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§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej określonych w planie. 
Finansowanie inwestycji bňdzie odbywań siň 
poprzez: 

1) Wydatki z budşetu gminy, 

2) Współfinansowanie środkami zewnňtrznymi, 
poprzez budşet gminy w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorzņdu województwa, 

c) dotacji i poşyczek z funduszy celowych, 

d) kredytów i poşyczek bankowych, 

e) innych środków zewnňtrznych. 

3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumień o charakterze cywilno - prawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno - prywat-
nego, a takşe właścicieli nieruchomości. 
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UCHWAŁA NR LXIV/792/10 
 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
 z dnia 30 marca 2010r. 

  
w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia 

i miasta Zielona Góra 
 
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1  
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591 z póŝn. zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. 
zm.2), w zwiņzku z uchwałņ Rady Miasta Zielona 
Góra Nr VII/78/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku  
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia oraz zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra, 
zmienionņ uchwałami Nr XXI/306/08, XXI/307/08, 
XXI/308/08 z dnia 1 kwietnia 2008r., po stwierdzeniu 
zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona 
Góra”, uchwalonego uchwałņ Nr XXVIII/392/08 Rady 
Miasta Zielona Góra z dnia 19 sierpnia 2008r. 
uchwala siň, co nastňpuje:  

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy 
plan oraz zmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona 
Góra, obejmujņce obszar ograniczony: od północy: 
liniņ kolejowņ; od zachodu: ul. Zjednoczenia,  
                                                      
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszo-
ne w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. 
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,  
poz. 1241.  
2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. 
Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007r.  
Nr 127, poz. 880 oraz z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 
i Nr 220, poz. 1413.  

ul. Dņbrówki, ul. Długņ, ul. 1 Maja, ul. Jaskółczņ; od 
południa: ul. Ogrodowņ, ul. Fabrycznņ, ul. Henryka 
Sienkiewicza; od wschodu i południowego  
– wschodu: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego,  
ul. Generała Józefa Sowińskiego, ul. Aleja Konstytu-
cji 3 Maja, ul. Ceglanņ, ul. Piaskowņ, ul. Lwowskņ 
i ul. Ludwika Waryńskiego, ul. Stanisława Staszica 
w granicach określonych na rysunku planu, 
o powierzchni 270,30ha.  

2. Określone w ust. 1 granice obszaru objňtego 
planem wynikajņ z uchwały Nr VII/78/2007 z dnia  
24 kwietnia 2007r. w sprawie przystņpienia do spo-
rzņdzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Śródmieścia i miasta 
Zielona Góra, zmienione uchwałami Nr: XXI/306/08, 
XXI/307/08, XXI/308/08 z dnia 1 kwietnia 2008r.  

3. Integralnņ czňściņ uchwały sņ:  

1)  załņcznik Nr 1 - rysunek planu wykonany na 
mapie zasadniczej w skali 1:1000, składajņcy siň 
z czterech arkuszy;  

2)  załņcznik Nr 2 - rozstrzygniňcie o sposobie re-
alizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które naleşņ do 
zadań własnych miasta oraz zasadach ich fi-
nansowania;  

3)  załņcznik Nr 3 - rozstrzygniňcie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do wyłoşonego do 
publicznego wglņdu projektu planu miejsco-
wego;  

4)  załņcznik tabelaryczny Nr I - spis obiektów wpi-
sanych do rejestru zabytków;  

5)  załņcznik tabelaryczny Nr II - spis obiektów ob-
jňtych ochronņ na mocy miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego;  
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6)  załņcznik tabelaryczny Nr III - ustalenia szczegó-
łowe obowiņzujņce dla terenów.  

§ 2. 1. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1)  uchwale planu lub uchwale – naleşy przez to 
rozumień niniejszņ uchwałň Rady Miasta Zielo-
na Góra, o ile z treści przepisu nie wynika ina-
czej;  

2)  ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym – naleşy przez to rozu-
mień ustawň o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;  

3)  przepisach odrňbnych – naleşy przez to rozu-
mień odpowiednie ustawy, wraz z aktami wy-
konawczymi oraz pozostałymi przepisami, 
zwiņzanymi z ustawņ o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym;  

4)  planie – naleşy przez to rozumień komplet usta-
leń, dotyczņcych obszaru objňtego miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu miasta Zielona Góra, bňdņcych 
przedmiotem niniejszej uchwały;  

5)  mapie – naleşy przez to rozumień mapň zasad-
niczņ w skali 1:1000, w standardzie cyfrowym, 
gromadzonņ w państwowym zasobie geode-
zyjno- kartograficznym, wydanņ przez właściwņ 
jednostkň organizacyjnņ urzňdu;  

6)  rysunku planu – naleşy przez to rozumień za-
łņcznik Nr 1 do uchwały, składajņcy siň z czte-
rech arkuszy;  

7)  terenie – naleşy przez to rozumień działkň lub 
kilka działek w całości lub w czňści, wyodrňb-
nionych na rysunku planu za pomocņ linii roz-
graniczajņcych, oznaczonych numerem porzņd-
kujņcym i przypisanym symbolem podstawo-
wego przeznaczenia terenu, w granicach któ-
rych obowiņzujņ zbieşne ustalenia, jeśli z tekstu 
uchwały nie wynika inaczej;  

8)  działce – naleşy przez to rozumień działkň grun-
tu zgodnņ z jej ustawowņ definicjņ, wg przepi-
sów odrňbnych;  

9)  działkach budowlanych – naleşy przez to rozu-
mień działki budowlane w rozumieniu ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym;  

10) istniejņcych działkach, budynkach, przeznacze-
niach – naleşy przez to rozumień działki, budyn-
ki, przeznaczenia zgodne z ewidencjņ gruntów 
w dniu wejścia w şycie planu;  

11) nowych działkach – naleşy przez to rozumień 
działki wydzielane po wejściu w şycie planu;  

12) nowych budynkach – naleşy przez to rozumień 
budynki, dla których decyzje o pozwoleniu na 
budowň bňdņ wydawane w trybie niniejszego 
planu;  

13) przestrzeni publicznej – naleşy przez to rozu-
mień dostňpne dla ogółu:  

a)  tereny dróg, w tym: ulice, place, skwery, 
ścieşki piesze i rowerowe, wyznaczone na ry-
sunku planu liniami rozgraniczajņcymi, 
a takşe tereny zieleni ogólnomiejskiej urzņ-
dzonej takie, jak: parki, tereny sportowo – re-
kreacyjne otwarte,  

b)  czňści działek, w tym działek budowlanych 
przeznaczonych i słuşņcych do realizacji ce-
lów publicznych, wraz z przynaleşnym ich 
zagospodarowaniem w formie: dojśń, dojaz-
dów, dziedzińców, parkingów, zieleni urzņ-
dzonej, ogrodów;  

14) substandardowej zabudowie, zagospodarowa-
niu – naleşy przez to rozumień, iş jest to zabu-
dowa i zagospodarowanie zaburzajņce ład 
przestrzenny oraz powodujņce degradacjň oto-
czenia i obnişenie estetyki miejsca, odbiegajņce 
swoim charakterem, funkcjņ, materiałami bu-
dowlanymi, od planowanego przeznaczenia,  
a takşe bňdņce w złym stanie technicznym 
i zdekapitalizowane, wskazywane w planie do 
przebudowy lub wymiany zabudowy;  

15) przynaleşnym zagospodarowaniu terenu – na-
leşy przez to rozumień, iş w granicach danego 
terenu dopuszcza siň, odpowiednio do przezna-
czenia podstawowego i dopuszczonego:  

a)  istniejņce lub planowane: drogi wewnňtrzne, 
powierzchnie jezdne, postojowe, piesze i ro-
werowe,  

b)  parkingi i garaşe w tym naziemne, podziem-
ne, nadziemne, wolnostojņce lub zintegro-
wane z zabudowņ, realizujņce zapotrzebowa-
nie na miejsca postojowe,  

c)  powierzchnie zieleni, zieleń wysoka i średnia, 
w tym ogrody przydomowe, a takşe zieleń 
towarzyszņca obiektom budowlanym oraz 
budowlom, w tym zieleń rekreacyjna, a takşe 
izolacyjna,  

d)  miejsca na odpady komunalne, ogrodzenia, 
mała architektura, zadaszenia, pergole, tara-
sy,  

e)  budowle terenowe takie, jak podjazdy, scho-
dy, rampy, place zabaw, oczka wodne, urzņ-
dzenia ogrodowe, elementy reklamowe wol-
nostojņce i zwiņzane z obiektami budowla-
nymi,  

f)  obiekty, sieci, przyłņcza i urzņdzenia zwiņza-
ne z uzbrojeniem terenu i infrastrukturņ 
technicznņ, wraz z zagwarantowaniem do 
nich dostňpności komunikacyjnej;  

16) strefach – naleşy przez to rozumień obszary in-
dywidualnie wyznaczane na rysunku planu, 
wewnņtrz których dla wszystkich działek lub ich 
czňści plan ustala dodatkowe uwarunkowania, 
zgodne z przedmiotem i problematykņ, którņ 
dana strefa wprowadza do ustaleń planu;  

17) elewacjach eksponowanych – naleşy przez to 
rozumień elewacje budynków widoczne z prze-
strzeni publicznych;  
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18) integracji – naleşy przez to rozumień proces 
tworzenia jednolitej przestrzeni z czňści tere-
nów publicznych i prywatnych;  

19) usługach nieprodukcyjnych – naleşy przez to 
rozumień, kaşdy rodzaj usług, niesklasyfikowa-
ny w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 
(PKWiU), jako usługi produkcyjne z wyklucze-
niem usług poligraficznych oraz reprodukcji za-
pisanych nośników informacji;  

20) zabudowie mieszkaniowej z usługami – naleşy 
przez to rozumień, budynek mieszkaniowy, któ-
ry moşe zawierań lokale usługowe.  

2. Pozostałe niewymienione w ust. 1 definicje 
uşyte w uchwale naleşy rozumień zgodnie z ich 
brzmieniem ustalonym w przepisach odrňbnych.  

§ 3. 1. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ od-
powiednio:  

1)  ustalenia określane dla obiektów, w tym:  

a)  obiekty wpisane do rejestru zabytków (OR),  

b)  obiekty objňte ochronņ na mocy planu (OE);  

2)  ustalenia określane dla terenów, w tym:  

a)  podstawowe przeznaczenie – naleşy przez to 
rozumień, przeznaczenie obejmujņce wiňcej 
niş 50% powierzchni kaşdej działki budowla-
nej lub wiňcej niş 50% powierzchni całkowitej 
wszystkich budynków istniejņcych i plano-
wanych, połoşonych w jej granicach,  

b)  dopuszczalne towarzyszņce przeznaczenie  
– naleşy przez to rozumień dodatkowe, wy-
mienione z nazwy przeznaczenie terenu, któ-
re moşe towarzyszyń lub uzupełniań przezna-
czenie podstawowe w granicach kaşdej 
działki lub czňści powierzchni całkowitej bu-
dynków połoşonych w jej granicach, bez 
moşliwości wydzielania dla nich samodziel-
nych nieruchomości,  

c)  zamienne przeznaczenia– naleşy przez to ro-
zumień, wymienione z nazwy inne niş pod-
stawowe przeznaczenia, które mogņ stano-
wiń przeznaczenie podstawowe w granicach 
działki, z zastrzeşeniem, iş:  

 obowiņzujņ dla nich wymogi, w szczegól-
ności dotyczņce zasad ochrony środowiska 
i wskaŝniki kształtowania zabudowy, jak 
dla przeznaczenia podstawowego,  

 obowiņzujņ dla nich wskaŝniki parkingo-
we, jak dla zamiennego przeznaczenia,  

d)  procent terenów zabudowanych- Pz – naleşy 
przez to rozumień maksymalny dopuszczalny 
procent, bňdņcy ilorazem: sumy powierzchni 
zabudowy, liczonej na poziomie parteru 
w zewnňtrznym obrysie murów, wszystkich 
budynków połoşonych w granicach działki 
budowlanej, do powierzchni lub czňści po-
wierzchni tej działki budowlanej połoşonej 
w granicach przedmiotowego terenu, prze-
mnoşony przez 100%,  

e)  procent terenów biologicznie czynnych – Pb 
– naleşy przez to rozumień minimalny do-
puszczalny procent, bňdņcy ilorazem: sumy 
wszystkich powierzchni biologicznie czyn-
nych połoşonych w granicach działki budow-
lanej, do powierzchni lub czňści powierzchni 
tej działki budowlanej połoşonej w granicach 
przedmiotowego terenu, przemnoşony przez 
100%, parametru nie stosuje siň dla istniejņ-
cych nieruchomości zabudowanych w dniu 
wejścia w şycie planu o przeznaczeniach MN, 
MNu, MW, MWu, UU, UK, UA, UO, UZ,  

f)  wysokośń zabudowy – jest to nieprzekraczal-
na wysokośń budynku rozumiana zgodnie 
z przepisami odrňbnymi, określona za pomo-
cņ jednego lub dwu obowiņzujņcych łacznie 
parametrów, to jest: K - ilości kondygnacji 
nadziemnych wraz z poddaszem uşytkowym 
i H – nieprzekraczalnej wysokości budynku 
podanej w metrach, liczonej zgodnie z prze-
pisami odrňbnymi, z dopuszczeniem w bryle 
budynku, nowych dominant siňgajņcych do 
5m ponad nieprzekraczalnņ wysokośń bu-
dynku, z zastrzeşeniem, iş rzut dominanty nie 
moşe przekroczyń 15% powierzchni zabudo-
wy tego budynku,  

g)  obowiņzujņce linie zabudowy – sņ to linie za-
budowy wyznaczone na rysunku planu, po-
krywajņce siň z liniņ rozgraniczajņcņ teren lub 
cofniňte do wnňtrza terenu, wzdłuş której sņ 
juş połoşone lub muszņ byń lokalizowane 
zewnňtrzne ściany budynków, których lokali-
zacja planowana jest w pasie terenu 
o szerokości 30m liczņc od linii rozgranicza-
jņcych przyległych ulic, ścieşek pieszych 
i innych terenów, bez uwzglňdniania scho-
dów, ramp wejściowych, werand i podcieni, 
a takşe: wykuszy, balkonów, loggii, ryzalitów, 
gzymsów oraz ocieplenia wraz z tynkiem wy-
konanych na istniejņcych budynkach wysta-
jņcych poza obrys przedmiotowej linii zgod-
nie z warunkami technicznymi, tworzņc za-
równo ciņgłņ pierzejň, jak teş inne układy za-
budowy,  

h)  nieprzekraczalne linie zabudowy – sņ to linie 
zabudowy wyznaczone na rysunku planu, 
pokrywajņce siň z liniņ rozgraniczajņcņ teren 
lub cofniňte do wnňtrza terenu, w obszarze 
których sņ juş połoşone lub mogņ byń lokali-
zowane budynki, bez uwzglňdniania scho-
dów, ramp wejściowych, werand i podcieni, 
a takşe: wykuszy, balkonów, loggii, ryzalitów, 
gzymsów oraz ocieplenia wraz z tynkiem wy-
konanych na istniejņcych budynkach wysta-
jņcych poza obrys przedmiotowej linii zgod-
nie z warunkami technicznymi, tworzņc za-
równo ciņgłņ pierzejň, jak teş inne układy za-
budowy;  

3)  ustalenia określane dla stref, w tym:  

a)  strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej ozna-
czonej symbolem „A",  
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b)  strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej 
oznaczonej symbolem „B”,  

c)  podstrefy ochrony zabytkowych załoşeń 
ogrodowo - willowych oznaczonej symbolem 
„B1”,  

d)  podstrefy ochrony zabytkowych obiektów 
sakralnych w załoşeniach zieleni oznaczonej 
symbolem „B2”,  

e)  podstrefy ochrony zabytkowych załoşeń 
osiedli mieszkaniowych oznaczonej symbo-
lem „B3”,  

f)  strefy ochrony zabytkowej zabudowy miesz-
kaniowej oznaczonej symbolem „M”,  

g)  strefy ochrony zabytkowej zabudowy prze-
mysłowej, oznaczonej symbolem „P”,  

h)  strefy ochrony zabytkowej załoşeń zieleni, 
oznaczonej symbolem „Z”,  

i)  strefy ochrony reliktów archeologicznych, 
oznaczonej symbolem „W”– toşsamej 
z zasiňgiem strefy „A”,  

j)  strefy obserwacji archeologicznych, ozna-
czonej symbolem „OW”– toşsamej 
z zasiňgiem strefy „B”,  

k)  strefy wystňpowania terenów o małej 
i średniej przydatności do celów budowla-
nych, oznaczonej symbolem SE,  

w granicach których dla wszystkich działek bu-
dowlanych i działek, plan określa dodatkowe 
uwarunkowania i ograniczenia zabudowy i zago-
spodarowania;  

4)  ustalenia planu określane dla infrastruktury 
technicznej – sņ to ustalenia planu definiowane 
indywidualnie dla terenów infrastruktury tech-
nicznej, a takşe istniejņcych i projektowanych 
sieci, wyznaczanych w planie zgodnie ze specy-
fikņ poszczególnych branş;  

5)  ustalenia pozostałe – wynikajņce z poszczegól-
nych paragrafów uchwały.  

