznaczeniem na rysunku, poprzez kontynu-
ację okien lub okien balkonowych i balkonów 
na ņcianie szczytowej budynku, oznaczonej na 
rysunku, zakomponowanych jednorodnie dla 
całej elewacji z uwzględnieniem osi symetrii 
budynku,  

4)  wskazanie do lokalizacji budynku mieszkalnego 
z usługami w parterze, zgodnie z oznaczeniem 
na rysunku, o formie dachu, gabarytach i deta-
lu architektonicznym nawiązującym do sąsied-
niego budynku na rogu ul. Gen. Grota Rowec-
kiego i ul. Wojska Polskiego,  

5)  prawo do nadbudowy jednej kondygnacji par-
terowej częņci wejņciowej do budynku kina  
z zachowaniem istniejącego modernistycznego 
charakteru, z zakazem zmian wielkoņci i podzia-
łów otworów okiennych i drzwiowych,  

6)  wskazanie do organizacji zabudowy podwórzy 
w sposób zorganizowany z zapewnieniem zie-
leni,  

7)  dla istniejących zespołów garaŊowych i budyn-
ków gospodarczych wskazanie do estetyzacji 
poprzez dostosowanie ich do formy budynku 
parterowego krytego dachem dwuspadowym 
o pochyleniu połaci min 20%,  

8)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych.  

3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej z usługami – MWU 3.3 ustala się:  

1)  dla istniejących budynków wpisanych do reje-
stru i ujętych w ewidencji dóbr kultury obowią-
zują zasady zagospodarowania zawarte w § 10 
ust. 3, 4 i 5,  

2)  wskazanie do przeniesienia siedziby straŊy po-
Ŋarnej, w budynku na działce Nr 714, np. na te-
ren U 3.5 z prawem do adaptacji budynku na 
funkcję mieszkaniową lub usługową,  

3)  wskazanie do lokalizacji, na działce Nr 704/1, 
budynku mieszkalnego z usługami w parterze, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku, o formie 
dachu, gabarytach i detalu architektonicznym 
nawiązujących do sąsiedniego budynku przy  
ul. Zjednoczenia 42,  

4)  wskazanie do likwidacji zabudowy gospodar-
czej i organizacji zabudowy podwórzy w spo-
sób zorganizowany z zapewnieniem zieleni,  

5)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych. 

4. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej z usługami – MWU 3.4 ustala się:  
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1)  dla istniejących budynków wpisanych do reje-
stru i ujętych w ewidencji dóbr kultury obowią-
zują zasady zagospodarowania zawarte w § 10 
ust. 3, 4 i 5,  

2)  prawo do lokalizacji budynku mieszkalnego 
z usługami w parterze przy ul. Waryńskiego, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku, o formie 
dachu, gabarytach i detalu architektonicznym 
nawiązujących do sąsiednich budynków przy 
ul. Waryńskiego,  

3)  prawo do lokalizacji budynku mieszkalnego  
z usługami w parterze przy ul. Grota - Rowec-
kiego, zgodnie z oznaczeniem na rysunku,  
o formie dachu, gabarytach i detalu architekto-
nicznym nawiązujących do sąsiedniego budyn-
ku przy ul. Wojska Polskiego,  

4)  wskazanie do likwidacji zabudowy gospodar-
czej i organizacji zabudowy podwórzy w spo-
sób zorganizowany z zapewnieniem zieleni,  

5)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych. 

5. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej z usługami – MWU 3.5 ustala się:  

1)  dla istniejących budynków wpisanych do reje-
stru i ujętych w ewidencji dóbr kultury obowią-
zują zasady zagospodarowania zawarte w § 10 
ust. 3, 4 i 5,  

2)  wskazanie do realizacji balkonów lub tarasów 
od strony podwórza, jednorodnych w formie 
i detalu architektonicznym dla kaŊdej kamienicy 
poprawiających wygląd i kompozycję całej 
elewacji,  

3)  wskazanie do likwidacji zabudowy gospodar-
czej i organizacji zabudowy podwórzy w spo-
sób zorganizowany z zapewnieniem zieleni,  

4)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych.  

6. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej z usługami – MWU 3.6 ustala się:  

1)  dla istniejących budynków wpisanych do reje-
stru zabytków i ujętych w ewidencji dóbr kultu-
ry obowiązują zasady zagospodarowania za-
warte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  dla istniejących budynków mieszkalno-
usługowych, z wyłączeniem budynków, o któ-
rych mowa w pkt. 1 - zakaz naruszania formy 
zewnętrznej, za wyjątkiem ustaleń pkt. 3,  

3)  wskazanie do realizacji balkonów lub tarasów 
od strony podwórza, jednorodnych w formie 
i detalu architektonicznym dla kaŊdej kamienicy 
poprawiających wygląd i kompozycję całej 
elewacji,  

4)  prawo do lokalizacji budynku mieszkalnego 
z usługami w parterze, zgodnie z oznaczeniem 
na rysunku, o formie dachu, gabarytach i deta-
lu architektonicznym nawiązującym do sąsied-
niego budynku przy ul. 9-go Maja,  

5)  wskazanie do likwidacji zabudowy gospodar-
czej i organizacji zabudowy podwórzy w spo-
sób zorganizowany z zapewnieniem zieleni,  

6)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych.  

7. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej z usługami – MWU 3.7 ustala się:  

1)  dla istniejących budynków wpisanych do reje-
stru zabytków i ujętych w ewidencji dóbr kultu-
ry obowiązują zasady zagospodarowania ujęte 
w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  dla istniejących budynków mieszkalno - usłu-
gowych z wyłączeniem budynków, o których 
mowa w pkt. 1 zakaz naruszania formy ze-
wnętrznej, za wyjątkiem ustaleń pkt. 3,  

3)  prawo do uzupełnień zabudowy budynkami 
mieszkalno – usługowymi w miejscach ozna-
czonych na rysunku o wysokoņci i formie dachu 
dostosowanych do budynków sąsiednich,  

4)  wskazanie do likwidacji zabudowy gospodar-
czej i organizacji zabudowy podwórzy w spo-
sób zorganizowany z nasadzeniem zieleni,  

5)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych,  

6)  obowiązek zachowania istniejących przed-
ogródków.  

8. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej z usługami – MWU 3.8 ustala się:  

1)  dla istniejących budynków wpisanych do reje-
stru zabytków i ujętych w ewidencji dóbr kultu-
ry obowiązują zasady zagospodarowania za-
warte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  dla istniejących budynków mieszkalno - usłu-
gowych z wyłączeniem budynków, o których 
mowa w pkt. 1 zakaz naruszania formy ze-
wnętrznej, rozbudowy i dobudowy innych 
obiektów za wyjątkiem ustaleń pkt. 3,  

3)  prawo do dobudowy budynku o charakterze  
i formie nawiązującej do budynku Nr 8 przy  
ul. 9-go Maja symetrycznego względem osi bu-
dynku Nr 10,  

4)  obowiązek zachowania istniejących przed-
ogródków,  

5)  wskazanie do likwidacji zabudowy gospodar-
czej i organizacji zabudowy podwórzy w spo-
sób zorganizowany z nasadzeniem zieleni,  

6)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych,  

7)  zakaz lokalizacji murowanych i pełnych ogro-
dzeń od frontu i na tyłach działek.  

9. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej z usługami – MWU 3.9 ustala się:  

1)  dla istniejącego budynku ujętego w ewidencji 
dóbr kultury obowiązują zasady zagospodaro-
wania ujęte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  
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2)  dla istniejących budynków mieszkalno - usłu-
gowych z wyłączeniem budynku, o którym 
mowa w pkt 1 zakaz naruszania formy ze-
wnętrznej, za wyjątkiem ustaleń pkt 3,  

3)  prawo do realizacji dodatkowej kondygnacji  
w formie dachu spadzistego z poddaszem uŊyt-
kowym i kalenicą równoległą do ul. Wojska 
Polskiego oraz 9-go Maja na budynku przy  
ul. Wojska Polskiego Nr 13, oraz realizacji do-
minanty architektonicznej na naroŊniku tej ka-
mienicy zamykającego wlot ul. Ņw. Barbary,  

4)  wskazanie do likwidacji parterowych budynków 
gospodarczo – usługowych przy ul. Muzealnej 
i budowy budynku mieszkalnego o formie i ga-
barytach dostosowanych do sąsiedniego bu-
dynku przy ul. Muzealnej Nr 2, tj. dwie kondy-
gnacje nadziemne w tym poddasze uŊytkowe,  

5)  wskazanie do organizacji zabudowy podwórzy 
w sposób zorganizowany z zapewnieniem zie-
leni,  

6)  dla istniejących zespołów garaŊowych i budyn-
ków gospodarczych wskazanie do estetyzacji 
poprzez dostosowanie ich formy budynku par-
terowego krytego dachem dwuspadowym  
o pochyleniu połaci min 20%,  

7)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych,  

8)  zakaz lokalizacji murowanych i pełnych ogro-
dzeń od frontu i na tyłach działek.  

10. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej z usługami – MWU 3.10 ustala się:  

1)  dla istniejących budynków ujętych w ewidencji 
dóbr kultury obowiązują zasady zagospodaro-
wania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  zachowanie istniejącego budynku mieszkalno-
usługowego z zakazem zmiany formy za wyjąt-
kiem wskazania do ujednolicenia kafrów da-
chowych,  

3)  wskazanie do likwidacji parterowych budynków 
usługowych przy ul. Wojska Polskiego i lokali-
zację w ich miejsce trzykondygnacyjnych bu-
dynków, w tym poddasze uŊytkowe, z dachem 
spadzistym o kącie nachylenia połaci dacho-
wych i wysokoņci kalenicy jak w budynku,  
o którym mowa w pkt.1  

4)  wskazanie do realizacji zakończenia budynku, 
o którym mowa w pkt. 2 przyległego do terenu 
oznaczonego symbolem MW 3.1 w formie na-
roŊnika o wysokich walorach architektonicz-
nych, z zachowaniem detalu architektoniczne-
go, wysokoņci i formy dachu budynku, o któ-
rym mowa w pkt 1,  

5)  wskazanie do likwidacji zabudowy gospodar-
czej i organizacji zabudowy podwórzy w spo-
sób zorganizowany z nasadzeniem zieleni,  

6)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych,  

7)  zakaz lokalizacji murowanych i pełnych ogro-
dzeń od frontu i na tyłach działek.  

11. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej z usługami – MWU 3.11 ustala się:  

1)  dla istniejących budynków wpisanych do reje-
stru zabytków i ujętych w ewidencji dóbr kultu-
ry obowiązują zasady zagospodarowania za-
warte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  dla istniejących budynków mieszkalno-
usługowych z wyłączeniem budynków, o któ-
rych mowa w pkt. 1 zakaz naruszania formy 
zewnętrznej, za wyjątkiem ustaleń pkt. 3, 4 i 5,  

3)  wskazanie do estetyzacji poprzez moŊliwoņć 
dostawiania do budynków, od strony wnętrza 
mieszkalnego, tarasów zwiększających po-
wierzchnię mieszkań w jednorodnej formie dla 
kaŊdej kamienicy, poprawiających wygląd  
i kompozycję całej elewacji,  

4)  wskazanie do realizacji elewacji na oficynie bu-
dynku Nr 1 przy ul. Muzealnej od strony drogi 
wewnętrznej KDW w formie kontynuacji gzym-
sów, wielkoņci i jakoņci otworów okiennych 
itp.,  

5)  wskazanie estetyzacji elewacji ņciany szczyto-
wej budynku Nr 2 przy ul. Zjednoczenia oraz 
elewacji wejņciowej budynku Nr 1 przy Pl. Wy-
zwolenia,  

6)  wskazanie do likwidacji zabudowy gospodar-
czej i organizacji zabudowy podwórzy w spo-
sób zorganizowany z zapewnieniem zieleni,  

7)  dla istniejących zespołów garaŊowych wskaza-
nie do estetyzacji poprzez dostosowanie ich do 
formy budynku parterowego krytego dachem 
dwuspadowym o pochyleniu połaci min 20%,  

8)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych.  

12. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej z usługami – MWU 3.12 ustala się:  

1)  dla istniejących budynków wpisanych do reje-
stru zabytków obowiązują zasady zagospoda-
rowania ujęte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  prawo do lokalizacji budynku mieszkalnego,  
w miejscu oznaczonym na rysunku, o jednako-
wej wysokoņci i formie dachu, podziałach pio-
nowych i poziomych elewacji jak sąsiedni bu-
dynek przy ul. Muzealnej Nr 7 z zapewnieniem 
przejazdu w postaci bramy na teren U3.9,  

3)  wskazanie do likwidacji zespołu garaŊy i orga-
nizacji zabudowy podwórzy w sposób zorgani-
zowany z zapewnieniem zieleni,  

4)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych.  

13. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej z usługami – MWU 3.13 ustala się:  

1)  dla istniejących budynków wpisanych do reje-
stru zabytków obowiązują zasady zagospoda-
rowania ujęte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  
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2)  prawo nadbudowy do wysokoņci 4 kondygnacji 
z dachem spadzistym w tym poddasze uŊytko-
we budynku naroŊnego przy ul. Zjednoczenia 
i Wrocławskiej,  

3)  forma dachu i wysokoņć kalenicy dla budynku, 
o którym mowa w pkt 2 powinna nawiązywać 
do formy dachu i wysokoņci kalenicy budynku 
bezpoņrednio przyległego od strony ul. Zjedno-
czenia,  

4)  wskazanie do likwidacji zabudowy gospodar-
czej i organizacji zabudowy podwórzy w spo-
sób zorganizowany z zapewnieniem zieleni,  

5)  dla istniejących zespołów garaŊowych wskaza-
nie do estetyzacji poprzez dostosowanie ich do 
formy budynku parterowego krytego dachem 
dwuspadowym o pochyleniu połaci min 20%,  

6)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych. 

14. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej z usługami – MWU 3.14 ustala się:  

1)  dla istniejących budynków wpisanych do reje-
stru i budynków ujętych w ewidencji dóbr kul-
tury obowiązują zasady zagospodarowania za-
warte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  prawo do uzupełnienia zabudowy budynkiem 
mieszkalnym w miejscu oznaczonym na rysun-
ku o wysokoņci i formie dachu dostosowanej 
do budynku naroŊnego przy ul. Wróblewskiego 
i Muzealnej,  

3)  wskazanie do likwidacji zabudowy gospodar-
czej i organizacji zabudowy podwórzy w spo-
sób zorganizowany z zapewnieniem zieleni,  

4)  dla istniejących zespołów garaŊowych wskaza-
nie do estetyzacji poprzez dostosowanie ich do 
formy budynku parterowego krytego dachem 
dwuspadowym o pochyleniu połaci min 20%,  

5)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych.  

15. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej z usługami – MWU 3.15 ustala się:  

1)  zachowanie istniejącej zabudowy z zakazem 
przebudowy,  

2)  prawo do realizacji balkonów lub tarasów od 
strony podwórza.  

16. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej z usługami – MWU 3.16 ustala się:  

1)  dla istniejących budynków wpisanych do reje-
stru zabytków i ujętych w ewidencji dóbr kultu-
ry obowiązują zasady zagospodarowania ujęte 
w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  wskazanie do likwidacji zabudowy gospodar-
czej i organizacji zabudowy podwórzy w spo-
sób zorganizowany z nasadzeniem zieleni,  

3)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych.  

17. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej z usługami – MWU 3.17 ustala się:  

1)  dla istniejących budynków wpisanych do reje-
stru zabytków i ujętych w ewidencji dóbr kultu-
ry obowiązują zasady zagospodarowania za-
warte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  wskazanie do likwidacji zabudowy gospodar-
czej i organizacji zabudowy podwórzy w spo-
sób zorganizowany z nasadzeniem zieleni,  

3)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych,  

4)  zachowanie istniejącej zieleni pomiędzy budyn-
kami przy ul. Wrocławskiej Nr 10 i Nr 12.  

18. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej z usługami – MWU 3.18 ustala się:  

1)  dla istniejących budynków wpisanych do reje-
stru zabytków obowiązują zasady zagospoda-
rowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  zakaz zmiany formy zewnętrznej dla budynku 
przy ul. Wrocławskiej Nr 16,  

3)  wskazanie do likwidacji zabudowy gospodar-
czej i organizacji zabudowy podwórzy w spo-
sób zorganizowany z nasadzeniem zieleni,  

4)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych.  

19. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - wielo-
rodzinnej z usługami – MWU 3.19 ustala się:  

1)  dla istniejących budynków ujętych w ewidencji 
dóbr kultury obowiązują zasady zagospodaro-
wania ujęte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  prawo do nadbudowy i rozbudowy istniejące-
go, naroŊnego budynku usługowego jedną 
kondygnacją w postaci poddasza uŊytkowego 
lub likwidacji istniejącego budynku parterowe-
go i budowy nowego obiektu dwukondygna-
cyjnego w tym poddasze uŊytkowe, w ramach 
obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy oznaczonej na rysunku,  

3)  budynek, o którym mowa w pkt 2 naleŊy zreali-
zować według parametrów ( liczba kondygnacji 
nadziemnych, wysokoņć kalenicy, kąt nachyle-
nia połaci dachowych, wysokoņć okapu) są-
siedniego budynku przy ul. Gimnazjalnej 5  
z uwzględnieniem naroŊnego usytuowania bu-
dynku,  

4)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych,  

5)  zakaz stosowania pełnego muru i muru z ele-
mentów prefabrykowanych.  

20. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej - wie-
lorodzinnej z usługami– MWU 3.20 ustala się:  

1)  dla istniejącego budynku wpisanego do reje-
stru zabytków obowiązują zasady zagospoda-
rowania ujęte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  
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2)  prawo do budowy budynków mieszkalnych 
z usługami, zgodnie z zasadą kształtowania za-
budowy oznaczoną na rysunku,  

3)  dla budynku bezpoņrednio przyległego do bu-
dynku, o którym mowa w pkt. 1 obowiązek 
rozwiązania bryły i elewacji w nawiązaniu do 
formy i detalu architektonicznego budynku ist-
niejącego z podkreņleniem naroŊnika, z zacho-
waniem gabarytów i formy dachu,  

4)  budynki, o których mowa w pkt. 2 mają mieć 
wysokoņć max trzech kondygnacji w tym pod-
dasze uŊytkowe z dachem spadzistym o nachy-
leniu połaci dachowych 30o-40o,  

5)  od ul. Wojska Polskiego lokalizację budynku 
bliňniaczego formą, gabarytami i dachem na-
wiązując do istniejącego fragmentu budynku 
bliňniaczego, o którym mowa w pkt.1,  

6)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych,  

7)  obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
na terenie w iloņci 0,6 - 0,8 miejsca na jeden lo-
kal mieszkalny lub usługowy.  

21. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej - wie-
lorodzinnej z usługami – MWU 3.21 ustala się:  

1)  prawo do adaptacji istniejących zabudowań na 
cele usługowe z prawem do nadbudowy dru-
giej kondygnacji uŊytkowej oraz przebudowy 
elewacji dla realizacji nowych otworów okien-
nych i drzwiowych,  

2)  prawo do budowy, od strony ul. Muzealnej, 
budynków mieszkalnych z usługami, zgodnie 
z zasadą kształtowania zabudowy oznaczoną na 
rysunku,  

3)  budynki, o których mowa w pkt.1 mają mieć 
wysokoņć max trzech kondygnacji w tym pod-
dasze uŊytkowe z dachem spadzistym o nachy-
leniu połaci dachowych 30o-40o,  

4)  obowiązek przeznaczenia 30% terenu pod zie-
leń,  

5)  zakaz lokalizacji nowych wolnostojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych,  

6)  obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
na terenie w iloņci 0,6 - 0,8 miejsca na jeden lo-
kal mieszkalny lub usługowy,  

7)  do czasu budowy budynku, o którym mowa 
w pkt 2, na działce Nr 688/4, dopuszcza się 
prawo do realizacji parkingów i podjazdów dla 
osób niepełnosprawnych do istniejących bu-
dynków ze wskazaniem do nasadzenia zieleni.  

22. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej - wie-
lorodzinnej z usługami – MWU 3.22 ustala się:  

1)  prawo do budowy budynków mieszkalnych  
z usługami, zgodnie z zasadą kształtowania za-
budowy oznaczoną na rysunku,  

2)  prawo do lokalizacji budynku mieszkalnego na 
granicy z istniejącym budynkiem przy ul. Gen. 
Grota Roweckiego,  

3)  budynki, o których mowa w pkt.1 i 2 mają mieć 
wysokoņć min dwóch i max trzech kondygnacji 
w tym poddasze uŊytkowe z dachem spadzi-
stym o nachyleniu połaci dachowych 30o-40o,  

4)  wskazanie do likwidacji istniejących budynków 
gospodarczych i garaŊowych,  

5)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych,  

6)  obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
na terenie w iloņci 0,6 - 0,8 miejsca na jeden lo-
kal mieszkalny lub usługowy.  

23. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej - wie-
lorodzinnej z usługami – MWU 3.23 ustala się:  

1)  dla istniejących budynków wpisanych do reje-
stru zabytków obowiązują zasady zagospoda-
rowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  prawo do budowy budynków mieszkalnych 
z usługami, zgodnie z zasadą kształtowania za-
budowy i w miejscach oznaczonych na rysun-
ku,  

3)  dla projektowanego budynku bezpoņrednio 
przyległego do budynku, o którym mowa  
w pkt. 1, przy ul. Zjednoczenia Nr 15, obowią-
zek rozwiązania bryły i elewacji w nawiązaniu 
do formy i detalu architektonicznego budynku 
wymienionego wyŊej z podkreņleniem naroŊnej 
lokalizacji, zachowaniem gabarytów i formy 
dachu,  

4)  dla projektowanego budynku bezpoņrednio 
przyległego do budynku, o którym mowa  
w pkt. 1, przy ul. Zjednoczenia Nr 9, obowiązek 
rozwiązania bryły i elewacji w nawiązaniu do 
formy i detalu architektonicznego budynku 
wymienionego wyŊej z zachowaniem gabary-
tów i formy dachu,  

5)  nowo projektowane budynki z wyłączeniem 
budynków, o których mowa w pkt. 3 i 4 mogą 
mieć wysokoņć max trzech kondygnacji w tym 
poddasze uŊytkowe z dachem spadzistym o na-
chyleniu połaci dachowych 300-400,  

6)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych,  

7)  obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
na terenie w iloņci 0,6 - 0,8 miejsca na jeden lo-
kal mieszkalny lub usługowy.  

§ 15. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - 
jednorodzinnej z usługami – MNU 3.1 ustala się:  

1)  dla istniejących budynków ujętych w ewidencji 
dóbr kultury obowiązują zasady zagospodaro-
wania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  wskazanie do likwidacji zabudowy gospodar-
czej i organizacji zabudowy podwórzy w spo-
sób zorganizowany z zapewnieniem zieleni,  

3)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych,  
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4)  wskazanie do zapewnienia min 30% po-
wierzchni działki jako powierzchni biologicznie 
czynnej.  

2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej - jedno-
rodzinnej z usługami – MNU 3.2 ustala się:  

1)  dla istniejącego budynku wpisanego do reje-
stru zabytków obowiązują zasady zagospoda-
rowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  dla istniejących budynków bliňniaczych, z wyłą-
czeniem budynku, o którym mowa w pkt 1, za-
kaz zmiany formy zewnętrznej,  

3)  prawo do lokalizacji budynku bliňniaczego, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku, o formie, 
gabarytach, detalu architektonicznym, podzia-
łach pionowych i poziomych stanowiącego na 
odcinku oznaczonym na rysunku planu drugą 
połowę istniejącego budynku, o którym mowa 
w pkt 1,  

4)  wskazanie do zapewnienia min 30% po-
wierzchni działki jako powierzchni biologicznie 
czynnej.  

§ 16. 1. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.1 
ustala się:  

1)  dla istniejących budynków dwukondygnacyj-
nych prawo do nadbudowy do wysokoņci 
trzech kondygnacji, nie przekraczających wyso-
koņci istniejącego budynku trzykondygnacyjne-
go, na działce Nr 714, z obowiązkiem wyekspo-
nowania istniejącej wieŊy,  

2)  wskazanie do organizacji zabudowy, o której 
mowa w pkt. 1 jako jednorodnego zespołu za-
budowy z zastosowaniem materiału wykończe-
niowego w postaci czerwonej cegły,  

3)  prawo do adaptacji istniejących zabudowań na 
cele magazynowe,  

4)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych,  

5)  zakaz stosowania pełnego muru.  

2. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.2 ustala 
się:  

1)  prawo do realizacji budynków usługowych  
o wysokoņci min dwóch a max trzech kondy-
gnacji nadziemnych z dachem spadzistym  
w tym poddasze uŊytkowe,  

2)  prawo do dobudowy budynku na działce  
Nr ewid. 696/4 do ņciany szczytowej budynku 
przy ul. Zjednoczenia 46 pod warunkiem reali-
zacji przejazdu w postaci bramy,  

3)  obowiązek kształtowania budynku na działce  
Nr ewid. 696/7 jako budynku naroŊnego ze 
szczególnym uwzględnieniem elewacji od stro-
ny przylegania do terenu ZP,  

4)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych,  

5)  zakaz stosowania pełnego muru.  

3. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.3 ustala 
się:  

1)  dla istniejącego budynku ujętego w ewidencji 
dóbr kultury obowiązują zasady zagospodaro-
wania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  wskazanie do przeniesienia istniejącej stacji re-
dukcyjnej gazu w głąb terenu z prawem do re-
alizacji budynku usługowego z dopuszczeniem 
mieszkań w formie kamienicy miejskiej o wy-
sokoņci max czterech kondygnacji nadziem-
nych z dachem spadzistym w tym poddasze 
uŊytkowe, na granicy z istniejącą kamienicą 
przy ul. Waryńskiego Nr 3,  

3)  budynek, o którym mowa w pkt 2, powinien 
nawiązywać gabarytami i kompozycją elewacji 
do budynku kamienicy przy ul. Waryńskiego  
Nr 3 z obowiązkiem kształtowania formy bu-
dynku naroŊnego ze szczególnym uwzględnie-
niem elewacji od strony przyległego terenu 
MWU 3.20,  

4)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych,  

5)  zakaz stosowania pełnego muru.  

4. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.4 ustala 
się:  

1)  dla istniejących budynków wpisanych do reje-
stru zabytków obowiązują zasady zagospoda-
rowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  dla istniejącego budynku kamienicy na rogu 
ulic Wojska Polskiego i 9-go Maja, wskazanie 
do uzupełnienia brakującej kondygnacji w for-
mie dachu spadzistego,  

3)  wskazanie do likwidacji parterowych budynków 
przy ul 9-go Maja, dobudowanych bezpoņred-
nio do budynków, o których mowa w pkt 1,  

4)  dla budynków usługowych nie objętych ochro-
ną konserwatorską wskazanie do estetyzacji do 
standardu zabudowy, o której mowa w pkt 1,  

5)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych,  

6)  zakaz stosowania pełnego muru.  

5. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.5 ustala 
się:  

1)  prawo do budowy obiektu usługowego 
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej o wy-
sokich walorach architektonicznych, nawiązują-
cego formą i detalem architektonicznym do ist-
niejących na terenie U3.4 poprzemysłowych 
budynków ceglanych, z obowiązkiem równego 
traktowania i kształtowania wszystkich pięciu 
elewacji,  

2)  wysokoņć budynku, o którym mowa w pkt 1, na 
dwie kondygnacje nadziemne w tym dach  
o wysokoņci nie przekraczającej wysokoņci ist-
niejących budynków na terenie U 3.4,  

3)  max powierzchnię zabudowy do 1500m2 ,  
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4)  zakaz lokalizowania obiektów handlowych wie- 
lkoprzestrzennych rozumianych jako jednostki 
handlowe o pow. sprzedaŊy większej niŊ 200m2,  

5)  obowiązek nasadzenia zieleni szczególnie przy 
granicy z sąsiednimi terenami o odmiennych 
funkcjach,  

6)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych,  

7)  zakaz podziału terenu na działki,  

8)  zakaz stosowania pełnego muru.  

6. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.6 ustala 
się:  

1)  zachowanie istniejącego budynku o funkcji 
produkcyjno – usługowo - handlowej z prawem 
do rozbudowy poprzez budowę elewacji od 
strony ul. Wojska Polskiego w nieprzekraczal-
nych liniach zabudowy, z duŊym udziałem po-
wierzchni przeszklonych oraz przebudowy 
otworów okiennych i drzwiowych,  

2)  max powierzchnię rozbudowy na 40m2 po-
wierzchni parteru,  

3)  wskazanie do zagospodarowania zielenią pozo-
stałej powierzchni terenu od ul. Wojska Pol-
skiego.  

7. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.7 ustala 
się:  

1)  prawo do adaptacji istniejącego budynku go-
spodarczego na cele usługowe lub likwidacji 
i budowy nowego budynku,  

2)  istniejący oraz nowy budynek, o którym mowa 
w pkt 1 moŊe mieć max dwie kondygnacje nad-
ziemne w tym poddasze uŊytkowe pod dachem 
o nachyleniu połaci dachowych 300-400,  

3)  max powierzchnię zabudowy parteru na 50m2 
i poziom posadzki parteru max 40 cm od po-
ziomu gruntu rodzimego.  

8. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.8 ustala 
się:  

1)  prawo do nadbudowy istniejącego budynku 
usługowego jedną kondygnacją w postaci pod-
dasza uŊytkowego lub likwidacji i budowy no-
wego obiektu dwukondygnacyjnego w tym 
poddasze uŊytkowe z kalenicą równoległą do 
ulicy Muzealnej,  

2)  budynek, o którym mowa w pkt 1 moŊe mieć 
dach o nachyleniu połaci dachowych 30o-40o,  

3)  max powierzchnię zabudowy parteru na 50m2  

i poziom posadowienia podłogi parteru max 
40cm od poziomu gruntu rodzimego.  

9. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.9 ustala 
się:  

1)  wskazanie do przeniesienia istniejącej funkcji 
poczty np. na teren U3.13 lub U3.14,  

2)  zachowanie istniejących budynków z moŊliwo-
ņcią realizacji dodatkowej kondygnacji w formie 
dachu spadzistego z poddaszem uŊytkowym,  

3)  dach, o którym mowa w pkt.1 moŊe mieć na-
chylenie połaci dachowych 300-400,  

4)  zakaz rozbudowy i dobudowy innych obiektów,  

5)  zakaz grodzenia terenu.  

10. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.10 
ustala się:  

1)  dla istniejącego budynku ujętego w ewidencji 
dóbr kultury obowiązują zasady zagospodaro-
wania zawarte w §10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  obowiązek zachowania zieleni od strony ulicy 
Muzealnej z prawem rekonstrukcji i odbudowy 
historycznego ogrodzenia, w formie stalowego, 
aŊurowego płotu,  

3)  prawo do rozbudowy istniejącego budynku go-
spodarczego do wysokoņci max dwóch kondy-
gnacji w tym poddasze uŊytkowe oraz wysoko-
ņci kalenicy nie przekraczającej wysokoņci 
gzymsu nad drugą kondygnacją budynku,  
o którym mowa w pkt 1,  

4)  max powierzchnię zabudowy działki na 40%,  

5)  budynek, o którym mowa w pkt 3 powinien po-
siadać duŊe walory architektoniczne wszystkich 
elewacji ze szczególnym uwzględnieniem ele-
wacji od strony parku,  

6)  wskazanie do likwidacji muru i zastąpienie go 
stalowym, aŊurowym płotem,  

7)  prawo realizacji masztu radiowego nie związa-
nego z telefonią komórkową w uzgodnieniu  
z wojewódzkim konserwatorem zabytków.  

11. Dla terenu zabudowy usługowej – U 3.11 
ustala się:  

1)  dla istniejącego budynku wpisanego do reje-
stru zabytków obowiązują zasady zagospoda-
rowania ujęte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  zakaz zmiany formy budynku sąsiedniego przy 
ul. Bankowej Nr 5,  

3)  prawo do rozbudowy budynków gospodar-
czych do wysokoņci max dwóch kondygnacji  
w tym poddasze uŊytkowe oraz wysokoņci ka-
lenicy nie przekraczającej wysokoņci okapu da-
chu budynku, o którym mowa w pkt 1,  

4)  max powierzchnię zabudowy działki na 40%,  

5)  budynki, o których mowa w pkt 3 powinny po-
siadać duŊe walory architektoniczne wszystkich 
elewacji ze szczególnym uwzględnieniem ele-
wacji od strony parku,  

6)  grodzenie terenu murowane do wysokoņci  
max 0,9m, powyŊej elementy aŊurowe, kute do 
max wysokoņci 1,8m.  

12. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.12 
ustala się:  
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1)  prawo do nadbudowy istniejącego budynku 
usługowego jedną kondygnacją w postaci pod-
dasza uŊytkowego lub likwidacji i budowy no-
wego obiektu dwukondygnacyjnego w tym 
poddasze uŊytkowe z kalenicą równoległą do 
ulicy Zjednoczenia,  

2)  budynek, o którym mowa w pkt 1 moŊe mieć 
dach o nachyleniu połaci dachowych 30o-40o,  

3)  max powierzchnię zabudowy parteru na 50m2 
i poziom posadowienia podłogi parteru max 
40cm od poziomu gruntu rodzimego,  

4)  wskazanie do przeszklenia elewacji bocznej od 
strony planowanego ciągu pieszego (Kx).  

13. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.13 
ustala się:  

1)  prawo do zachowania istniejących budynków,  

2)  prawo do rozbudowy w nieprzekraczalnych li-
niach zabudowy bez prawa zwiększania liczby 
kondygnacji i wskazaniem do realizacji attyki 
o wysokoņci max. 1m dla elewacji tworzących 
pierzeje przyległych ulic,  

3)  wskazanie do przeszklenia elewacji frontowych,  

4)  zakaz stosowania pełnego muru oraz ogrodzeń 
prefabrykowanych z zakazem grodzenia terenu 
od strony istniejących ulic.  

14. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.14 
ustala się:  

1)  prawo do podziału terenu na działki budowlane 
o m.in. szerokoņci frontu 21m,  

2)  prawo do budowy budynków usługowych  
o wysokoņci max. dwóch kondygnacji i nie 
przekraczającej wysokoņci budynków na rogu 
ul. Gimnazjalnej i Towarowej,  

3)  max powierzchnię zabudowy 50% powierzchni 
działki,  

4)  wskazanie do zastosowania cegły klinkierowej 
jako materiału wykończeniowego elewacji,  

5)  zapewnienie miejsc postojowych związanych  
z obsługą funkcji na terenie działki.  

15. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.15 
ustala się:  

1)  zakaz powiększania powierzchni zabudowy ist-
niejących budynków przy ul. Gimnazjalnej  
i przy ul. Zamenhoffa poprzez rozbudowę lub 
dobudowę innych obiektów,  

2)  prawo do nadbudowy budynków, o których 
mowa w pkt 1 jedną kondygnacją uŊytkową  
w postaci dachu kopertowego,  

3)  budynek, o którym mowa w pkt 1 moŊe mieć 
dach o nachyleniu połaci dachowych 30o-40o,  

4)  wskazanie do przeszklenia elewacji bocznych.  

16. Dla terenu zabudowy usługowej - U 3.16 
ustala się:  

1)  zakaz powiększania powierzchni zabudowy ist-
niejącego budynku poprzez rozbudowę lub do-
budowę innych obiektów,  

2)  wskazanie do przeszklenia elewacji bocznych.  

17. Na terenie zabudowy usługowej – U 3.17 
ustala się:  

1)  wskazanie do lokalizacji usług o profilu oņwia-
towym, biurowym, hotelowym z dopuszcze-
niem funkcji mieszkalnej,  

2)  dla istniejącego budynku Zboru Braci Czeskich 
wpisanego do rejestru zabytków obowiązują 
zasady zagospodarowania zawarte w § 10  
ust. 3, 4 i 5 ze wskazaniem do przywrócenia 
pierwotnej formy poprzez likwidację dobudo-
wanej zabudowy,  

3)  dla istniejącego budynku ujętego w ewidencji 
dóbr kultury obowiązują zasady zagospodaro-
wania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

4)  zakaz zmiany formy zewnętrznej istniejącego 
budynku na rogu ulicy Wróblewskiego i ulicy 
Muzealnej,  

5)  wskazanie do likwidacji zabudowy gospodar-
czej i organizacji zabudowy podwórzy w spo-
sób zorganizowany z nasadzeniem zieleni,  

6)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych,  

7)  zakaz lokalizacji murowanych i pełnych ogro-
dzeń.  

18. Dla terenu zabudowy usługowej – U 3.18 
ustala się:  

1)  dla istniejącego budynku ujętego w ewidencji 
dóbr kultury obowiązują zasady zagospodaro-
wania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  dla pozostałych istniejących budynków usłu-
gowych prawo do rozbudowy i modernizacji 
elewacji poprzez dostosowanie formy budyn-
ków do budynku, o którym mowa w pkt 1, z za-
kazem powiększania istniejącej powierzchni za-
budowy i podwyŊszania kondygnacji,  

3)  zakaz lokalizacji nowych wolno stojących bu-
dynków gospodarczych i garaŊowych,  

4)  zakaz lokalizacji murowanych i pełnych ogro-
dzeń.  

§ 17. 1. Dla terenu zabudowy usługowej – UO 
3.1 ustala się:  

1)  dla istniejącego budynku szkoły wpisanego do 
rejestru zabytków obowiązują zasady zagospo-
darowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  prawo do rozbiórki istniejących budynków go-
spodarczych,  

3)  prawo do budowy jednokondygnacyjnego bu-
dynku pełniącego funkcję sali koncertowej  
w ramach wydzielonego terenu,  

4)  dla budynku, o którym mowa w pkt. 3 dach 
symetrycznie dwuspadowy o max wysokoņci 
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kalenicy 10m i nachyleniu połaci dachowych 
min 30o, z uwzględnieniem kształtowania 
wszystkich elewacji jako elewacji o wysokich 
walorach architektonicznych,  

5)  dopuszcza się zagospodarowanie tylnej częņci 
działki w liniach rozgraniczających i w odległo-
ņci min. 10m od istniejącego budynku szkoły  
w formie parkingu,  

6)  zakaz budowy nowych budynków gospodar-
czych i garaŊowych,  

7)  w przypadku rezygnacji z budowy sali koncer-
towej dopuszcza się przeznaczenie terenu pod 
nieuciąŊliwe funkcje usługowe z prawem zabu-
dowy jak w pkt 4.  

2. Dla terenu zabudowy usługowej – UO 3.2 
ustala się:  

1)  dla istniejącego budynku szkoły ujętego 
w ewidencji dóbr kultury obowiązują zasady 
zagospodarowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  prawo do budowy hali sportowej w miejscu 
oznaczonym na rysunku nieprzekraczalnymi li-
niami zabudowy,  

3)  max wysokoņć budynku, o którym mowa  
w pkt 3 nie moŊe przekraczać wysokoņci bocz-
nych sal gimnastycznych budynku szkoły,  
o którym mowa w pkt 1,  

4)  budynek o którym mowa w pkt 2 powinien na-
wiązywać formą, charakterem detalu i uŊytymi 
materiałami do budynku istniejącej szkoły,  
o którym mowa w pkt 1,  

5)  zakaz budowy budynków gospodarczych i ga-
raŊowych,  

6)  wskazanie do likwidacji istniejących schronów.  

§ 18. 1. Dla terenu zabudowy usług kultury - UK 
3.1 ustala się:  

1)  dla istniejącego budynku muzeum wpisanego 
do rejestru zabytków i budynku ujętego w ewi-
dencji dóbr kultury obowiązują zasady zago-
spodarowania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

2)  prawo do rozbudowy budynku gospodarczego 
do wysokoņci nie przekraczającej wysokoņci 
gzymsu nad drugą kondygnacją głównego bu-
dynku muzeum, o którym mowa w pkt 1, w tym 
dach z poddaszem uŊytkowym,  

3)  budynek, o którym mowa w pkt 2 powinien po-
siadać duŊe walory architektoniczne wszystkich 
elewacji ze szczególnym uwzględnieniem ele-
wacji od strony parku,  

4)  max powierzchnię zabudowy działki na 40%,  

5)  obowiązek zachowania zieleni z zakazem gro-
dzenia od strony ulicy Muzealnej,  

6)  zachowanie istniejącego muru.  