2. Dla działek, które w dniu wejścia w şycie planu 
były zabudowane lub w których działania inwesty-
cyjne polegań bňdņ na odbudowie oraz nadbudowie 
w rzucie istniejņcym, wymienione w ust.1 pkt 2 lit. a-
e, parametry mogņ nie obowiņzywań lecz w przy-
padku działań budowlanych wielkości tych parame-
trów z ust. 1 pkt 2 lit. d i e, nie mogņ byń wyşsze niş 
te, które charakteryzujņ połoşonņ w granicach tych 
działek istniejņcņ zabudowň, z dopuszczeniem 
zwiňkszenia powierzchni zabudowy o 15m2 na po-
lepszenie warunków technicznych istniejņcych bu-
dynków to jest dobudowň wind, schodów.  

3. Pozostałe niewymienione w ust. 1 definicje 
uşyte w uchwale naleşy rozumień zgodnie z ich 
brzmieniem, ustalonym w przepisach odrňbnych.  

§ 4. 1. Obowiņzujņcymi ustaleniami rysunku pla-
nu sņ:  

1)  linie rozgraniczajņce tereny o róşnym przezna-
czeniu podstawowym lub róşnych zasadach 
zagospodarowania;  

2)  cyfrowo – literowe symbole terenów, zawiera-
jņce podstawowe ich przeznaczenia;  

3)  obowiņzujņce linie zabudowy;  

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy;  

5)  strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej, ozna-
czona symbolem „A";  

6)  strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej, 
oznaczona symbolem „B”;  

7)  podstrefy ochrony zabytkowych załoşeń ogro-
dowo - willowych, oznaczone symbolem „B1”;  

8)  podstrefy ochrony zabytkowych obiektów sa-
kralnych w załoşeniach zieleni, oznaczone sym-
bolem „B2”;  

9)  podstrefy ochrony zabytkowych załoşeń osiedli 
mieszkaniowych, oznaczone symbolem „B3”;  

10) strefy ochrony zabytkowej zabudowy mieszka-
niowej, oznaczone symbolem „M”;  

11) strefy ochrony zabytkowej zabudowy przemy-
słowej, oznaczone symbolem „P”;  

12) strefy ochrony zabytkowej załoşeń zieleni, 
oznaczone symbolem „Z”;  

13) strefa ochrony reliktów archeologicznych, 
oznaczona symbolem „W”– toşsama z zasiň-
giem strefy „A”;  

14) strefa obserwacji archeologicznych, oznaczona 
symbolem „OW”– toşsama z zasiňgiem strefy 
„B”;  

15) strefy wystňpowania terenów o małej i średniej 
przydatności do celów budowlanych, oznaczo-
ne symbolem SE;  

16) obiekty wpisane do rejestru zabytków (OR);  

17) budynki i budowle zabytkowe objňte ochronņ 
na mocy planu (OE).  

2. Pozostałe oznaczenia wystňpujņce na rysunku 
planu majņ charakter informacyjny.  

Rozdział 2 

Przeznaczenia terenów w planie 

§ 5. 1. W planie wyszczególniono nastňpujņce 
przeznaczenia terenów. Sņ to:  

1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej – MN;  

2)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami – MNu;  

3)  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej – MW;  

4)  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej z usługami – MWu;  

5)  tereny zabudowy zamieszkania zbiorowego  
– MB;  
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6)  tereny zabudowy usługowej administracji  
– UA;  

7)  tereny zabudowy usługowej obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaşy powyşej 2000m2 
– UC;  

8)  tereny zabudowy usługowej sakralnej – UD;  

9)  tereny zabudowy usługowej kultury – UK;  

10) tereny zabudowy usługowej nauki – UN;  

11) tereny zabudowy usługowej oświaty – UO;  

12) tereny obsługi komunikacji – UP;  

13) tereny usług transportu – UT;  

14) tereny zabudowy usługowej handlu i usług  
– UU;  

15) tereny usług zdrowia – UZ;  

16) tereny zabudowy techniczno produkcyjnej – Pp;  

17) tereny zabudowy usługowo – technicznej – Ps;  

18) tereny zieleni urzņdzonej – ZP;  

19) tereny dróg publicznych głównych – KDg;  

20) tereny dróg publicznych zbiorczych – KDz;  

21) tereny dróg publicznych lokalnych – KDl;  

22) tereny dróg publicznych dojazdowych – KDd;  

23) tereny publicznych ciņgów pieszo-jezdnych  
– KDx;  

24) tereny publicznych placów i ciņgów pieszych  
– KDp;  

25) tereny infrastruktury technicznej – TE, TG, TW.  

2. Dla kaşdego terenu wyodrňbnionego w planie 
za pomocņ linii rozgraniczajņcych, w tekście uchwa-
ły ustala siň szczegółowo: przeznaczenia podstawo-
we, dopuszczalne towarzyszņce przeznaczenia, za-
mienne przeznaczenia, sposoby zagospodarowania 
i uşytkowania terenów, budynków i budowli, a takşe 
odpowiadajņce poszczególnym przeznaczeniom 
nakazy, zakazy, dopuszczenia.  

Rozdział 3 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

§ 6. W planie z uwagi na ochronň ładu prze-
strzennego, dla wyodrňbnionych terenów obowiņzu-
jņ odpowiednio nastňpujņce ustalenia:  

1)  dopuszcza siň zabudowň w granicy działki bu-
dowlanej z zachowaniem pozostałych ustaleń 
planu;  

2)  nowa zabudowa winna byń kształtowana indy-
widualnie, w sposób i przy uşyciu materiałów 
gwarantujņcych uzyskanie wysokiego standar-
du rozwiņzań urbanistycznych i architektonicz-
nych;  

3)  w istniejņcych budynkach zabudowy mieszka-
niowej MN, MNu, MW, MWu, MB dopuszcza 
siň zmianň sposobu uşytkowania poddasza na 

poddasza z pomieszczeniami przeznaczonymi 
na pobyt ludzi, z zachowaniem przepisów od-
rňbnych oraz pozostałych ustaleń planu;  

4)  nowa zabudowa moşe byń realizowana zarów-
no w formie obiektów wolnostojņcych lub gru-
py obiektów zintegrowanych, z zachowaniem 
pozostałych ustaleń planu;  

5)  dopuszcza siň dobudowy do ścian szczytowych 
oraz nadbudowy zmieniajņce formy dachów 
z zachowaniem pozostałych ustaleń planu;  

6)  dopuszcza siň i wskazuje siň dla wybranych te-
renów przejścia bramowe gwarantujņce dostňp 
do wnňtrza;  

7)  wjazdy do noworealizowanych garaşy zarówno 
wolnostojņcych, jak i wkomponowanych w bry-
ły budynków o róşnych przeznaczeniach, winny 
byń lokalizowane w odległości nie mniejszej niş 
6,0m od linii rozgraniczajņcej drogi publiczne, 
ograniczenie nie odnosi siň do dróg dojazdo-
wych o symbolach KDd, KDx;  

8)  ogrodzenia działek winny byń budowane lub 
przebudowywane w miejscu wyznaczonym 
obowiņzujņcņ dla drogi liniņ rozgraniczajņcņ 
lub cofniňte do wnňtrza terenu, z zastosowa-
niem materiałów takich, jak: drewno, kamień, 
cegła, siatka stalowa, ogrodzenia stalowe lub 
odpowiednik, w tym mury pełne, z zastrzeşe-
niem, iş nie mogņ byń one stosowane na całych 
odcinkach nowych ogrodzeń w terenach zabu-
dowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, 
aşurowe licowe i tynkowane, a takşe zieleń 
średnia - krzewy i şywopłoty, z zastrzeşeniem, iş 
zakazuje siň stosowania ogrodzeń z prefabry-
kowanych przňseł z płyt betonowych;  

9)  kaşde nowe przedsiňwziňcie winno uwzglňd-
niań kompleksowe zagospodarowanie nieru-
chomości szczególnie od strony przyległej doń 
przestrzeni publicznej, z uwzglňdnieniem sko-
ordynowanych rozwiņzań: terenowych, nawie-
rzchni, elementów małej architektury, zieleni 
towarzyszņcej, infrastruktury drogowej i tech-
nicznej;  

10) definiowana w planie wysokośń zabudowy 
w zał. Nr III kolumnie 4, w szczególności w za-
siňgu stref konserwatorskich „A” i „B” podlega 
nastňpujņcym regulacjom:  

a)  w przypadku, gdy w zał. Nr III kolumnie 4 
maksymalna wysokośń budynku została 
określona jako wyşsza lub równa – III K, na-
kazuje siň, aby noworealizowany budynek 
posiadał wysokośń co najmniej II K,  

b)  w przypadku, gdy noworealizowany budynek 
sņsiaduje w promieniu 30,0 m z budynkami 
historycznymi o róşnych wysokościach, na-
kazuje siň, aby był równy lub wyşszy od wy-
sokości najwyşszego budynku historycznego,  

c)  noworealizowany budynek niezaleşnie od 
wysokości wynikajņcej z lit. b nie moşe byń 
wyşszy niş zostało to określone w zał. Nr III 
kolumnie 4, z zastrzeşeniem iş dopuszcza siň:  
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 podwyşszenie budynku mieszkaniowo  
– usługowego o jednņ kondygnacjň na-
ziemnņ z zastrzeşeniem zachowania para-
metru H, w jednostkach urbanistycznych 
B.1, B.2, B.3, B.4, C.2, C.4, D.2, D.3, E.3, 
K.1, L.1, Ł.3,  

 podwyşszenie budynku mieszkaniowo  
– usługowego o dwie kondygnacje na-
ziemne z zastrzeşeniem zachowania para-
metru H, w jednostkach urbanistycznych 
A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.11, 
C.3, J.2, J.3, J.4,  

d)  dopuszcza siň zmianň sposobu uşytkowania 
poddasza na poddasze z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi, z zakazem 
zmiany kształtu dachu oraz wysokości kaleni-
cy;  

11) w przypadku, gdy działki przyległe sņ niezabu-
dowane lub nie zachodzņ warunki pkt 10, wy-
sokośń zabudowy ustalana w zał. Nr III kolum-
nie 4, nie podlega dodatkowym regulacjom, 
z zastrzeşeniem pkt 10 lit. c;  

12) ustalenia pkt 10 i 11 dotyczņ wyłņcznie przezna-
czeń o symbolach MN, MNu, MW, MWu, MB, 
UU;  

13) ilekroń w dalszej czňści uchwały jest mowa 
o nachyleniu dachów do określonej liczby 
stopni bez podania wartości nachylenia mini-
malnego, naleşy przyjmowań, iş plan dopuszcza 
w tych miejscach dachy płaskie.  

§ 7. Dla nowych i przebudowywanych, w tym 
nadbudowywanych i rozbudowywanych budynków, 
naleşy stosowań charakterystyczne dla rejonu mia-
sta oraz określone w planie materiały i kolorystykň:  

1)  elewacje budynków: tynki, cegła licowa, cera-
miczne materiały licowe, drewno, kamień natu-
ralny i konglomeraty, elementy stalowe, szkło, 
z jednoczesnym zakazem zewnňtrznych okła-
dzin z blach trapezowych oraz z tworzyw 
sztucznych;  

2)  pokrycia dachowe budynków: dachówka, łupek, 
blacha płaska, papa, gont bitumiczny z zastrze-
şeniem iş dwa ostatnie materiały nie mogņ byń 
stosowane w strefie ochrony konserwatorskiej 
„A” i „B”, ograniczenia materiałowe nie doty-
czņ dachów budynków gospodarczych i po-
mocniczych oraz dachów o spadkach do  
10 stopni;  

3)  kolorystyka niekontrastujņca z otaczajņcņ zabu-
dowņ i niepowodujņca dysharmonii w krajo-
brazie.  

§ 8. Ustala siň nastňpujņce warunki dla realizacji 
nośników reklamowych i informacji wizualnej dla 
obszaru objňtego planem:  

1)  bňdņcych indywidualnymi budowlami: wyklu-
cza siň wszelkie reklamy wolnostojņce w sņ-
siedztwie, to jest w promieniu 10,0m od bu-
dynków wpisanych do rejestru zabytków i objň-
tych ochronņ przez plan;  

2)  zintegrowanych z budynkami i innymi budow-
lami:  

a)  dopuszcza siň sytuowanie reklam na budyn-
kach wpisanych do rejestru zabytków, z za-
chowaniem pozostałych ustaleń planu,  

b)  wyklucza siň moşliwośń przekrywania nośni-
kami reklamowymi całości lub znacznych 
(powyşej 30%) powierzchni elewacji fronto-
wych budynków od strony przestrzeni pu-
blicznych;  

3)  ustalenia pkt 1 – 2 nie obowiņzujņ w stosunku 
do reklam zwiņzanych z krótkoterminowymi 
zdarzeniami sportowymi i kulturalnymi, gdzie 
okres uşytkowania reklamy nie bňdzie dłuşszy 
niş 2 miesiņce;  

4)  ustalenia pkt 1 – 2 nie obowiņzujņ w stosunku 
do reklam, dla których do dnia wejścia w şycie 
planu, wydano ostateczne decyzje lub przyjňto 
zgłoszenia, w przypadku ich przebudowy lub 
zmiany lokalizacji zaczynajņ obowiņzywań od-
powiednio ustalenia pkt 1 i 2;  

5)  ustalenia powyşsze nie odnoszņ siň do znaków 
graficznych i symboli uşytkowników obiektów 
i terenów, lokalizowanych na budynkach in-
nych niş historycznych, znajdujņcych siň poza 
strefami ochrony konserwatorskiej „A” i „B”.  

§ 9. Ustala siň nastňpujņce warunki dotyczņce 
realizacji urzņdzeń technicznych takich, jak: klimaty-
zatory, wentylatory na obiektach budowlanych:  

1)  zakaz umieszczania urzņdzeń technicznych na 
elewacjach obiektów budowlanych w miej-
scach eksponowanych od strony przestrzeni 
publicznych;  

2)  dopuszczenie nadbudowy na obiekcie urzņdzeń 
technicznych powyşej najwyşszego punktu bu-
dynku, lecz nie wyşej niş 4,0m nad nim, z jed-
noczesnym zastosowaniem przesłon wizual-
nych do strony przestrzeni publicznych.  

Rozdział 4 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

§ 10. 1. W planie, z uwagi na ochronň środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1)  dla wszystkich działek, niezaleşnie od ustaleń 
zdefiniowanych dla poszczególnych przezna-
czeń, obowiņzujņcymi w zakresie ochrony śro-
dowiska sņ wymogi wynikajņce z przepisów 
odrňbnych;  

2)  zakazuje siň:  

a)  wprowadzania w sņsiedztwie terenów miesz-
kaniowych i obszarów przestrzeni publicz-
nych, nowych funkcji, uciņşliwych dla oto-
czenia i przeznaczania terenów, pogarszajņ-
cych jakośń środowiska, a takşe przedsiň-
wziňń zwiņzanych ze składowaniem, groma-
dzeniem lub przetwarzaniem odpadów,  
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b)  lokalizowania obiektów budowlanych i urzņ-
dzeń, których uciņşliwośń wykracza poza 
granice działki, do której jej właściciele lub 
uşytkownicy posiadajņ prawo dysponowa-
nia, a takşe tych, które sņ mogņce znaczņco 
oddziaływujņce na zdrowie ludzi i środowi-
sko zgodnie z przepisami odrňbnymi, za wy-
jņtkiem dopuszczeń zawartych w pkt 3;  

3)  dopuszcza siň utrzymanie istniejņcych przezna-
czeń typu Pp, Ps, UC i lokalizacjň nowych prze-
znaczeń typu UC, a takşe realizacjň inwestycji 
miejskich, terenów sportowo – rekreacyjnych, 
dróg i infrastruktury technicznej mogņcych 
zawsze znaczņco oddziaływań na środowisko 
lub potencjalnie znaczņco oddziaływań na śro-
dowisko, z zastrzeşeniem dotrzymania wszel-
kich ograniczeń i wymogów wynikajņcych  
z przepisów odrňbnych.  

2. W zakresie ochrony powietrza przed zanie-
czyszczeniem:  

1)  nakazuje siň spełnianie warunków w zakresie 
emisji gazów i pyłów do powietrza, w tym 
hermetyzacjň procesów technologicznych oraz 
stosowanie urzņdzeń chroniņcych środowisko 
w celu ograniczenia emisji do powietrza;  

2)  dla nowych budynków nakazuje siň stosowanie 
paliw ekologicznych, o niskiej zawartości 
zwiņzków siarki i popiołu oraz technologii gwa-
rantujņcych dotrzymanie dopuszczalnych stň-
şeń w powietrzu oraz w gazach wylotowych.  

3. W zakresie ochrony przed hałasem:  

1)  zakazuje siň lokalizacji obiektów budowlanych 
i urzņdzeń przekraczajņcych wymogi w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowi-
sku w odniesieniu do przeznaczeń terenów wy-
nikajņcych z przepisów odrňbnych;  

2)  w planie ochronie przed hałasem podlegajņ na-
stňpujņce tereny, nieruchomości i działki prze-
znaczone pod:  

a)  zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ, do 
których naleşņ tereny oznaczone symbolami 
MN, MNu,  

b)  zabudowň mieszkaniowņ wielorodzinnņ, do 
których naleşņ tereny oznaczone symbolami 
MW, MWu,  

c)  zabudowň zamieszkania zbiorowego, do któ-
rych naleşņ tereny oznaczone symbolem MB,  

d)  szpitale, do którego naleşy teren oznaczony 
symbolem I2.9.UZ,  

e)  budynki zwiņzane ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieşy, do których nale-
şņ tereny oznaczone symbolem UO,  

obowiņzujņ dla nich odpowiednio dopuszczalne 
poziomy hałasu w środowisku, powodowane 
przez poszczególne ŝródła hałasu, zdefiniowane 
w przepisach odrňbnych z uwzglňdnieniem, iş 
czňśń tych terenów znajduje siň w wyznaczonej 
na rysunku planu strefie Śródmieścia miasta 

powyşej 100 tys. mieszkańców ze zwartņ zabu-
dowņ mieszkaniowņ i koncentracjņ obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych, 
dla której przepisy dopuszczajņ wyşsze poziomy 
hałasu w środowisku;  

3)  w obrňbie zabudowy chronionej na podstawie 
przepisów o ochronie środowiska, zlokalizowa-
nej w bezpośrednim sņsiedztwie dróg publicz-
nych układu podstawowego określonego 
w rozdz. 11 oraz linii kolejowej naleşy stosowań 
skuteczne zabezpieczenia akustyczne;  

4)  pozostałe tereny nie sņ objňte ochronņ przed 
dopuszczalnym poziomem hałasu, w trybie 
przepisów odrňbnych, stņd zapewnienie odpo-
wiednich warunków w znajdujņcych siň w ich 
granicach pomieszczeniach przeznaczonych do 
zamieszkania ludzi powinno odbywań siň 
w trybie przepisów techniczno-budowlanych 
poprzez zastosowanie w budynku odpowied-
nich materiałów i rozwiņzań technicznych.  

4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i śro-
dowiska: masy ziemne przemieszczone w trakcie 
budowy naleşy wykorzystań w pierwszej kolejności 
do niwelacji terenu lub ukształtowania form terenu 
spełniajņcych funkcje estetyczne i ekranujņcych po-
szczególne nieruchomości.  

5. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszcze-
niem: dla realizacji przedsiňwziňń mogņcych prowa-
dziń do zanieczyszczenia wód podziemnych takich, 
jak: stacje paliw, parkingi wprowadza siň wymóg 
zabezpieczenia inwestycji przed przenikaniem zanie-
czyszczeń, stosownie do lokalnych warunków hy-
drogeologicznych.  

6. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości 
krajobrazowych:  

1)  nakazuje siň ochronň lokalnych wartości krajo-
brazu oraz zieleni poprzez zachowanie i utrzy-
manie, istniejņcych parków i skwerów, a takşe 
zieleni połoşonej w liniach rozgraniczajņcych 
drogi publiczne;  

2)  zakazuje siň wycinki drzew i krzewów bez waş-
nych powodów takich, jak bezpieczeństwo 
uşytkowania dróg, placów, obiektów kubatu-
rowych oraz urzņdzeń i sieci infrastruktury, 
a takşe rewitalizacji przestrzeni publicznych  
- zakaz nie dotyczy ciňń zdrowotnych i zabie-
gów ogrodniczych;  

3)  nakazuje siň, aby przy przebudowie i rozbudo-
wie istniejņcych, a takşe przy trasowaniu i pro-
jektowaniu nowych dróg kaşdorazowo 
uwzglňdniń, w zaleşności od moşliwości wyni-
kajņcej z szerokości w liniach rozgraniczajņcych 
drogi:  

a)  utworzenie pasa zieleni towarzyszņcej po-
miňdzy chodnikiem a jezdniņ, w postaci szpa-
leru drzew, şywopłotu lub pasa trawnika,  

b)  tworzenie lub rezerwowanie terenu, wzdłuş 
dróg układu podstawowego, na lokalizacjň 
ścieşek rowerowych.  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Lubuskiego Nr 49 – 2992 –                                                  Poz. 702 
 

 

7. W granicach obszaru objňtego planem wyzna-
cza siň strefň SE - wystňpowania terenów o małej 
i średniej przydatności do celów budowlanych, 
w której kaşdy ze zdefiniowanych w planie terenów 
podlega uwarunkowaniom, mogņcymi ograniczań 
jego podstawowe i dopuszczone przeznaczenia. 
W zasiňgu strefy realizacjň nowych przedsiňwziňń 
budowlanych oraz rozbudowň obiektów istniejņcych 
naleşy poprzedziń badaniami kontrolnymi - geo-
technicznymi, które wskaşņ warunki posadowienia 
dla planowanej zabudowy i zagospodarowania.  

Rozdział 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 11. 1. W planie, z uwagi na wymogi ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków:  

1)  wskazuje siň obiekty zabytkowe objňte ochro-
nņ, wpisane do rejestru zabytków wojewódz-
twa lubuskiego (OR), wyszczególnione w za-
łņczniku tabelarycznym Nr I;  

2)  wyznacza siň obiekty zabytkowe ujňte w woje-
wódzkiej ewidencji zabytków (OE), wyszczegól-
nione w załņczniku tabelarycznym Nr II;  

3)  wskazuje siň obszar objňty na mocy planu stre-
fņ ścisłej ochrony konserwatorskiej oznaczony 
symbolem „A”, do którego naleşy zespół urba-
nistyczno – krajobrazowy miasta Zielona Góra, 
wpisany do rejestru pod numerem 75, na mocy 
decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w Zielonej Górze, decyzja z dnia 
07.11.1957r.; strefa obejmuje obszar o zacho-
wanych elementach siňgajņcych poczņtków hi-
storii miasta takich, jak rozplanowanie, obiekty 
architektury reprezentacyjnej i zabudowy mie-
szczańskiej, w wiňkszości z zachowanņ parcela-
cjņ podkreślonņ zabudowņ gospodarczņ;  

4)  wskazuje siň obszar objňty na mocy planu stre-
fņ pośredniej ochrony konserwatorskiej ozna-
czony symbolem „B”, stanowiņcy strefň ochro-
ny krajobrazowej zespołu urbanistycznego 
miasta Zielona Góra wpisanego do rejestru pod 
numerem 75, na mocy decyzji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze,  
z dnia 07.11.1957r., obejmujņcy obszar w grani-
cach minimum 500 metrów od granicy zespołu;  

5)  wyznacza siň, w granicach strefy pośredniej 
ochrony konserwatorskiej, dodatkowe podstre-
fy zwiņzane ze specyfikņ istniejņcej, historycz-
nej zabudowy i zagospodarowania, sņ to: 
„B1”– ochrony zabytkowych załoşeń ogrodowo 
- willowych, „B2”– ochrony zabytkowych 
obiektów sakralnych w załoşeniach zieleni, 
„B3”– ochrony zabytkowych załoşeń osiedli 
mieszkaniowych;  

6)  wyznacza siň obszary objňte na mocy planu 
strefņ ochrony zabytkowej zabudowy mieszka-
niowej obejmujņcej obszary historycznej zabu-
dowy poza strefņ „B”, oznaczone symbolem 
„M”;  

7)  wyznacza siň obszary objňte na mocy planu 
strefņ ochrony zabytkowej zabudowy przemy-
słowej, oznaczone symbolem „P”;  

8)  wyznacza siň obszary objňte na mocy planu 
strefņ ochrony zabytkowych załoşeń zieleni, 
oznaczone symbolem „Z”;  

9)  wyznacza siň obszar objňty na mocy planu stre-
fņ ochrony reliktów archeologicznych, ozna-
czony symbolem „W”– toşsamy z zasiňgiem 
strefy „A”;  

10) wyznacza siň obszar podlegajņcy ochronie, ob-
jňty na mocy planu strefņ obserwacji archeolo-
gicznych, oznaczony symbolem „OW”– toşsa-
my z zasiňgiem strefy „B”.  

2. Dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
obowiņzujņ:  

1)  nakazy:  

a)  ochrony i zachowania w dobrym stanie tech-
nicznym i estetycznym,  

b)  utrzymania lub przywrócenia, w miarň moş-
liwości, historycznej kompozycji elewacji, 
skali otworów okiennych i drzwiowych oraz 
ich rozmieszczenia, detalu architektoniczne-
go,  

c)  przeprowadzenia badań stratygraficznych  
w przypadku remontu elewacji,  

d)  w sytuacji współczesnych przekształceń, od-
tworzenia detalu i kolorystyki na podstawie 
badań architektoniczno – konserwatorskich 
i przekazów ikonograficznych,  

e)  prac konserwatorskich i restauratorskich;  

2)  zakazy:  

a)  lokalizowania elementów dekomponujņcych 
elewacje od strony przestrzeni publicznych, 
to jest instalacji, rur gazowych, urzņdzeń kli-
matyzacyjnych, anten odbiorczych,  

b)  umieszczania na elewacjach reklam wielko-
gabarytowych,  

c)  nadbudowy, w tym zmiany formy architek-
tonicznej budynków, z zastrzeşeniem do-
puszczeń;  

3)  dopuszczenia wynikajņce z przepisów odrňb-
nych oraz ustalonych przez właściwe słuşby 
ochrony zabytków, w tym:  

a)  stosowania reklam na elewacjach pod wa-
runkiem dostosowania ich formy do kompo-
zycji elewacji, z preferencjņ form metalopla-
styki, pojedynczych liter na tle tynku lub in-
nych nietypowych, umieszczanych w osi: 
budynku, głównych otworów okiennych  
i drzwiowych lub naroşnikowo,  

b)  lokalizowania elementów infrastruktury 
technicznej takich, jak: szafki gazowe i elek-
tryczne na elewacjach frontowych pod wa-
runkiem ich scalenia kolorystycznego z fasa-
dņ, w miejscach, w których nie naruszajņ one 
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układu kompozycyjnego i detalu architekto-
nicznego,  

c)  zmiany formy architektonicznej budynków, 
z zastrzeşeniem, iş jest to powrót do formy 
historycznej,  

d)  zmiany sposobu uşytkowania obiektu.  