§ 19. 1. Na terenie usług komunikacji - UKS 3.1 
ustala się:  

1)  prawo do zachowania istniejącej funkcji dworca 
autobusowego,  

2)  dla istniejącego budynku dworca autobusowe-
go prawo do modernizacji i rozbudowy w nie-
przekraczalnych liniach zabudowy do wysoko-
ņci max. dwóch kondygnacji i kształtowania 
wszystkich elewacji od strony parku i skweru 
oraz ulic z zastosowaniem duŊych powierzchni 
szklanych,  

3)  budynek, o którym mowa w pkt 2 moŊe posia-
dać formę budynku z dachem spadzistym,  
(np. kopertowym) stanowiącym drugą kondy-
gnację lub formę budynku nowoczesnego 
dwukondygnacyjnego z dachem płaskim lub 
kolebkowym,  

4)  dla istniejącego budynku usługowego zlokali-
zowanego wzdłuŊ ulicy Towarowej prawo do  
i utrzymania w formie budynku jednokondy-
gnacyjnego z dachem symetrycznie dwuspa-
dowym o nachyleniu połaci dachowych  
min 40o,  

5)  wskazanie do modernizacji wiat autobusowych 
formą i detalem nawiązującym do zmoderni-
zowanego budynku, o którym mowa w pkt 2,  

6)  zakaz lokalizacji tymczasowych, kiosków, stra-
ganów etc.,  

7)  wskazanie do remontu nawierzchni z uŊyciem 
naturalnych materiałów tj. kostka brukowa,  

8)  wskazanie do nasadzenia zieleni szczególnie 
wysokiej na granicy z terenami komunikacji,  

9)  dopuszcza się zmianę funkcji na inne usługi 
publiczne.  

§ 20. 1. Dla terenu zabudowy produkcyjnej  
z usługami – PU 3.1 ustala się:  

1)  wskazanie do przekształceń istniejącej funkcji 
produkcyjnej na funkcję usługową z wyłącze-
niem handlu,  

2)  prawo do modernizacji istniejących obiektów 
poprzez zwiększenie powierzchni szklenia  
w elewacjach budynków oraz wykończenia ce-
głą klinkierową,  

3)  prawo do rozbudowy budynku istniejącej par-
terowej portierni w ramach obowiązującej linii 
zabudowy,  

4)  budynek, o którym mowa w pkt. 3 powinien 
nawiązywać detalem architektonicznym do ist-
niejącej zabudowy przy ul. Wojska Polskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem elewacji fron-
towej,  

5)  prawo do zabudowy max 60% powierzchni te-
renu ,  

6)  obowiązek przeznaczenia min 15% powierzchni 
terenu jako powierzchni biologicznie czynnej,  

7)  obowiązek realizacji nowych zabudowań  
w formie uwzględniającej kontekst kubaturowy 
i architektoniczny wartoņciowej zabudowy po-
łoŊonej na sąsiednich terenach przyległych,  
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8)  wskazanie do rozbiórek tymczasowych wiat  
i zabudowań z jednoczesnym obowiązkiem 
uporządkowania terenu,  

9)  wskazanie do przebudowy i poszerzenia istnie-
jącego wjazdu na teren, od ul. Wojska Polskie-
go, w celu likwidacji ewentualnych kolizji ko-
munikacyjnych,  

10)  zakaz wycinania istniejących drzew, z wyłą-
czeniem drzew kolidujących z realizacją rozbu-
dowy budynku portierni,  

11)  wskazanie do nasadzenia nowych drzew od 
strony przestrzeni publicznych,  

12)  zakaz grodzenia pełnym murem od strony 
terenów publicznych, z obowiązkiem likwidacji 
istniejącego ogrodzenia z prefabrykatów beto-
nowych od strony terenu ZP3.2, wskazanie do 
realizacji ogrodzenia w formie ceglanego muru 
pełnego do wysokoņci max 120cm powyŊej ist-
niejącego terenu, a powyŊej 120cm w formie 
kutego ogrodzenia stalowego do wysokoņci 
max 200cm,  

13)  obowiązek ograniczenia wszelkiej uciąŊliwo-
ņci w tym olofaktorycznej (zapachowej) i hałasu 
do granic terenu ,  

14)  obsługa komunikacyjna od ul. W Polskiego 
i Towarowej.  

2. Dla terenu zabudowy produkcyjnej z usługami 
– PU 3.2 ustala się:  

1)  wskazanie do przekształceń funkcji produkcyj-
nej w stronę funkcji usługowej z wyłączeniem 
handlu, z zakazem lokalizacji funkcji akustycznie 
uciąŊliwych dla sąsiednich terenów mieszka-
niowych,  

2)  dla istniejącego budynku ujętego w ewidencji 
dóbr kultury obowiązują zasady zagospodaro-
wania zawarte w § 10 ust. 3, 4 i 5,  

3)  zakaz zmiany formy zewnętrznej częņci dobu-
dowanej budynku do istniejącego budynku,  
o którym mowa w pkt 2.  

§ 21. 1. Na obszarze planu wyróŊnia się następu-
jące tereny zieleni urządzonej:  

1)  park miejski, oznaczony na rysunku symbolem 
ZP 3.1,  

2)  zieleń urządzona stanowiąca skwery, oznaczo-
na na rysunku symbolem ZP 3.2,  

3)  zieleń urządzona wewnątrz kwartałów zabudo-
wy mieszkaniowej, oznaczona na rysunku sym-
bolem ZP 3.3,  

4)  zieleń urządzona, stanowiąca zagospodarowa-
nie parkingów, oznaczona na rysunku symbo-
lem ZP 3.4.  

2. Na terenie parku miejskiego (ZP 3.1) ustala 
się:  

1)  zakaz zabudowy budynkami oraz obiektami 
tymczasowymi,  

2)  zachowanie istniejącego osiowego układu 
kompozycji zieleni, schodów, schronów i fon-
tanny związanego z budynkiem gimnazjum na 
terenie UO 3.2,  

3)  zachowanie istniejących przejņć pieszych  
i urządzeń małej architektury,  

4)  dla częņci parku pomiędzy ulicami Bankowa, 
Zjednoczenia i Gimnazjalna zachowanie i pra-
wo do modernizacji ogródka jordanowskiego 
dla dzieci, prawo do organizacji otwartych eks-
pozycji muzealnych oraz wskazanie do kompo-
nowania zieleni i elementów małej architektury 
poprzez podkreņlenie osi kompozycyjnej łączą-
cej budynek muzeum z budynkiem projektowa-
nej biblioteki,  

5)  wskazanie do modernizacji nawierzchni pie-
szych oraz urządzeń słuŊących wypoczynkowi,  

6)  zakaz grodzenia,  

7)  prawo do lokalizacji amfiteatru z zachowaniem 
w/w ustaleń.  

3. Na terenie skwerów (ZP 3.2) ustala się:  

1)  zakaz zabudowy budynkami oraz obiektami 
tymczasowymi,  

2)  zachowanie istniejącej zieleni,  

3)  wskazanie do likwidacji istniejących schronów,  

4)  zachowanie istniejących przejņć pieszych  
i urządzeń małej architektury,  

5)  wskazanie do modernizacji nawierzchni pie-
szych oraz urządzeń słuŊących wypoczynkowi,  

6)  zakaz grodzenia.  

4. Na terenie zieleni urządzonej (ZP 3.3) ustala 
się:  

1)  zakaz zabudowy budynkami oraz obiektami 
tymczasowymi,  

2)  ukształtowanie terenu i nasadzenie zieleni ni-
skiej i wysokiej,  

3)  prawo do realizacji przejņć pieszych, urządzeń 
małej architektury w formie placów zabaw dla 
dzieci, boisk sportowych itp.  

4)  zakaz grodzenia terenów będących własnoņcią 
miasta Nowa Sól.  

5. Na terenie zieleni urządzonej (ZP 3.4) ustala 
się:  

1)  zakaz zabudowy budynkami oraz obiektami 
tymczasowymi,  

2)  wskazanie do nasadzenia zieleni wysokiej 
i niskiej szczególnie na granicy z terenami o in-
nej funkcji.  