3. W zasiňgu strefy „A” obowiņzujņ:  

1)  nakazy:  

a)  zachowania historycznej struktury, w której 
dominujņ działania o charakterze konserwa-
torskim i rewaloryzacyjnym, zmierzajņce do 
utrwalenia historycznie ukształtowanych wa-
lorów obiektów i załoşenia urbanistycznego 
oraz jego funkcjonalnej i kompozycyjnej in-
tegracji z otoczeniem,  

b)  utrzymania obiektów historycznych w moş-
liwie niezmienionym kształcie architektonicz-
nym wraz z konserwacjņ substancji zabytko-
wej, z dopuszczeniem zmian formy i funkcji 
obiektów historycznych,  

c)  utrzymania lub odtworzenia historycznego 
układu przestrzennego – rozplanowania 
dróg, placów, proporcji miňdzy szerokościņ 
traktów komunikacyjnych i wysokościņ za-
budowy wraz z ich nawierzchniņ, liniņ zabu-
dowy, gabarytami i stopniem zagňszczenia 
zabudowy, kształtem i pokryciem dachów, 
kompozycjņ wnňtrz urbanistycznych i zielo-
nych,  

d)  uporzņdkowania i zagospodarowania, w spo-
sób nawiņzujņcy do historycznego układu, 
wnňtrz kwartałów zabudowy,  

e)  zachowania podziału parcelacyjnego podkre-
ślonego historycznņ zabudowņ i wprowa-
dzenia nowej zabudowy z uwzglňdnieniem 
historycznej parcelacji terenu i dawnej formy 
zabudowy poprzez artykulacjň pionowņ  
w elewacji,  

f)  zachowania reliktów średniowiecznych ob-
warowań miejskich,  

g)  zachowania historycznych dominant urbani-
stycznych,  

h)  dostosowania nowej, wymienianej i przebu-
dowywanej zabudowy do sņsiadujņcej histo-
rycznej w zakresie kompozycji, skali, ilości 
i wysokości kondygnacji, dostosowania do 
charakteru Starego Miasta projektów:  

 nowych obiektów budowlanych,  

 zmian zewnňtrznej formy istniejņcych 
obiektów budowlanych,  

 kolorystyki budynków,  

 nawierzchni,  

 rozmieszczenia i rodzaju reklam i oświe-
tlenia,  

i)  ujednolicenia i dostosowania do kulturowe-
go charakteru obszaru, formy zewnňtrznych 
elementów reklamowych i informacyjnych, 
jak szyldy, tablice informacyjne, neony, ele-
mentów małej architektury, zewnňtrznego 
oświetlenia ulic i budynków, nawierzchni,  

j)  odtwarzania historycznych kompozycji ziele-
ni oraz wprowadzania nowych małych form 
zieleni we wnňtrzach urbanistycznych,  

k)  utrzymania historycznych nawierzchni lub 
w miarň moşliwości ich odtwarzanie,  

l)  dostosowania wszystkich nawierzchni do 
wymogów konserwatorskich,  

m)  zaznaczenia w nawierzchni ulic i placów 
przebiegu dawnych murów miejskich oraz 
zarysów fundamentów innych obiektów od-
grywajņcych waşnņ rolň w dziejach miasta,  

n)  stopniowej likwidacji obiektów dysharmoni-
zujņcych, to jest sprzecznych pod wzglňdem 
formy, kubatury i kompozycji z charakterem 
historycznego centrum,  

o)  zachowania i ochrony starodrzewu,  

p)  w sytuacji dekapitalizacji obiektów zabytko-
wych, wykonania przed rozbiórkņ szczegóło-
wej dokumentacji zabytku, zawierajņcej in-
wentaryzacjň architektonicznņ, dokumentacjň 
fotograficznņ bryły i detali architektonicznych 
budynku i dołņczenie dokumentacji do zaso-
bów miejskiej ewidencji zabytków,  

q)  dostosowania ogrodzeń budynków ewiden-
cyjnych i rejestrowych do historycznego cha-
rakteru po uzgodnieniu formy z właściwymi 
słuşbami ochrony zabytków;  

2)  zakazy:  

a)  lokalizowania elementów dekomponujņcych 
elewacje od strony przestrzeni publicznych, 
to jest reklam wielkogabarytowych, instalacji 
i urzņdzeń technicznych, w tym rur gazo-
wych, urzņdzeń klimatyzacyjnych, anten od-
biorczych,  

b)  prowadzenia działań mogņcych powodowań 
degradacjň walorów kulturowych, historycz-
nych i krajobrazowych obszaru,  

c)  wprowadzania dysharmonizujņcych, przede 
wszystkim tymczasowych obiektów budow-
lanych, w szczególności kontenerów, przy-
czep i kiosków z zastrzeşeniem wydarzeń 
okazjonalnych,  

d)  umieszczania reklam wielkogabarytowych 
oraz o duşych płaszczyznach w jaskrawych 
barwach lub jaskrawego oświetlenia, poza 
sezonowymi aranşacjami,  

e)  wprowadzania ogrodzeń z prefabrykowanych 
elementów betonowych,  

f)  nasadzeń topoli.  
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4. Wyszczególnione w załņczniku tabelarycznym 
Nr II (obiekty w ewidencji zabytków) i oznaczone 
graficznie na rysunku planu obiekty oraz obiekty 
wskazane w miejskiej ewidencji zabytków winny 
podlegań ochronie określonej w planie.  

5. Dla obiektów wyszczególnionych w pkt 4, plan 
ustala:  

1)  nakazy:  

a)  zachowania, ochrony, konserwacji i rewalo-
ryzacji,  

b)  zachowanie w dobrym stanie technicznym 
i estetycznym,  

c)  utrzymania lub przywrócenia w miarň moş-
liwości, historycznej kompozycji elewacji, 
skali otworów okiennych i drzwiowych oraz 
ich rozmieszczenia, detalu architektoniczne-
go,  

d)  utrzymania kolorystyki i detalu elewacji 
zgodnych ze stylem poszczególnych obiek-
tów,  

e)  prac konserwatorskich i restauratorskich;  

2)  zakaz: rozbudowy, nadbudowy, zmiany wyglņ-
du zewnňtrznego elewacji, prowadzņcego, po 
stwierdzeniu właściwego organu ochrony za-
bytków, do utraty wartości historycznych i arty-
stycznych obiektu;  

3)  dopuszczenia - na warunkach właściwego or-
ganu ochrony zabytków:  

a)  stosowania reklam na elewacjach pod wa-
runkiem dostosowania ich formy do kompo-
zycji elewacji, z preferencjņ form metalopla-
styki, pojedynczych liter na tle tynku lub in-
nych nietypowych, umieszczanych w osi: 
budynku, głównych otworów okiennych 
i drzwiowych lub naroşnikowo,  

b)  lokalizowania elementów infrastruktury tech-
nicznej i urzņdzeń technicznych, w tym: sza-
fek gazowych i elektrycznych na elewacjach 
frontowych pod warunkiem ich scalenia ko-
lorystycznego z fasadņ, w miejscach, w któ-
rych nie naruszajņ one układu kompozycyj-
nego i detalu architektonicznego;  

4)  wszystkie prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane, wymagajņ uzgodnie-
nia właściwego organu ochrony zabytków;  

5)  właściwy organ ochrony zabytków moşe, przed 
wydaniem ww. uzgodnienia, zobowiņzań inwe-
stora do wykonania niezbňdnych badań kon-
serwatorskich, architektonicznych bņdŝ arche-
ologicznych, rozpoznania historycznego to jest 
kwerendy archiwalnej, materiałów ikonogra-
ficznych.  

6. W zasiňgu strefy „B” ustala siň:  

1)  nakazy:  

a)  utrzymania w miarň moşliwości istniejņcych 
zasadniczych elementów układu urbani-

stycznego, historycznej sieci dróg, zachowa-
nia historycznego rozplanowania placów, 
parcelacji określonej historycznņ zabudowņ, 
zabudowy, kompozycji zieleni, zwłaszcza 
parków i ogrodów przywillowych oraz ele-
mentów krajobrazu,  

b)  utrzymania typu zabudowy nawiņzujņcego 
do zachowanego historycznego układu: 
głównie pierzejowego lub willowego,  

c)  utrzymania obiektów zabytkowych w moşli-
wie niezmienionym kształcie architektonicz-
nym wraz z konserwacjņ substancji zabytko-
wej, dopuszcza siň zmiany formy i funkcji 
obiektów historycznych jedynie za zgodņ 
właściwego organu ochrony zabytków,  

d)  dostosowania nowej zabudowy do histo-
rycznej kompozycji w odniesieniu do: linii 
zabudowy, wysokości, ilości i wysokości 
kondygnacji, wysokości kalenicy, sposobu 
kształtowania dachu, skali, z jednoczesnym 
nawiņzaniem do lokalnej tradycji architekto-
nicznej, z dopuszczeniem odstňpstw za zgodņ 
właściwego organu ochrony zabytków,  

e)  dostosowania do kulturowego charakteru 
obszaru formy zewnňtrznych elementów re-
klamowych i informacyjnych, jak szyldy, ta-
blice informacyjne, neony, elementów małej 
architektury, zewnňtrznego oświetlenia ulic 
i budynków,  

f)  odtwarzania w miarň moşliwości szpalerów 
i grup drzew, dobierajņc gatunki zgodne 
z trendami panujņcymi w czasie powstania 
załoşenia lub jego generalnej przebudowy,  

g)  dostosowania ogrodzeń budynków ewiden-
cyjnych i rejestrowych do historycznego cha-
rakteru po uzgodnieniu formy z właściwymi 
słuşbami ochrony zabytków;  

2)  zakazy:  

a)  działań mogņcych powodowań degradacjň 
walorów kulturowych, historycznych i krajo-
brazowych obszaru,  

b)  wprowadzania nowej zabudowy niezgodnej 
formņ i gabarytami z istniejņcņ zabudowņ hi-
storycznņ lub dysharmonizujņcej historyczny 
krajobraz miasta,  

c)  wprowadzenia przy głównych ciņgach ko-
munikacyjnych prefabrykowanych obiektów 
tymczasowych takich, jak blaszane garaşe, 
stragany, zakłócajņcych kompozycjň wnňtrz 
urbanistycznych,  

d)  wprowadzania ogrodzeń z prefabrykowanych 
elementów betonowych;  

3)  dopuszczenia:  

a)  wprowadzania dodatkowej zabudowy do 
wnňtrz kwartałów w sposób podkreślajņcy 
historyczny podział parcelacyjny poprzez ar-
tykulacjň pionowņ w elewacji, o wysoko-
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ściach spójnych z wysokościņ obiektów two-
rzņcych wnňtrze,  

b)  wymiany zabudowy gospodarczej, o ile nie 
przedstawia ona wartości kulturowych, na 
nowņ zabudowň,  

c)  realizacji nowej zabudowy we wnňtrzach te-
renów, wprowadzanej na zasadzie wymiany 
substancji lub uzupełnień,  

d)  zmiany sposobu uşytkowania.  

7. W zasiňgu podstref „B1”, „B2”, „B3” obowiņ-
zujņ ustalenia strefy „B” oraz dodatkowo ustala siň:  

1)  nakazy:  

a)  utrzymania charakteru załoşenia zgodnego 
z historycznym przeznaczeniem,  

b)  uzgodnienia z właściwym organem ochrony 
zabytków projektów nowych i przebudowy-
wanych obiektów;  

2)  dopuszczenie stosowania aşurowych ogrodzeń 
stałych wokół działek;  

3)  dla strefy „B2” ustala siň dodatkowo zakaz 
wprowadzania dodatkowej zabudowy na tere-
nie posesji, z dopuszczeniem odstňpstw na wa-
runkach właściwego organu ochrony zabytków;  

4)  dla strefy „B3” ustala siň dodatkowo nakaz re-
alizacji nowej zabudowy jedynie na zasadzie 
wymiany substancji lub uzupełnień w miej-
scach niekolidujņcych z historycznņ kompozy-
cjņ załoşenia urbanistycznego, na warunkach 
właściwego organu ochrony zabytków.  

8. W zasiňgu strefy „M” ustala siň:  

1)  nakazy:  

a)  zachowania:  

 układu oraz kształtu ulic i placów,  

 układów zabudowy charakterystycznych 
dla danego osiedla,  

 obiektów uşyteczności publicznej stano-
wiņcych integralny element osiedla miesz-
kaniowego,  

 gabarytów zabudowy,  

 jednolitości cech stylistycznych charakte-
rystycznych dla osiedla, w tym detalu ar-
chitektonicznego i kolorystyki oraz kształ-
tów i pokrycia dachów,  

 elementów małej architektury i zieleni,  

b)  ujednolicenia i nadania stylistyki odpowied-
niej dla charakteru obszarów elementom 
oświetlenia ulic, nawierzchniom oraz ele-
mentom małej architektury,  

c)  dostosowania nowej zabudowy do histo-
rycznej kompozycji w odniesieniu do: linii 
zabudowy, wysokości, ilości i wysokości 
kondygnacji, wysokości kalenicy, sposobu 
kształtowania dachu, z jednoczesnym nawiņ-
zaniem do lokalnej tradycji architektonicznej,  

d)  zachowania, w miarň moşliwości starodrze-
wu;  

2)  zakazy:  

a)  prowadzenia działań mogņcych powodowań 
degradacjň walorów kulturowych, historycz-
nych i krajobrazowych obszaru,  

b)  zmian zewnňtrznego ukształtowania budyn-
ków, które naruszałyby cechy charaktery-
styczne dla danego osiedla,  

c)  wprowadzania nowej zabudowy o odmien-
nych niş historyczne proporcjach, gabarytach 
i lokalizacji na działce.  

9. W zasiňgu strefy „P” ustala siň:  

1)  nakazy:  

a)  utrzymania kompozycji historycznej,  

b)  zachowania w miarň moşliwości technicz-
nych, konserwacji i technicznej modernizacji 
zachowanych zabytkowych elementów ukła-
du przestrzennego, jak zabudowa i zieleń,  

c)  zachowania elementów tzw. „świadków” po 
historycznej funkcji w formie pamiņtkowych 
tablic, fotografii, ekspozycji maszyn, urzņ-
dzeń i narzňdzi w przestrzeniach ogólnodo-
stňpnych;  

2)  zakaz działań, mogņcych powodowań degrada-
cjň walorów kulturowych, historycznych i kra-
jobrazowych obszaru.  

10. W zasiňgu strefy „Z” ustala siň:  

1)  nakazy:  

a)  rewaloryzacji i dņşenia do odtworzenia histo-
rycznego układu alei, placów i ścieşek oraz 
kompozycji zieleni,  

b)  zachowania na terenie dawnych cmentarzy 
obiektów architektonicznych, bňdņcych śla-
dem po dawnym uşytkowaniu,  

c)  ujednolicenie stylistyki elementów oświetle-
nia, małej architektury i nawierzchni na ob-
szarze poszczególnego terenu zieleni,  

d)  w przypadku wszelkich prac zakłócajņcych 
równowagň przyrodniczņ i walory krajobra-
zowe, zapewnienia kompensacji przyrodni-
czej przez odtworzenie lub wprowadzenie 
nowych nasadzeń, zadarnień itp.,  

e)  w przypadku rewaloryzacji kompozycji zieleni 
stosowania gatunków zgodnych z trendami 
panujņcymi w czasie powstania załoşenia lub 
jego generalnej przebudowy,  

f)  ochrony i konserwacji pomników przyrody 
i zieleni historycznej;  

2)  zakazy:  

a)  działań, mogņcych powodowań degradacjň 
walorów kulturowych, historycznych i krajo-
brazowych obszaru,  
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b)  wprowadzania do obiektów zwiņzanych 
z załoşeniami zielonymi, zwłaszcza dawnych 
kaplic cmentarnych, funkcji sprzecznych kul-
turowo z ich pierwotnym uşytkowaniem,  

c)  przekształcania załoşenia w sposób zaciera-
jņcy historyczny układ kompozycyjny;  

3)  dopuszczenie nowej funkcji po uzgodnieniu 
z właściwym organem ochrony zabytków.  