Rozdział 7 

Zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej 

§ 22. W zakresie infrastruktury technicznej ustala 
się:  
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1)  zasilanie w energię elektryczną z istniejących 
i projektowanych stacji elektroenergetycznych 
na warunkach dostawcy ze wskazaniem do es-
tetyzacji budynków stacji transformatorowych,  

2)  prawo budowy sieci nn lub SN w zaleŊnoņci od 
mocy przyłączeniowej w obrębie całego terenu 
uchwały,  

3)  prawo realizacji budowy konsumentowych sta-
cji transformatorowych na terenie własnym 
inwestora,  

4)  projektowane inwestycje nie mogą powodować 
kolizji z istniejącym uzbrojeniem naziemnym 
i podziemnym, a wszelkie kolizje muszą być 
usunięte na koszt jednostek organizacyjnych 
powodujących ich powstanie na podstawie wa-
runków dostawcy,  

5)  wskazanie do wymiany budynków stacji trans-
formatorowych na mniejsze, kompaktowe tra-
fostacje oraz wskazanie do skablowania istnie-
jących napowietrznych linii energetycznych,  

6)  zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci ga-
zowej w uzgodnieniu z dysponentem sieci,  

7)  odprowadzenie ņcieków bytowych, komunal-
nych i przemysłowych poprzez istniejącą sieć 
kanalizacji sanitarnej w ulicach do oczyszczalni 
ņcieków, z jednoczesnym zakazem realizacji 
przydomowych oczyszczalni ņcieków i odpro-
wadzania ņcieków do zbiorników bezodpływo-
wych,  

8)  odprowadzenie wód opadowych do systemu 
kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem ich 
podczyszczenia przed odprowadzeniem tych 
wód do odbiornika,  

9)  usuwanie odpadów poprzez gromadzenie 
w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych na 
terenach poszczególnych posesji z wywozem 
na gminne wysypisko odpadów z zachowaniem 
przepisów szczególnych o odpadach i ochronie 
ņrodowiska,  

10) zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej,  

11) urządzenia infrastruktury technicznej projekto-
wać jako podziemne zgodnie z wymogami 
okreņlonymi w przepisach szczególnych,  
w uzgodnieniu z dysponentami poszczególnych 
sieci, za zgodą i na warunkach okreņlonych 
przez zarządcę lub właņciciela drogi,  

12) nakaz stosowania do celów grzewczych paliw 
płynnych, gazowych i stałych oraz alternatyw-
nych ňródeł energii z wyłączeniem paliw wę-
głowych w nowoprojektowanych budynkach,  

13) zachowanie istniejącej stacji redukcyjnej gazu 
na terenie oznaczonym symbolem G, u zbiegu 
ulic Wojska Polskiego i Towarowej i wskazanie 
do przeniesienia w głąb terenu U3.3 istniejącej 
stacji redukcyjnej przy ul. Waryńskiego.  

 

 

Rozdział 8 

Układ komunikacyjny 

§ 23. 1. Układ komunikacyjny stanowią istniejące 
i projektowane ulice obejmujące:  

1)  ulice główne, oznaczone na rysunku symbolem 
KDG,  

2)  ulice lokalne, oznaczone na rysunku symbolem 
KDL,  

3)  ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku symbo-
lem KDD,  

4)  drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku sym-
bolem KDW,  

5)  ciągi piesze, oznaczone na rysunku symbolem 
Kx,  

6)  parkingi, oznaczone na rysunku symbolem KP.  

2. Ulice główne (KDG) obejmują:  

1)  istniejącą ul. Wojska Polskiego, ul. Zjednocze-
nia i ul. Waryńskiego,  

2)  istniejącą i projektowaną ul. Towarową.  

3. Dla istniejących ulic głównych ustala się:  

1)  zachowanie istniejących ewidencyjnych linii 
rozgraniczających,  

2)  zachowanie istniejących zjazdów i dojazdów do 
nieruchomoņci.  

4. Dla projektowanego odcinka ulicy Towarowej 
wzdłuŊ dworca PKS ustala się:  

1)  max szerokoņć w liniach rozgraniczających 20m 
zgodnie z rysunkiem,  

2)  wskazanie do realizacji jezdni oddzielonych po 
ņrodku pasem zieleni,  

3)  zachowanie istniejących zjazdów i dojazdów na 
teren dworca PKS.  

5. Ulice lokalne (KDL) stanowią następujące uli-
ce: ul. Gimnazjalną, ul. Bankową, ul., Wróblewskie-
go, ul. Muzealną, ul. Topolową.  

6. Dla istniejących ulic lokalnych ustala się:  

1)  poszerzenie do projektowanych linii rozgrani-
czających,  

2)  zachowanie istniejących zjazdów i dojazdów do 
nieruchomoņci.  

7. Ulice dojazdowe (KDD) stanowią następujące 
ulice: ul. gen. Grota Roweckiego, ul. 9-go Maja,  
ul. Zamenhoffa.  

8. Dla istniejących ulic dojazdowych ustala się:  

1)  zachowanie istniejących ewidencyjnych linii 
rozgraniczających,  

2)  zachowanie istniejących zjazdów i dojazdów do 
nieruchomoņci.  

9. Tereny komunikacji, o których mowa w ust. 1 
pkt 1, 2, 3 i 5 stanowią przestrzeń publiczną, ogól-
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nodostępną oraz przestrzeń słuŊącą realizacji urzą-
dzeń infrastruktury technicznej.  

10. Tereny dróg wewnętrznych (KDW), o których 
mowa w ust. 1 pkt 4 mogą stanowić współwłasnoņć 
właņcicieli działek do których stanowią dojazd.  

11. Dla terenów dróg wewnętrznych i dróg pu-
blicznych ustala się prawo realizacji miejsc postojo-
wych w obrębie linii rozgraniczających.  

12. Na terenie ulic ogólnodostępnych i ciągów 
pieszych ustala się:  

1)  priorytet optymalizacji warunków komunikacji 
pieszej,  

2)  zrównanie poziomów chodników i ulic w miej-
scach przejņć pieszych i przejazdów rowero-
wych,  

3)  trakt pieszy o szerokoņci zaleŊnej od pasa ruchu 
dla traktu jednopasowego - 1,4m, 2 pasowego  
-2,1m, 3 pasowego – 2,9m, 4 pasowego - 3,7m,  

4)  lokalizację latarni, rozmównic telefonicznych, 
słupów ogłoszeniowych, hydrantów, koszy wg 
wzorów zaakceptowanych przez władze miasta 
i Konserwatora Zabytków i obowiązujących na 
całym obszarze planu,  

5)  wskazanie nasadzenia następujących gatunków 
drzew: klon pospolity kulisty, grab pospolity 
odmiana stoŊkowa, leszczyna turecka, głóg 
dwuszyjkowy, dąb szypułkowy, odmiana stoŊ-
kowata, lipa drobnolistna, jarząb szwedzki  

13. Na terenach komunikacji pieszej ustala się 
prawo do lokalizacji obiektów sezonowych  
tj. ogródki gastronomiczne w formie lekkiej i otwar-
tej z materiałów naturalnych jak: drewno, stal, ka-
mień itp.  

14. Na terenach parkingów KP ustala się zakaz 
grodzenia, wskazanie do nasadzenia zieleni, szcze-
gólnie jako obudowy wokół parkingu oraz wykona-

nia płyt parkingowych w formie aŊurowej, zapew-
niającej porost trawy.  

15. Dla wszystkich terenów dróg publicznych 
ustala się prawo przebudowy istniejących ciągów 
komunikacji samochodowej na ciągi pieszo jedne 
lub piesze.  

Rozdział 9 

Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenów 

§ 24. 1. Istniejące obiekty tymczasowe, oznaczo-
ne na rysunku literą T pozostawia się w dotychcza-
sowej lokalizacji do roku 2010 ze wskazaniem do 
przeniesienia funkcji usługowych na tereny, które 
przewidują zabudowę usługową.  

2. Na terenie objętym planem ustala się zakaz 
lokalizacji nowych obiektów tymczasowych w po-
staci blaszaków, kontenerów jak równieŊ budynków 
murowanych z wyłączeniem lokalizacji straganów 
handlowych funkcjonujących czasowo przy okazji 
imprez i ņwiąt.  

Rozdział 10 

Przepisy końcowe 

§ 25. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym dla terenów objętych opraco-
waniem ustala się stawkę procentową słuŊącą nali-
czeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomo-
ņci w wysokoņci 20%.  

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta.  