11. W zasiňgu strefy „W” ustala siň nakazy:  

1)  uzgodnienia wszystkich robót ziemnych z wła-
ściwym organem ochrony zabytków, który kaş-
dorazowo określi warunki ich realizacji;  

2)  zapewnienia przez inwestora badań archeolo-
gicznych na etapie wyprzedzajņcym prace 
zwiņzane z realizacjņ inwestycji oraz nadzoru 
archeologicznego w trakcie prac ziemnych,  
z wyłņczeniem inwestycji liniowych i przyłņczy.  

12. W zasiňgu strefy „OW” oraz w pozostałym 
obszarze planu, zgodnie z przepisami odrňbnymi, 
w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do któ-
rego istnieje przypuszczenie, iş jest on zabytkiem, 
obowiņzuje:  

1)  wstrzymanie wszelkich robót, mogņcych 
uszkodziń lub zniszczyń odkryty przedmiot;  

2)  zabezpieczenie, przy uşyciu niezbňdnych środ-
ków, tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;  

3)  niezwłoczne zawiadomienie wojewódzkiego 
konserwatora zabytków;  

4)  postňpowanie zgodnie z przepisami odrňbny-
mi.  

§ 12. 1. Plan, z uwagi na wymogi ochrony dóbr 
kultury współczesnej, wskazuje obiekt Filharmonii 
Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda projektu arch. 
Jerzego Gurawskiego wraz z otoczeniem, jako zało-
şenia architektoniczno urbanistyczne podlegajņce 
ochronie na mocy planu.  

2. Dopuszcza siň zmianň kompozycji placu wokół 
filharmonii przy zachowaniu warunków: utrzymania 
ekspozycji budynku od ul. Aleja Wojska Polskiego, 
szczególnie od zachodniej strony, wprowadzenia 
zieleni wysokiej od strony południowo – zachodniej 
oraz uzupełnienia zagospodarowania placu obiek-
tami małej architektury takimi, jak: rzeŝba, fontanna, 
oświetlenie, ławki, mała architektura.  

Rozdział 6 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

§ 13. 1. W obszarze objňtym planem wystňpujņ 
nastňpujņce tereny zaliczane do przestrzeni publicz-
nych w rozumieniu ustawy i przepisów odrňbnych, 
sņ to:  

1)  tereny dróg;  

2)  tereny komunikacji pieszej, w tym place miej-
skie;  

3)  tereny publicznych ciņgów pieszo-jezdnych;  

4)  tereny zieleni urzņdzonej;  

5)  tereny usług oświaty;  

6)  tereny usług zdrowia;  

7)  tereny usług kultu religijnego.  

2. W granicach przestrzeni publicznych:  

1)  dopuszcza siň realizacjň elementów małej ar-
chitektury, zwiņzanych z wyposaşeniem tere-
nów publicznych;  

2)  zakazuje siň lokalizacji tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych, jeşeli z tekstu uchwały 
nie wynika inaczej;  

3)  dopuszcza siň utrzymanie istniejņcych i lokali-
zacjň nowych elementów uzbrojenia technicz-
nego terenów na warunkach określonych  
w rozdz.12;  

4)  zapewnienie dostňpności terenu osobom  
o róşnym stopniu niepełnosprawności poprzez:  

a)  likwidacjň barier technicznych i architekto-
nicznych, w tym stosowanie, jako uzupełnie-
nie schodów - pochylni, platform, podjaz-
dów,  

b)  realizacjň przejśń pieszych w poziomie jezdni 
z róşnicami poziomów niwelowanymi po-
chylniami.  

3. Dla realizacji uzbrojenia i wyposaşenia obsza-
ru objňtego planem, plan zabezpiecza tereny poło-
şone wewnņtrz linii rozgraniczajņcych tereny dróg, 
ciņgów pieszo-jezdnych, tereny komunikacji pieszej.  

Rozdział 7 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów 

§ 14. 1. W granicach planu wyodrňbniono  
w formie tabelarycznej – załņcznik tabelaryczny Nr III 
– tereny o jednorodnym przeznaczeniu i zagospoda-
rowaniu oraz zbieşnych ustaleniach planu połoşone 
w jednostkach urbanistycznych.  

2. Ustalenia w formie tabelarycznej zawierajņ:  

1)  kolumna 1 – symbol terenu;  

2)  kolumna 2 – przeznaczenie podstawowe;  

3)  kolumna 3 – przeznaczenie zamienne;  

4)  kolumna 4 – nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy w granicach terenu;  

5)  kolumna 5 – maksymalny procent terenów za-
budowanych;  

6)  kolumna 6 – minimalny procent terenów biolo-
gicznie czynnych;  

7)  kolumna 7 – informacjň o wystňpujņcych  
w granicach terenu budynkach, objňtych ochro-
nņ (zawartņ w rozdziale 5);  
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8)  kolumna 8 – informacjň o wystňpujņcych  
w granicach terenu strefach (zawartņ w rozdzia-
łach 4 i 5).  

§ 15. Ustalenia planu dla terenów o symbolu 
MN:  

1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej o symbolu MN: podstawowe przeznaczenie 
– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, za-
budowa wielorodzinna do 4 mieszkań, wraz 
z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;  

2)  dla terenu ustala siň nakazy:  

a)  obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla prze-
znaczenia podstawowego i przeznaczeń do-
puszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny 4, 
5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń 
planu,  

b)  forma dachów, dotyczy głównych połaci da-
chu budynku:  

 mieszkalnego, dwu lub wielospadowe 
o nachyleniu 25º- 45º, dla dachów man-
sardowych nachylenie połaci do 80 stopni,  

 przeznaczonego dla działalności gospo-
darczej, jedno, dwu lub wielospadowe 
o nachyleniu do 45º, dla dachów mansar-
dowych nachylenie połaci do 80 stopni,  

c)  lokalizacji w granicach działki budowlanej dla 
1 mieszkania co najmniej 1 miejsca parkin-
gowego lub garaşu i co najmniej 1 miejsca 
parkingowego na kaşde 30m2 powierzchni 
uşytkowej podstawowej nowego, dopusz-
czonego planem lokalu uşytkowego;  

3)  dla terenu ustala siň zakaz realizacji garaşy wie-
lostanowiskowych, to jest powyşej dwóch sta-
nowisk;  

4)  dla terenu ustala siň dopuszczenia:  

a)  w granicach kaşdej działki budowlanej moş-
liwośń prowadzenia działalności gospodar-
czej, bňdņcej dopuszczalnym towarzyszņcym 
przeznaczeniem, lokalizowanej w pomiesz-
czeniach zintegrowanych z budynkiem, z za-
strzeşeniem iş:  

 wielkośń działki budowlanej bňdzie gwa-
rantowań obsługň przeznaczeń dopusz-
czonych, w zakresie: dojazdów, dostaw, 
miejsc parkingowych, składowania odpa-
dów,  

 prowadzona działalnośń gospodarcza nie 
bňdzie przedsiňwziňciem mogņcym zna-
czņco oddziaływań na środowisko,  

b)  utrzymania istniejņcych wolnostojņcych 
obiektów usługowych,  

c)  utrzymania istniejņcej zabudowy gospodar-
czej zlokalizowanej bezpośrednio przy grani-
cy działki budowlanej,  

d)  płaskich dachów;  

5)  dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia 
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał. 
Nr III kolumny 7, 8.  

§ 16. Ustalenia planu dla terenu o symbolu 
MNu:  

1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami o symbolu MNu: podstawowe 
przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna, zabudowa wielorodzinna do 
4 mieszkań, zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna z usługami, zabudowa wielorodzinna do 
4 mieszkań z usługami, których łņczna po-
wierzchnia całkowita funkcji usługowych nie 
przekroczy 100% powierzchni całkowitej funkcji 
mieszkaniowych, wraz z przynaleşnym zago-
spodarowaniem terenu;  

2)  dla terenu ustala siň nakazy:  

a)  obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla prze-
znaczenia podstawowego i przeznaczeń do-
puszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny  
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń 
planu,  

b)  forma dachów, dotyczy głównych połaci da-
chu budynku:  

 mieszkalnego lub mieszkalno - usługowe-
go, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 
25º- 45º, dla dachów mansardowych na-
chylenie połaci do 80 stopni,  

 przeznaczonego dla działalności gospo-
darczej, jedno, dwu lub wielospadowe 
o nachyleniu do 45º, dla dachów mansar-
dowych nachylenie połaci do 80 stopni,  

c)  lokalizacji w granicach działki budowlanej dla 
1 mieszkania co najmniej 1 miejsca parkin-
gowego lub garaşu i co najmniej 1 miejsca 
parkingowego na kaşde 30 m2 powierzchni 
uşytkowej nowego dopuszczonego planem 
lokalu uşytkowego;  

3)  dla terenu ustala siň zakazy:  

a)  zabudowy mieszkaniowej w granicy pomiň-
dzy działkami budowlanymi,  

b)  budowy na działce budowlanej garaşy wielo-
stanowiskowych, to jest powyşej dwóch sta-
nowisk;  

4)  dla terenu ustala siň dopuszczenia:  

a)  w granicach kaşdej działki budowlanej, poło-
şonej w granicach terenów MNu, moşliwośń 
prowadzenia działalności gospodarczej, bň-
dņcej dopuszczalnym towarzyszņcym prze-
znaczeniem, lokalizowanej zarówno w po-
mieszczeniach zintegrowanych z budynkiem 
jak i wolnostojņcym budynku, z zastrzeşe-
niem iş:  

 wielkośń działki budowlanej bňdzie gwa-
rantowań obsługň przeznaczeń dopusz-
czonych, w zakresie: dojazdów, dostaw, 
miejsc parkingowych, składowania odpa-
dów,  
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 prowadzona działalnośń gospodarcza nie 
bňdzie przedsiňwziňciem mogņcym zna-
czņco oddziaływań na środowisko,  

b)  utrzymania istniejņcych obiektów usługo-
wych,  

c)  utrzymania istniejņcej zabudowy gospodar-
czej zlokalizowanej bezpośrednio przy grani-
cy działki budowlanej;  

5)  dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia 
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał. 
Nr III kolumny 7,8.  

§ 17. Ustalenia planu dla terenów o symbolu 
MW:  

1)  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej o symbolu MW: podstawowe przeznaczenie 
– zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;  

2)  dla terenu ustala siň nakazy:  

a)  obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla prze-
znaczenia podstawowego i przeznaczeń do-
puszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny  
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń 
planu,  

b)  forma dachów – jedno-, dwu- lub wielospa-
dowe o nachyleniu do 450 , dla dachów man-
sardowych nachylenie połaci do 80 stopni,  

c)  lokalizacji w granicach działki budowlanej dla 
1 mieszkania co najmniej 1 miejsca parkin-
gowego lub garaşu i co najmniej 1 miejsca 
parkingowego na kaşde 30m2 powierzchni 
uşytkowej podstawowej nowego dopuszczo-
nego planem lokalu uşytkowego,  

d)  zapewnienia jednorodnej formy architekto-
nicznej zespołów garaşowych;  

3)  dla terenu ustala siň zakazy:  

a)  nowej zabudowy mieszkaniowej w terenach 
o symbolu E1.8MW, E1.13MW, E1.17MW, 
I1.9MW, I1.15MW, I1.18MW, I2.3MW, 
Ł1.1MW, Ł1.6MW, Ł1.7MW zakaz nie dotyczy 
przebudowy,  

b)  budowy nowych wolnostojņcych garaşy po-
jedynczych;  

4)  dla terenu ustala siň dopuszczenia:  

a)  w granicach kaşdej działki budowlanej, moş-
liwośń lokalizowania w parterach budynków 
funkcji usługowych, bňdņcych dopuszczal-
nym towarzyszņcym przeznaczeniem, a takşe 
moşliwośń zmiany przeznaczenia lokali 
mieszkalnych na przeznaczenia usługowe ta-
kie, jak: biura, pracownie, gabinety, pod wa-
runkiem zagwarantowania im nieuciņşliwej 
obsługi komunikacyjnej - dotyczy dostaw 
i parkingów,  

b)  w granicy z terenami o symbolach ZP otwo-
rów okiennych i drzwiowych w granicy dział-

ki budowlanej, z zastrzeşeniem zachowania 
pozostałych przepisów odrňbnych;  

5)  dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia 
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał. 
Nr III kolumny 7, 8.  

§ 18. Ustalenia planu dla terenów o symbolu 
MWu:  

1)  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej z usługami o symbolu MWu: podstawowe 
przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna z usługami, których łņczna powierzchnia 
całkowita funkcji usługowych nie przekroczy 
100% powierzchni całkowitej funkcji mieszka-
niowych, wraz z przynaleşnym zagospodaro-
waniem terenu;  

2)  dla terenu ustala siň nakazy:  

a)  obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla prze-
znaczenia podstawowego i przeznaczeń do-
puszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny  
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń 
planu,  

b)  forma dachów – jedno-, dwu- lub wielospa-
dowe o nachyleniu do 450, dla dachów man-
sardowych nachylenie połaci do 80 stopni,  

c)  lokalizacji w granicach działki budowlanej dla 
1 mieszkania co najmniej 1 miejsca parkin-
gowego lub garaşu i co najmniej 1 miejsca 
parkingowego na kaşde 30m2 powierzchni 
uşytkowej podstawowej nowego dopuszczo-
nego planem lokalu uşytkowego,  

d)  zapewnienie jednorodnej formy architekto-
nicznej zespołów garaşowych;  

3)  dla terenu ustala siň zakazy:  

a)  budowy nowych wolnostojņcych garaşy po-
jedynczych,  

b)  nowej zabudowy mieszkaniowej w terenach 
o symbolu E1.18MWu, I2.5MWu;  

4)  dla terenu ustala siň dopuszczenia:  

a)  w granicach kaşdej działki budowlanej, moş-
liwośń lokalizacji funkcji usługowych typu 
UU, UK, UA, UO, UZ, MB, bňdņcych dopusz-
czalnym towarzyszņcym przeznaczeniem, 
a takşe moşliwośń zmiany przeznaczenia lo-
kali mieszkalnych na przeznaczenia usługowe 
takie, jak: biura, pracownie, gabinety, pod 
warunkiem zagwarantowania im nieuciņşli-
wej obsługi komunikacyjnej - dotyczy dostaw 
i parkingów,  

b)  w granicy z terenami o symbolach ZP otwo-
rów okiennych i drzwiowych w granicy dział-
ki budowlanej, z zastrzeşeniem zachowania 
pozostałych przepisów odrňbnych;  

5)  dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia 
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał. 
Nr III kolumny 7, 8.  
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§ 19. Ustalenia planu dla terenów o symbolu 
MB:  

1)  tereny zabudowy zamieszkania zbiorowego 
o symbolu MB: podstawowe przeznaczenie – 
zabudowa mieszkaniowa hotelowa taka, jak: 
hotele, motele, zajazdy, pensjonaty, domy wy-
poczynkowe, wraz z gastronomiņ wraz z przy-
naleşnym zagospodarowaniem terenu;  

2)  dla terenu ustala siň nakazy:  

a)  obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla prze-
znaczenia podstawowego i przeznaczeń do-
puszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny  
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń 
planu,  

b)  dachy i forma dachów – indywidualne, do-
stosowane do charakteru miejsca,  

c)  lokalizacji w granicach działki budowlanej na 
2 pokoje hotelowe co najmniej 1 miejsce 
parkingowe;  

3)  dla terenu ustala siň zakaz budowy nowych 
wolnostojņcych garaşy pojedynczych;  

4)  dla terenu ustala siň dopuszczenia:  

a)  w granicach kaşdej działki budowlanej, moş-
liwośń lokalizowania funkcji usługowych ty-
pu UU, UK, UA, bňdņcych dopuszczalnym 
towarzyszņcym przeznaczeniem, pod warun-
kiem zagwarantowania im nieuciņşliwej ob-
sługi komunikacyjnej - dotyczy dostaw 
i parkingów,  

b)  lokalizacji lokali mieszkalnych;  

5)  dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia 
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał. 
Nr III kolumny 7, 8.  

§ 20. Ustalenia planu dla terenów o symbolu 
UA:  

1)  tereny zabudowy usługowej administracji 
o symbolu UA: podstawowe przeznaczenie – 
zabudowa usługowa taka, jak: urzňdy, admini-
stracja, biura, banki, organizacje społeczne 
i polityczne wraz z przynaleşnym zagospoda-
rowaniem terenu;  

2)  dla terenu ustala siň nakazy:  

a)  obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla prze-
znaczenia podstawowego i przeznaczeń do-
puszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny  
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń 
planu,  

b)  dachy – indywidualne dostosowane do cha-
rakteru miejsca,  

c)  lokalizowania dla nowej zabudowy co naj-
mniej jednego miejsca parkingowego na 
kaşde rozpoczňte 50,0m2 powierzchni uşyt-
kowej podstawowej z wyłņczeniem po-
wierzchni pomocniczych, technicznych i go-
spodarczych,  

d)  kompleksowego zagospodarowania nieru-
chomości szczególnie od strony przyległej 
doń przestrzeni publicznej, z uwzglňdnieniem 
skoordynowanych rozwiņzań: terenowych, 
nawierzchni, elementów małej architektury, 
zieleni towarzyszņcej, infrastruktury drogo-
wej i technicznej;  

3)  dla terenu ustala siň zakazy:  

a)  budowy nowych wolnostojņcych garaşy po-
jedynczych i grupowych,  

b)  utrzymania istniejņcych substandardowych 
budynków gospodarczych i pomocniczych;  

4)  dla terenu ustala siň dopuszczenie:  

a)  w granicach kaşdej działki budowlanej, moş-
liwości lokalizowania innych funkcji usługo-
wych takich, jak: UU, UK, bňdņcych dopusz-
czalnym towarzyszņcym przeznaczeniem 
oraz lokali mieszkalnych, w formie zintegro-
wanej, towarzyszņcych funkcji usługowej,  

b)  w sytuacji przebudowy układu komunikacyj-
nego w rejonie Ronda 11 Listopada oraz ulic 
sņsiednich moşliwośń wprowadzenia do te-
renów I.2.2UA, J.1.3UA elementów drogo-
wych takich, jak: pasy ruchu, przystanki, 
chodniki, zwiņzanych z przebudowywanym 
układem komunikacyjnym;  

5)  dla terenu ustala siň ograniczenia: obowiņzujņ 
ponadto ustalenia szczegółowe i ustalenia stre-
fowe zgodnie z zał. Nr III kolumny 7,8.  

§ 21. Ustalenia planu dla terenu o symbolu UC:  

1)  tereny zabudowy usługowej obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaşy powyşej 2000m2 
o symbolu UC: podstawowe przeznaczenie 
działek budowlanych planu – zabudowa usłu-
gowa wielkopowierzchniowych obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaşy powyşej 
2000m2 wraz z przynaleşnym zagospodarowa-
niem terenu;  

2)  dla terenu ustala siň nakazy:  

a)  obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla prze-
znaczenia podstawowego i przeznaczeń do-
puszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny  
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń 
planu,  

b)  forma dachów – indywidualna,  

c)  integracji podstawowego przeznaczenia 
i dopuszczonych towarzyszņcych przezna-
czeń w formie wielkopowierzchniowego, 
wielokondygnacyjnego obiektu lub komplek-
su obiektów,  

d)  kompleksowej realizacji obiektu wraz z ota-
czajņcymi ogólnodostňpnymi terenami  
o charakterze przestrzeni publicznych, z ob-
sługujņcymi terenami parkingowymi, komu-
nikacjņ wewnňtrznņ, systemem docelowych 
włņczeń do dróg publicznych, docelowymi 
rozwiņzaniami w zakresie infrastruktury 
technicznej, elementami zabezpieczajņcymi 
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przed ewentualnņ uciņşliwościņ dla otocze-
nia, elementami małej architektury, rekla-
mami i informacjņ wizualnņ oraz zieleniņ to-
warzyszņcņ obiektom budo-wlanym,  

e)  lokalizowania dla nowej zabudowy, 
w granicach działki budowlanej co najmniej 
jednego miejsca parkingowego na kaşde 
rozpoczňte 30,0m2 powierzchni uşytkowej 
podstawowej z wyłņczeniem powierzchni 
pomocniczych, technicznych i gospodar-
czych;  

3)  dla terenu ustala siň zakaz lokalizacji handlu 
hurtowego;  

4)  dla terenu ustala siň dopuszczenia:  

a)  w granicach kaşdej działki budowlanej, loka-
lizowania innych funkcji usługowych takich, 
jak: UU, UK i UA, w tym urzňdów i agencji 
pocztowych, bňdņcych dopuszczalnym towa-
rzyszņcym przeznaczeniem,  

b)  funkcji usługowych w kondygnacji podziem-
nej,  

c)  lokalizacji imprez masowych,  

d)  lokali mieszkalnych - w formie zintegrowa-
nej;  

5)  dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia 
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał. 
Nr III kolumny 7,8.  

§ 22. Ustalenia planu dla terenu o symbolu UD:  

1)  tereny zabudowy usługowej sakralnej o symbo-
lu UD: podstawowe przeznaczenie - zabudowa 
kultu religijnego taka, jak: kościoły, kaplice, bu-
dynki parafialne, sale katechetyczne, wraz 
z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;  

2)  dla terenu ustala siň nakazy:  

a)  obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla prze-
znaczenia podstawowego i przeznaczeń do-
puszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny  
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń 
planu,  

b)  dachy i forma dachów – indywidualne, do-
stosowane do charakteru miejsca,  

c)  lokalizowania w granicach działki budowla-
nej lub w promieniu dojścia do 100m co 
najmniej jednego stanowiska na kaşde roz-
poczňte 50,0m2 powierzchni uşytkowej pod-
stawowej z wyłņczeniem powierzchni po-
mocniczych, technicznych i gospodarczych,  

d)  kompleksowego zagospodarowania nieru-
chomości szczególnie od strony przyległej 
doń przestrzeni publicznej, z uwzglňdnieniem 
skoordynowanych rozwiņzań: terenowych, 
nawierzchni, elementów małej architektury, 
zieleni towarzyszņcej, infrastruktury drogo-
wej i technicznej,  

e)  ochrony istniejņcej zieleni wysokiej ze 
wzglňdu na jej walory krajobrazowe;  

3)  dla terenu ustala siň dopuszczenia:  

a)  lokalizowania innych przeznaczeń typu UO, 
UN, UK, UA, a takşe UZ np.: domy opieki, 
hospicja, domy dziecka, bňdņcych dopusz-
czalnym towarzyszņcym przeznaczeniem,  

b)  lokalizowania mieszkalnictwa zbiorowego tj.: 
klasztory, domy zakonne, bňdņcych dopusz-
czalnym towarzyszņcym przeznaczeniem, 
a takşe funkcji towarzyszņcych, to jest: 
mieszkań dla właścicieli i dysponentów 
obiektów, z zastrzeşeniem przepisów odrňb-
nych,  

c)  realizowania imprez masowych;  

4)  dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia 
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał. 
Nr III kolumny 7,8.  

§ 23. Ustalenia planu dla terenu o symbolu UK:  

1)  tereny zabudowy usługowej kultury o symbolu 
UK: podstawowe przeznaczenie - zabudowa 
usługowa kultury i sztuki wraz z przynaleşnym 
zagospodarowaniem terenu;  

2)  dla terenu ustala siň nakazy:  

a)  obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla prze-
znaczenia podstawowego i przeznaczeń do-
puszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny  
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń 
planu,  

b)  dachy i forma dachów – indywidualne, do-
stosowane do charakteru miejsca,  

c)  traktowania wszystkich elewacji, jak elewacji 
eksponowanych,  

d)  lokalizacji w granicach działki budowlanej co 
najmniej 1 miejsca parkingowego lub garaşu, 
dla kaşdych rozpoczňtych 50,0m² powierzch-
ni uşytkowych podstawowych, z wyłņcze-
niem powierzchni pomocniczych, technicz-
nych i gospodarczych,  

e)  kompleksowego zagospodarowania nieru-
chomości szczególnie od strony przyległej 
doń przestrzeni publicznej, z uwzglňdnieniem 
skoordynowanych rozwiņzań: terenowych, 
nawierzchni, elementów małej architektury, 
zieleni towarzyszņcej, infrastruktury drogo-
wej i technicznej;  

3)  dla terenu ustala siň zakazy:  

a)  budowy nowych wolnostojņcych garaşy po-
jedynczych i grupowych,  

b)  utrzymania istniejņcych substandardowych 
budynków gospodarczych i pomocniczych;  

4)  dla terenu ustala siň dopuszczenia:  

a)  lokalizacji funkcji usługowych,  

b)  zabudowy hotelowej, pensjonatów, biur oraz 
lokali mieszkalnych na kondygnacjach powy-
şej parteru,  

c)  realizowania imprez masowych;  
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5)  dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia 
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał. 
Nr III kolumny 7, 8.  

§ 24. Ustalenia planu dla terenu o symbolu UN:  

1)  tereny zabudowy usługowej nauki o symbolu 
UN: podstawowe przeznaczenie - zabudowa 
usługowa zwiņzana ze szkolnictwem wyşszym 
wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem te-
renu;  

2)  dla terenu ustala siň nakazy:  

a)  obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla prze-
znaczenia podstawowego i przeznaczeń do-
puszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny  
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń 
planu,  

b)  forma dachów – jedno-, dwu- lub wielospa-
dowe o nachyleniu do 45o,  

c)  traktowania wszystkich elewacji, jako elewa-
cji eksponowanych,  

d)  zagwarantowania bezpośredniego dostňpu 
do dróg publicznych,  

e)  lokalizowania w granicach działki budowla-
nej co najmniej 30 miejsc postojowych,  

f)  kompleksowego zagospodarowania nieru-
chomości szczególnie od strony przyległej 
doń przestrzeni publicznej, z uwzglňdnieniem 
skoordynowanych rozwiņzań: terenowych, 
nawierzchni, elementów małej architektury, 
zieleni towarzyszņcej, infrastruktury drogo-
wej i technicznej;  

3)  dla terenu ustala siň zakazy:  

a)  budowy nowych wolnostojņcych garaşy po-
jedynczych i grupowych,  

b)  utrzymania istniejņcych substandardowych 
budynków gospodarczych i pomocniczych;  

4)  dla terenu ustala siň dopuszczenia:  

a)  funkcji usługowych UU, UA, bňdņcych do-
puszczalnym towarzyszņcym przeznacze-
niem,  

b)  lokali mieszkalnych, domów akademickich 
w formie zintegrowanej, towarzyszņcych 
funkcji usługowej, na kondygnacjach powy-
şej parteru;  

5)  dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia 
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał. 
Nr III kolumny 7, 8.  

§ 25. Ustalenia planu dla terenu o symbolu UO:  

1)  tereny zabudowy usługowej oświaty o symbolu 
UO: podstawowe przeznaczenie - zabudowa 
usługowa zwiņzana z edukacjņ, wychowaniem  
i oświatņ taka, jak: şłobki, przedszkola, szkoły 
podstawowe i ponadpodstawowe publiczne  
i niepubliczne oraz ośrodki kształcenia wraz 
z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;  

2)  dla terenu ustala siň nakazy:  

a)  obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla prze-
znaczenia podstawowego i przeznaczeń do-
puszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny  
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń 
planu,  

b)  forma dachów – jedno-, dwu- lub wielospa-
dowe o nachyleniu do 450,  

c)  traktowania wszystkich elewacji, jako elewa-
cji eksponowanych,  

d)  lokalizowania w granicach działki budowla-
nej lub w promieniu dojścia do 150,0m co 
najmniej 40 miejsc postojowych,  

e)  kompleksowego zagospodarowania nieru-
chomości szczególnie od strony przyległej 
doń przestrzeni publicznej, z uwzglňdnieniem 
skoordynowanych rozwiņzań: terenowych, 
nawierzchni, elementów małej architektury, 
zieleni towarzyszņcej, infrastruktury drogo-
wej i technicznej,  

f)  ochrony istniejņcej zieleni wysokiej ze 
wzglňdu na jej walory krajobrazowe,  

g)  realizowania szkolnictwa specjalnego wy-
łņcznie na wydzielonych i ogrodzonych dział-
kach;  

3)  dla terenu ustala siň zakazy:  

a)  integrowania przeznaczenia z innymi prze-
znaczeniami usługowymi, nie dotyczy prze-
znaczeń UZ, UK,  

b)  nowej zabudowy w granicy działki budowla-
nej,  

c)  budowy nowych wolnostojņcych garaşy po-
jedynczych i grupowych,  

d)  utrzymania istniejņcych substandardowych 
budynków gospodarczych i pomocniczych;  

4)  dla terenu ustala siň dopuszczenia:  

a)  lokalizowania funkcji typu UZ, UK, niebňdņ-
cych samodzielnymi budynkami - nie dotyczy 
szkolnictwa specjalnego,  

b)  lokalizowania funkcji towarzyszņcych to jest: 
mieszkań dla właścicieli i dysponentów 
obiektów, z zachowaniem przepisów odrňb-
nych;  

5)  dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia 
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał. 
Nr III kolumny 7, 8.  

§ 26. Ustalenia planu dla terenu o symbolu UP:  

1)  tereny obsługi komunikacji o symbolu UP: 
podstawowe przeznaczenie – garaşe naziemne 
i podziemne oraz miejsca parkingowe wraz 
z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;  

2)  dla terenu ustala siň nakazy:  

a)  obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla prze-
znaczenia podstawowego i przeznaczeń do-
puszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny  
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4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń 
planu,  

b)  dachy i forma dachów – indywidualne,  

c)  realizacji przynajmniej połowy wymaganej 
powierzchni terenów biologicznie czynnych 
w formie zieleni wysokiej lub şywopłotów,  

d)  wprowadzania urzņdzeń i technologii ograni-
czajņcych uciņşliwośń prowadzonej działal-
ności dla środowiska naturalnego i dla tere-
nów sņsiednich,  

e)  realizowania zieleni izolacyjnej i kompozy-
cyjnej szczególnie od strony przyległych te-
renów mieszkaniowych i usługowych oraz 
przestrzeni publicznych;  

3)  dla terenu ustala siň zakaz nowej zabudowy, 
niezwiņzanej z przeznaczeniem podstawowym, 
za wyjņtkiem dopuszczonej;  

4)  dla terenu ustala siň dopuszczenia:  

a)  lokalizowania obiektów towarzyszņcych 
funkcji podstawowej takie, jak: portiernie, 
sanitariaty o pow. uşytkowej do 15m,  

b)  lokalizacji imprez masowych;  

5)  dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia 
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał. 
Nr III kolumny 7,8.  