§ 27. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie  
30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady  
Piotr Szyszko  
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr LVI/349/09 

Rady Miejskiej w Nowej Soli 

z dnia 30 grudnia 2009r. 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr LVI/349/09 

Rady Miejskiej w Nowej Soli 

z dnia 30 grudnia 2009r. 
 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej w Nowej Soli o sposobie rozpatrze-
nia nieuwzględnionych uwag wniesionych do pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta Nowa Sól obejmującego kwarta-
ły zabudowy pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, 
Grota Roweckiego, Towarową, Topolową i Wro-

cławską. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przetrze- 
nnym (tj. Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 ze zmiana-
mi) Rada Miejska we Nowej Soli rozstrzyga, co na-
stępuje: 

ZłoŊone uwagi do ww. projektu planu rozpatruje się 
w sposób następujący: 

1. Uwagę złoŊoną w dniu 17.11.2009r. przez Kupiec 
Regionalny Sp. z o.o., ul. Platynowa 28, 62 – 052 
Komorniki dotyczącą działek Nr 592/8, 592/13  
i 592/14 dotyczącą lokalizacji zespołu obiektów usłu-
gowo – handlowych tj.: 

 zmianę przebiegu nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, 

 wpisanie powierzchni zabudowy do 1650m2 , 

 wykreņlenie par. 12, ust. 2 cyfry 4, 

 wpisanie w par. 16, ust 5 pkt 4 wieloņci po-
wierzchni sprzedaŊy 400m2 , 

 zmianę w jednostce planistycznej MWU 3.20. 
przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

 dodanie w par. 23, ust. 13 dopuszczenie re-
alizacji płyty parkingowej, 

 zmianę przebiegu drogi wewnętrznej KDW. 

Nie uwzględnia się. 

2. Uwagę złoŊoną w dniu 17.11. 2009r. przez pań-
stwa Marię i Witolda Trojan, ul. Wrocławska 2E/1,  
67 – 100 nowa Sól dotyczącą przebiegu drogi we-
wnętrznej KDW i kolidującą lokalizacją istniejącego 
garaŊu. 

Nie uwzględnia się. 

3. Uwagę złoŊoną w dniu 07.12.2009r. przez Przed-
siębiorstwo Gospodarcze „AFRA” Marek Wojtczak, 
ul. Piłsudskiego 63, 67 – 100 Nowa Sól dotyczącą: 

 grodzenie nieruchomoņci od strony ulicy 
Muzealnej, 

 zabudowy częņciowej istniejącego parkingu, 

 moŊliwoņć zabudowy handlowej do 400m2 , 

 moŊliwoņć postawienia masztu i anten na 
dachu budynku, 

 wykreņlenia zapisu obowiązku zburzenia ist-
niejącego muru. 

Nie uwzględnia się w częņci wprowadzenia moŊli-
woņci zabudowy na częņci parkingu oraz lokalizacji 
obiektu handlowego o powierzchni sprzedaŊy do 
400m2. 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr LVI/349/09 

Rady Miejskiej w Nowej Soli 

z dnia 30 grudnia 2009r. 
 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej w Nowej Soli o sposobie realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej należących do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póňniejszymi zmianami) 
Rada Miejska w Nowej Soli rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

W zakresie istniejącej zabudowy zadania w zakresie 
infrastruktury technicznej prowadzić będą właņciwe 
przedsiębiorstwa, w kompetencji, których leŊy roz-
wój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 
energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie  
z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego oraz na podstawie przepisów odręb-
nych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami re-
alizowane będą zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem 
gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów 
odrębnych. 

2. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań 
okreņlonych w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, które naleŊą do zadań własnych 
gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Pro-
gramu Inwestycyjnego miasta Nowa Sól. 

3. Okreņlenie terminów przystąpienia i zakoń-
czenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy 
Nowa Sól - Miasto. 

4. Inwestycje realizowane mogą być etapowo  
w zaleŊnoņci od wielkoņci ņrodków przeznaczonych 
na inwestycje. 

§ 2. 1. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej w zakresie istniejącej za-
budowy okreņlonych w planie. Finansowanie inwe-
stycji będzie odbywać się poprzez: 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 19 – 829 –                                            Poz. 315, 316 
 

1) Wydatki z budŊetu gminy, 

2) Współfinansowanie ņrodkami zewnętrznymi, 
poprzez budŊet gminy w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 

c) dotacji i poŊyczek z funduszy celowych, 

d) kredytów i poŊyczek bankowych, 

e) innych ņrodków zewnętrznych. 

3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumień o charakterze cywilno - prawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno - prywat-
nego, a takŊe właņcicieli nieruchomoņci. 

 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XLV/349/10 

 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU  

 

z dnia 27 stycznia 2010r. 
 

w sprawie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 

Na podstawie art. 96 ust. 4 w związku z art. 48  
ust. 4 i 5 i art. 96 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, 
poz. 1706, Nr 221, poz. 1738) oraz art. 6 ust. 2 i art. 7 
ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu 
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakre-
sie doŊywiania” (Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259, 
z 2008r Nr 225, poz. 1487, z 2009r. Nr 219, poz. 1706) 
postanawia się, co następuje: 

§ 1. Posiłki w naturze dzieciom i uczniom  
w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimna-
zjum i w innych szkołach do czasu ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej przygotowują kuchnie i stołówki 
placówek, w których posiłki będą wydawane i spo-
Ŋywane. Koszt posiłku ustalają Dyrektorzy tych pla-
cówek. O kaŊdorazowych zmianach odpłatnoņci za 
posiłek Dyrektorzy informują pisemnie Miejsko 
Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej w Lubsku.  

§ 2. Pozostałym osobom uprawnionym do posił-
ku zapewnienie posiłku w naturze moŊe być reali-
zowane w placówkach i stołówkach, odpowiednio 
do tego przystosowanych, na podstawie stosowne-
go porozumienia lub umowy zawieranej z Miejsko 
Gminnym Oņrodkiem Pomocy Społecznej.  

§ 3. W przypadku braku moŊliwoņci zapewnienia 
posiłku w naturze lub gdy przyznanie pomocy 
w formie posiłku w naturze byłoby niecelowe 
z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną, moŊe być 
przyznana pomoc:  

1)  W formie ņwiadczenia pienięŊnego na zakup 
posiłku lub Ŋywnoņci, lub  

2)  W formie ņwiadczenia rzeczowego w postaci 
produktów Ŋywnoņciowych, lub  

3)  W formie bonu Ŋywnoņciowego na zakup pro-
duktów Ŋywnoņciowych.  

§ 4. 1. Osobom i rodzinom znajdującym się w sy-
tuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej, w szczególnoņci osobom samotnym,  
w podeszłym wieku, chorym lub niepełnospraw-

nym, w przypadku, gdy dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 
przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym 
mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 wymie-
nionej ustawy moŊna przyznać pomoc w ramach 
niniejszego programu takŊe:  

a)  odpłatnie pod warunkiem, iŊ po wykorzysta-
niu pomocy osoba lub rodzina korzystająca 
z tej formy pomocy dokona zwrotu w całoņci 
poniesionych wydatków. Kolejna pomoc 
zwrotna moŊe być przyznana po dokonaniu 
zwrotu poprzednich wydatków,  

b)  w formie częņciowej pomocy, tj. 50% warto-
ņci ņwiadczenia, a pozostałą kwotę pokrywa 
osoba zainteresowana - pod warunkiem, iŊ 
po wykorzystaniu pomocy osoba lub rodzina 
dokona zwrotu tej częņci poniesionych wy-
datków. Kolejna pomoc moŊe być przyznana 
po dokonaniu zwrotu poprzednich wydat-
ków,  

c)  w przypadkach szczególnych, o których mo-
wa w art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy spo-
łecznej na wniosek pracownika socjalnego 
lub osoby zainteresowanej moŊna odstąpić 
od Ŋądania zwrotu wydatków poniesionych 
na pomoc w ramach niniejszego programu. 
W takich przypadkach wydatki te finansowa-
ne będą ze ņrodków własnych przeznaczo-
nych na realizację programu.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Lubska.  

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie w ciągu 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach 
administracji Urzędu Miejskiego w Lubsku z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r.  

Przewodniczący Rady 
Andrzej Tomiałowicz 
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