§ 27. Ustalenia planu dla terenu o symbolu UT:  

1)  tereny obsługi transportu o symbolu UT: pod-
stawowe przeznaczenie – zabudowa zwiņzana 
z obsługņ komunikacji taka, jak: dworce auto-
busowe, stacje paliw, stacje obsługi pojazdów 
wraz z myjniami samochodowymi oraz usługi 
transportowe wraz z przynaleşnym zagospoda-
rowaniem terenu;  

2)  dla terenu ustala siň nakazy:  

a)  obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla prze-
znaczenia podstawowego i przeznaczeń do-
puszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny  
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń 
planu,  

b)  utrzymania istniejņcych terenów wraz z bie-
şņcņ ich przebudowņ, stosowaniem urzņdzeń 
i technologii ograniczajņcych uciņşliwośń 
i szkodliwy wpływ prowadzonej działalności 
na środowisko naturalne i sņsiednie tereny 
o innym przeznaczeniu, przede wszystkim 
w zakresie transportu, hałasu, infrastruktury 
technicznej,  

c)  dachy – indywidualne,  

d)  lokalizowania wjazdów i wyjazdów z pod-
stawowego układu komunikacyjnego, któ-
rych geometria zostanie ostatecznie przesņ-
dzona na etapie projektu budowlanego,  

e)  lokalizowania, w granicy działki budowlanej, 
co najmniej jednego miejsca parkingowego 
na kaşde rozpoczňte 100,0m2 powierzchni 
uşytkowych podstawowych z wyłņczeniem 

powierzchni pomocniczych, technicznych 
i gospodarczych, nakaz nie dotyczy dworców 
autobusowych,  

f)  realizowania zieleni izolacyjnej i kompozy-
cyjnej szczególnie od strony przylegajņcych 
terenów mieszkaniowych i usługowych;  

3)  dla terenu ustala siň zakaz zabudowy w granicy 
działki budowlanej; nie dotyczy on granicy od 
strony drogi, o ile zostanņ zachowane zdefi-
niowane w planie dla terenu: linie rozgranicza-
jņce drogň, linie obowiņzujņcej zabudowy, nie-
przekraczalne linie zabudowy;  

4)  dla terenu ustala siň dopuszczenia:  

a)  lokalizowania dopuszczonych przeznaczeń 
towarzyszņcych takich, jak: UU, UA, UP,  

b)  lokalizowania salonów samochodowych,  
a poza strefņ konserwatorskņ „A” i „B” tere-
nowych komisów samochodowych;  

5)  dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia 
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał. 
Nr III kolumny 7, 8.  

§ 28. Ustalenia planu dla terenu o symbolu UU:  

1)  tereny zabudowy usługowej handlu i usług 
o symbolu UU: podstawowe przeznaczenie - 
zabudowa usługowa, niewymieniona z nazwy 
w innych przeznaczeniach wystňpujņcych 
w planie, taka jak: obiekty handlowe – handlu 
detalicznego, gastronomia wraz z przynaleş-
nym zagospodarowaniem terenu;  

2)  dla terenu ustala siň nakazy:  

a)  obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla prze-
znaczenia podstawowego i przeznaczeń do-
puszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny  
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń 
planu,  

b)  forma dachów – jedno-, dwu- lub wielospa-
dowe o nachyleniu do 450,  

c)  dostosowania charakteru i skali usługowej 
działalności gospodarczej do wielkości działki 
budowlanej gwarantujņcej właściwņ obsługň 
w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc par-
kingowych, składowania odpadów,  

d)  wydzielenia terenu od terenów sņsiednich 
o symbolach MN, MNu, za pomocņ ogrodzeń 
lub obiektów budowlanych,  

e)  realizacji przynajmniej 25% wymaganej po-
wierzchni terenów biologicznie czynnych 
w formie zieleni wysokiej lub şywopłotów,  

f)  lokalizacji w granicach działki budowlanej co 
najmniej 1 miejsca parkingowego lub garaşu, 
dla kaşdych rozpoczňtych 40,0m² powierzch-
ni uşytkowych podstawowych, z wyłņcze-
niem powierzchni pomocniczych, technicz-
nych i gospodarczych – dotyczy wyłņcznie 
nowej zabudowy,  
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g)  kompleksowego zagospodarowania nieru-
chomości szczególnie od strony przyległej 
doń przestrzeni publicznej, z uwzglňdnieniem 
skoordynowanych rozwiņzań: terenowych, 
nawierzchni, elementów małej architektury, 
zieleni towarzyszņcej, infrastruktury drogo-
wej i technicznej,  

h)  w przypadku realizacji budynków przezna-
czenia zamiennego oznaczonego symbolem 
MB zapewnienia odpowiednich warunków 
w trybie przepisów techniczno-budowlanych 
znajdujņcych siň w nim pomieszczeń prze-
znaczonych do zamieszkania ludzi poprzez 
zastosowanie w nim odpowiednich materia-
łów i rozwiņzań technicznych;  

3)  dla terenu ustala siň zakazy:  

a)  rozbudowy istniejņcych obiektów handlu 
targowiskowego,  

b)  lokalizowania funkcji usługowych zwiņza-
nych z zabudowņ usługowņ transportu  
o symbolu UT,  

c)  utrzymania istniejņcych substandardowych 
budynków gospodarczych i pomocniczych;  

4)  dla terenu ustala siň dopuszczenia:  

a)  w granicach kaşdej działki budowlanej poło-
şonej w terenach UU, lokalizowania innych 
funkcji usługowych takich, jak: UK, UA  
- w tym urzňdu i agencji pocztowych, a takşe 
niepublicznych UO i UZ, 

b)  lokali mieszkalnych - w formie zintegrowa-
nej,  

c)  udostňpniania terenów zapleczy i podwórek 
wraz z przekształcaniem ich na cele usługo-
we,  

d)  lokalizowania zabudowy na granicy działek 
budowlanych;  

5)  dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia 
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał. 
Nr III kolumny 7, 8.  

§ 29. Ustalenia planu dla terenu o symbolu UZ:  

1)  tereny usług zdrowia o symbolu UZ: podsta-
wowe przeznaczenie - zabudowa usługowa 
zwiņzana z ochronņ zdrowia i opiekņ społecznņ 
taka, jak: szpitale, przychodnie słuşby zdrowia, 
wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem te-
renu;  

2)  dla terenu ustala siň nakazy:  

a)  obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla prze-
znaczenia podstawowego i przeznaczeń do-
puszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny  
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń 
planu,  

b)  forma dachów – indywidualne,  

c)  lokalizowania, w granicach działki budowla-
nej, co najmniej jednego stanowiska parkin-
gowego na kaşde rozpoczňte 100,0m2 po-

wierzchni uşytkowych podstawowych z wy-
łņczeniem powierzchni pomocniczych, tech-
nicznych i gospodarczych,  

d)  ochrony istniejņcej zieleni wysokiej,  

e)  wydzielenia terenu od terenów sņsiednich, za 
pomocņ ogrodzeń lub obiektów budowla-
nych;  

3)  dla terenu ustala siň zakaz utrzymania istniejņ-
cych substandardowych budynków gospodar-
czych i pomocniczych;  

4)  dla terenu ustala siň dopuszczenia:  

a)  lokalizowania specyficznych funkcji towarzy-
szņcych takich, jak: apteki, sklepy sprzňtu 
medycznego,  

b)  lokalizowania ośrodków kształcenia;  

5)  dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia 
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał. 
Nr III kolumny 7, 8.  

§ 30. Ustalenia planu dla terenów o symbolach 
Pp:  

1)  tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej 
o symbolu Pp: podstawowe przeznaczenie  
– zabudowa techniczno-produkcyjna, przemy-
słowa, zwiņzana z produkcjņ składy, magazyny, 
samodzielne bņdŝ zintegrowane z obiektami 
produkcyjnymi, handel hurtowy wraz z przyna-
leşnym zagospodarowaniem terenu;  

2)  dla terenu ustala siň nakazy:  

a)  obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla prze-
znaczenia podstawowego i przeznaczeń do-
puszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny  
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń 
planu,  

b)  dachy i forma budynków – indywidualna do-
stosowana do technologii,  

c)  lokalizowania dla nowej zabudowy, 
w granicach działki budowlanej co najmniej 
jednego miejsca parkingowego na kaşde 
rozpoczňte 100,0m2 powierzchni uşytkowych, 
z wyłņczeniem powierzchni pomieszczeń 
pomocniczych, technicznych i gospodar-
czych,  

d)  w obiektach istniejņcych minimalizacji uciņş-
liwości dla środowiska zwiņzanych z trans-
portem, hałasem, mediami, awariami,  

e)  dostosowania charakteru prowadzonej dzia-
łalności produkcyjnej do wielkości i specyfiki 
lokalizacji i posiadanej działki budowlanej,  

f)  fizycznego odgrodzenia od terenów funkcji 
sņsiednich, ze szczególnym uwzglňdnieniem 
formy ogrodzeń w granicy działki z prze-
strzeniami publicznymi oraz wprowadzeniem 
zieleni wysokiej o charakterze izolacyjnym 
i kompozycyjnym,  
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g)  utworzenia pasów zieleni izolacyjnej od stro-
ny sņsiedniej zabudowy mieszkaniowej  
i usługowej;  

3)  dla terenu ustala siň zakazy:  

a)  realizacji przedsiňwziňń wymagajņcych skła-
dowania materiałów sypkich bez stosowa-
nych zabezpieczeń,  

b)  docelowego utrzymania istniejņcych sub-
standardowych budynków gospodarczych  
i pomocniczych,  

c)  lokalizowania magazynów i składów otwar-
tych o powierzchni wiňkszej o 30% od zabu-
dowy techniczno-produkcyjnej;  

4)  dla terenu ustala siň dopuszczenie w granicach 
kaşdej działki budowlanej, moşliwości lokaliza-
cji innych funkcji usługowych takich, jak: UU, 
UA, UT, UP;  

5)  dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia 
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał. 
Nr III kolumny 7,8.  

§ 31. Ustalenia planu dla terenów o symbolach 
Ps:  

1)  tereny zabudowy usługowo-technicznej o sym-
bolu Ps: podstawowe przeznaczenie – zabudo-
wa usług, usług magazynowo – składowych 
samodzielnych lub zintegrowanych z obiektami 
produkcyjnymi, handel hurtowy, obiekty pro-
dukcyjne „high tech”, to jest wykorzystujņce 
nowatorskie technologie branş sektora przemy-
słowego i usługowego wraz z przynaleşnym 
zagospodarowaniem terenu;  

2)  dla terenu ustala siň nakazy:  

a)  obowiņzujņce parametry i wskaŝniki dla prze-
znaczenia podstawowego i przeznaczeń do-
puszczonych zgodnie z zał. Nr III kolumny  
4, 5, 6, z zastrzeşeniem pozostałych ustaleń 
planu,  

b)  dachy i forma budynków – indywidualna do-
stosowana do technologii,  

c)  dostosowania charakteru prowadzonej dzia-
łalności produkcyjnej do wielkości i specyfiki 
lokalizacji i posiadanej działki budowlanej,  

d)  lokalizacji w granicach działki budowlanej co 
najmniej 1 miejsca parkingowego lub garaşu, 
dla kaşdych rozpoczňtych 100,0m2 po-
wierzchni uşytkowych podstawowych, z wy-
łņczeniem powierzchni magazynowych, po-
mocniczych, technicznych i gospodarczych,  

e)  fizycznego odgrodzenia od terenów funkcji 
sņsiednich, ze szczególnym uwzglňdnieniem 
formy ogrodzeń w granicy działki z prze-
strzeniami publicznymi oraz wprowadzeniem 
zieleni wysokiej o charakterze izolacyjnym 
i kompozycyjnym,  

f)  utworzenia pasów zieleni izolacyjnej od stro-
ny sņsiedniej zabudowy mieszkaniowej  
i usługowej;  

3)  dla terenu ustala siň zakazy:  

a)  realizacji przedsiňwziňń wymagajņcych skła-
dowania materiałów sypkich bez stosowa-
nych zabezpieczeń,  

b)  docelowego utrzymania istniejņcych sub-
standardowych budynków gospodarczych 
i pomocniczych,  

c)  lokalizowania magazynów i składów otwar-
tych o powierzchni wiňkszej o 30% od zabu-
dowy techniczno-produkcyjnej;  

4)  dla terenu ustala siň dopuszczenia:  

a)  funkcji typu UU, UA, UT, UP,  

b)  funkcji towarzyszņcych takich, jak: mieszka-
nia dla właścicieli i dysponentów obiektów, 
z zachowaniem dla nich wymogów wynika-
jņcych z przepisów odrňbnych;  

5)  dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia 
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał. 
Nr III kolumny 7,8.  

§ 32. Ustalenia planu dla terenu o symbolu ZP:  

1)  tereny zieleni urzņdzonej o symbolu ZP: pod-
stawowe przeznaczenie – zieleń urzņdzona, 
wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem te-
renu;  

2)  dla terenu ustala siň nakazy:  

a)  stosowania indywidualnych rozwiņzań w za-
kresie: nawierzchni, obiektów małej architek-
tury, informacji wizualnej, lokalnych zada-
szeń lub przykryń, zieleni urzņdzonej wyso-
kiej i niskiej, oświetlenia,  

b)  utrzymania zieleni wysokiej ze wzglňdu na jej 
walory krajobrazowe,  

c)  nowych nasadzeń zieleni wysokiej;  

3)  dla terenu ustala siň zakazy:  

a)  grodzenia terenu,  

b)  lokalizacji miejsc parkingowych na poziomie 
terenu,  

c)  lokalizacji garaşy nadziemnych,  

d)  zabudowy tymczasowej,  

e)  lokalizacji zabudowy nadziemnej, za wyjņt-
kiem dopuszczonej,  

f)  lokalizacji wszelkich elementów reklamo-
wych;  

4)  dla terenu ustala siň dopuszczenia:  

a)  ścieşki piesze i rowerowe, place zabaw, tere-
nowe urzņdzenia rekreacyjne np. skate park, 
ścieşki zdrowia, miasteczka rowerowe, place 
zabaw dla dzieci, a takşe ogrody tematyczne,  

b)  lokalizowania budynków pomocniczych nie-
podpiwniczonych, o wysokości do 5,0m do 
kalenicy i powierzchni do 30,0m2, pełniņcych 
wyłņcznie funkcje administracyjno– socjalne 
dla dopuszczonych funkcji rekreacyjnych,  
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c)  organizowania imprez masowych,  

d)  lokalizacji wjazdów i wyjazdów z parkingów 
podziemnych dla obsługi terenów sņsied-
nich;  

5)  dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia 
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał. 
Nr III kolumny 7, 8.  

§ 33. Ustalenia planu dla terenu o symbolu KDx:  

1)  tereny publicznych ciņgów pieszo-jezdnych 
i ścieşek rowerowych o symbolu KDx: podsta-
wowe przeznaczenie – tereny publicznych ciņ-
gów pieszo-jezdnych: ścieşki i przejścia pieszo-
jezdne wraz z przynaleşnym zagospodarowa-
niem terenu;  

2)  dla terenu ustala siň nakazy:  

a)  integracji rozwiņzań terenu z funkcjami usłu-
gowymi,  

b)  dostosowania konstrukcji nawierzchni terenu 
do moşliwości przejazdu pojazdów uprzywi-
lejowanych, to jest o nośności co najmniej 
KR2,  

c)  stosowania indywidualnych rozwiņzań w za-
kresie: nawierzchni, obiektów małej architek-
tury, informacji wizualnej, lokalnych zada-
szeń lub przykryń, zieleni urzņdzonej, oświe-
tlenia;  

3)  dla terenu ustala siň zakaz róşnicowania po-
ziomów nawierzchni oraz zagospodarowania 
utrudniajņcego moşliwośń swobodnego prze-
jazdu pojazdów uprzywilejowanych;  

4)  dla terenu ustala siň dopuszczenia:  

a)  zagospodarowania w formie pasaşu piesze-
go, pieszo-jezdnego lub drogi wewnňtrznej,  

b)  zadaszenia czňściowego lub pełnego terenu 
powłokami przezroczystymi lub półprzezro-
czystymi;  

5)  dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia 
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał. 
Nr III kolumny 7,8.  

§ 34. Ustalenia planu dla terenu o symbolu KDp:  

1)  teren publicznych placów i ciņgów pieszych 
o symbolu KDp: podstawowe przeznaczenie – 
tereny komunikacji pieszej, placów miejskich 
wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem te-
renu;  

2)  dla terenu ustala siň nakazy:  

a)  teren o dominacji ruchu pieszego,  

b)  integrowania zagospodarowania z terenami 
przyległymi,  

c)  dostosowania konstrukcji nawierzchni terenu 
do moşliwości przejazdu pojazdów uprzywi-
lejowanych, to jest o nośności co najmniej 
KR2,  

d)  stosowania indywidualnych rozwiņzań w za-
kresie: nawierzchni, obiektów małej architek-
tury, informacji wizualnej, lokalnych zada-
szeń lub przykryń, zieleni urzņdzonej, oświe-
tlenia;  

3)  dla terenu ustala siň zakaz róşnicowania po-
ziomów nawierzchni oraz zagospodarowania 
utrudniajņcego moşliwośń swobodnego prze-
jazdu pojazdów uprzywilejowanych;  

4)  dla terenu ustala siň dopuszczenia:  

a)  przeznaczenia fragmentów terenów na loka-
lizacjň zagospodarowania tymczasowego 
zgodnie z paragrafem 51,  

b)  zapewnienia w terenie oznaczonym symbo-
lem 4.KDp powiņzań komunikacyjnych po-
miňdzy wskazanymi na rysunku planu miej-
scami wlotów;  

5)  dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia 
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał. 
Nr III kolumny 7,8.  

§ 35. Ustalenia planu dla terenu o symbolach T:  

1)  tereny infrastruktury technicznej w tym:  

a)  tereny infrastruktury technicznej wodociņ-
gowej i kanalizacyjnej – TK, niestanowiņce 
odrňbnego terenu, o przeznaczeniu podsta-
wowym obiekty i budowle takie, jak: zbiorniki 
retencyjne wód deszczowych, a takşe budyn-
ki i urzņdzenia techniczne,  

b)  tereny infrastruktury technicznej gazowej – 
TG, niestanowiņce odrňbnego terenu, o prze-
znaczeniu podstawowym: obiekty i budowle 
takie, jak: stacje redukcyjne, stacje przesyło-
we, a takşe budynki i urzņdzenia techniczne,  

c)  tereny infrastruktury technicznej elektro-
energetycznej – TE, o przeznaczeniu podsta-
wowym: obiekty i budowle takie, jak: stacje 
transformatorowe, stacje przesyłowe, a takşe 
budynki i urzņdzenia techniczne, wraz  
z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;  

2)  dla terenu ustala siň nakazy:  

a)  obowiņzujņ indywidualne parametry zabu-
dowy i zagospodarowania terenu,  

b)  zagwarantowania dostňpu – dojazdu, dla ob-
sługi technicznej terenu i zagospodarowania,  

c)  nasadzenia zieleni w sņsiedztwie granic tere-
nu;  

3)  dla terenu obowiņzujņ ponadto ustalenia 
szczegółowe i ustalenia strefowe zgodnie z zał. 
Nr III kolumny 7, 8.  

Rozdział 8 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów 

§ 36. 1. W obszarze objňtym planem wskazuje 
siň tereny zamkniňte w rozumieniu przepisów od-
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rňbnych, oznaczone na rysunku planu symbolem 
TZ, nieobjňte ustaleniami planu.  

2. W obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
obszary górnicze oraz tereny górnicze.  

3. W obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
obszary zagroşone niebezpieczeństwem powodzi.  

4. W obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
obszary zagroşone osuwaniem siň mas ziemnych.  

Rozdział 9 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 

§ 37. 1. Zasady dokonywania podziałów geode-
zyjnych terenów, w tym wydzielenia terenów dróg, 
naleşy przyjmowań zgodnie z ustaleniami graficz-
nymi rysunku planu w skali 1:1000 oraz odpowied-
nimi ustaleniami tekstowymi uchwały.  

2. Na obszarze objňtym planem dopuszcza siň 
łņczenie działek połoşonych w granicach terenów 
o symbolach: KDz, KDl, KDd, a takşe 1.KDp, 2.KDp, 
3.KDp.  

3. Wydzielenia czňści działek przejmowanych 
pod drogi publiczne winny nastňpowań przy jedno-
czesnej ścisłej koordynacji: projektu planowanej 
nowej lub przebudowywanej drogi publicznej, 
z uwzglňdnieniem jej istniejņcych i planowanych 
elementów uzbrojenia technicznego terenu oraz 
wstňpnego projektu podziału nieruchomości pod 
drogň wytyczanņ w liniach rozgraniczajņcych, zgod-
nie z przepisami odrňbnymi.  

4. W granicach wszystkich pozostałych terenów, 
plan określa szczegółowe zasady wydzielania no-
wych działek budowlanych, w tym podziału i łņcze-
nia wewnņtrz poszczególnych terenów, które naleşy 
dokonywań zgodnie z przepisami odrňbnymi i od-
powiednimi ustaleniami uchwały, w szczególności 
przy zachowaniu minimalnych szerokości działek 
budowlanych i minimalnych ich powierzchni:  

1)  dla zabudowy mieszkaniowej MN, MNu odpo-
wiednio: 10,0m i 300,0m2;  

2)  dla zabudowy mieszkaniowej MW, MWu od-
powiednio: 10,0m i 500,0m2;  

3)  dla zabudowy usługowej odpowiednio: 10,0m 
i 500,0m2;  

4)  dla zabudowy przemysłowej odpowiednio: 
20,0m i 1000,0m2.  

5. Przy nowych podziałach i łņczeniach istniejņ-
cych nieruchomości granice nowych działek winny 
byń wyznaczane pod kņtem prostym w stosunku do 
granicy przyległej do drogi publicznej z dopuszcze-
niem odstňpstwa plus minus 10 stopni, warunek ten 
moşe nie obowiņzywań w przypadku gdy pozostałe 
podziały działek połoşonych przy tej samej drodze 
publicznej i tej samej stronie sņ inne i nie podlegajņ 
zmianom, w tym przypadku ustala siň zasadň tycze-
nia przedmiotowych granic równolegle do istniejņ-
cych podziałów własnościowych. 

6. W granicach działki budowlanej, nie jest wy-
magane scalenie wystňpujņcych w jej granicach 
działek, a w stosunku do granic wewnňtrznych nie 
muszņ byń zachowane odległości od istniejņcej 
i planowanej zabudowy, wynikajņce z przepisów 
odrňbnych.  

7. W przypadku tyczenia w terenie wyznaczo-
nych w planie linii rozgraniczajņcych, dla terenów, 
terenów dróg, z uwagi na grafikň i przyjňtņ w rysun-
ku planu odpowiedniņ grubośń linii, za punkt odnie-
sienia tyczenia przyjmuje siň środek osi danej linii 
rozgraniczajņcej.  

Rozdział 10 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy 

§ 38. 1. W granicach ustalonych w planie stref 
wystňpujņ lokalne ograniczenia w realizacji ustalo-
nych planem przeznaczeń.  

2. Ograniczenia te uwzglňdniono w planie w in-
dywidualnie ustalonych dla poszczególnych prze-
znaczeń i terenów parametrach tj.: obowiņzujņcych 
liniach zabudowy, nieprzekraczalnych liniach zabu-
dowy, procencie terenów zabudowanych, procencie 
terenów biologicznie czynnych, wysokości zabudo-
wy.  

3. Informacjň o moşliwości wystňpowania ogra-
niczeń zawiera kolumna 8 zał. Nr III.  

Rozdział 11 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i systemu parkowania 

§ 39. 1. Plan wyznacza tereny dróg układu pod-
stawowego, do których naleşņ ulice lub ich frag-
menty, a takşe place i skwery, w tym: 1a.KDz, 
1b.KDz, 2.KDz, 3.KDz, 4.KDz, 5.KDz, 6.KDz, 7.KDz, 
8a.KDz, 8b.KDz, 9.KDz, 10.KDz, 11.KDZ, 12.KDz, 
13.KDz, 14.KDz, 15.KDz, 16.KDz, 17.KDl, 18.KDz, 
19.KDl, 20.KDl, 21.KDl, 22.KDd, 23.KDd, 24.KDl.  

2. Plan wyznacza, w granicach poszczególnych 
jednostek przestrzennych tereny dróg układu uzu-
pełniajņcego, do których naleşņ ulice lub ich frag-
menty, a takşe place i skwery, w tym:  

1)  A.1.KDp, A.2.KDd, A.3.KDp, A.4.KDp, A.5.KDd, 
A.6.KDp, A.7.KDd, A.8.KDd, A.9.KDd, A.10.KDd, 
A.11.KDd, A.12.KDp, A.13.KDl, A.14.KDd;  

2)  B.1.KDl, B.2.KDl;  

3)  C.1.KDl, C.2.KDl, C.3.KDl;  

4)  D.1.KDl, D.2.KDl, D.3.KDd, D.4.KDz;  

5)  E.1.KDd, E.2.KDd, E.3.KDd, E.4a.KDd, E.4b.KDd, 
E.5.KDl;  

6)  I.1.KDl;  

7)  J.1.KDl, J.2.KDl, J.3.KDl, J.4.KDd;  

8)  L.1.KDd;  

9)  Ł.1.KDd, Ł.2.KDl.  
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3. Pozostałe niewymienione powyşej drogi pu-
bliczne lokalne KDl i dojazdowe KDd, wyodrňbniono 
w zał. Nr III, jako drogi układu obsługowego wyzna-
czane wewnņtrz jednostek urbanistycznych.  

4. Dla kaşdego z wyznaczonych terenów dróg, 
w zaleşności od ich klasy technicznej, plan ustala 
przeznaczenia podstawowe, a takşe zasady zago-
spodarowania, definiowane w formie nakazów, za-
kazów i dopuszczeń.  

§ 40. 1. Tereny dróg publicznych – KDg, KDz, KDl 
i KDd, podstawowe przeznaczenie – drogi publiczne 
róşnych klas, w tym zagospodarowanie i budowle 
im przynaleşne.  

2. Zasady zagospodarowania terenów:  

1)  dla poszczególnych klas dróg ustala siň szero-
kości w liniach rozgraniczajņcych nie mniejsze 
niş:  

a)  dla dróg głównych KDg 25,0m,  

b)  dla dróg zbiorczych KDz 20,0m,  

c)  dla dróg lokalnych KDl 12,0m,  

d)  dla dróg dojazdowych KDd 10,0m,  

z dopuszczeniem odstňpstw zgodnie z przepisami 
odrňbnymi, wynikajņcych ze specyfiki Śródmieścia 
oraz istniejņcych podziałów własnościowych tere-
nów dróg według rysunku planu;  

2)  zakaz nowej zabudowy wewnņtrz linii rozgrani-
czajņcych drogi - nie dotyczy obiektów budow-
lanych dopuszczonych na mocy przepisów od-
rňbnych, w tym m.in.: wiat, zadaszeń i kiosków 
lokalizowanych w miejscach przystanków ko-
munikacji zbiorowej;  

3)  dopuszczenia:  

a)  uzupełniajņce przeznaczenie lub sposoby za-
gospodarowania – budowle dopuszczone 
w trybie przepisów odrňbnych, zieleń towa-
rzyszņca budowlom, w tym zieleń izolacyjna, 
elementy uzbrojenia i wyposaşenia technicz-
nego,  

b)  realizacja infrastruktury technicznej zwiņza-
nej z obsługņ zagospodarowania terenu wraz 
z zagwarantowaniem dojazdu,  

c)  miejsca parkingowe wzdłuş dróg klasy KDz, 
KDl, KDd, KDx.  

§ 41. 1. W granicach poszczególnych terenów 
plan dopuszcza realizacjň parkingów i garaşy zlokali-
zowanych na poziomie terenu i na poziomach in-
nych, z zastrzeşeniem ustaleń szczegółowych okre-
ślonych dla kaşdego terenu w rozdziale 7, w zgodzie 
z przepisami odrňbnymi.  

2. Dla terenów i działek w zaleşności od ich prze-
znaczenia, plan ustala nastňpujņce zasady bilanso-
wania potrzeb parkingowych:  

1)  dla działek zabudowanych w dniu wejścia 
w şycie planu, potrzeby parkingowe winny byń 
bilansowane w ich granicach, z dopuszczeniem 
moşliwości parkowania w granicach terenów 

połoşonych w normatywnych liniach rozgrani-
czajņcych dróg;  

2)  na działkach niezabudowanych w dniu wejścia 
w şycie planu, dla wszystkich nowych budyn-
ków od dnia wejścia w şycie planu obowiņzuje 
pełne bilansowanie siň potrzeb parkingowych 
bezpośrednio wewnņtrz granic poszczególnych 
działek budowlanych;  

3)  dla działek połoşonych w zasiňgu strefy kon-
serwatorskiej o symbolu „A” ustalenia pkt 1  
i 2 nie obowiņzujņ;  

4)  dla działek połoşonych w zasiňgu strefy kon-
serwatorskiej o symbolu „B” dopuszcza siň 
moşliwośń bilansowania 60% wymaganych 
miejsc parkingowych w promieniu 200,0m doj-
ścia do terenów.  

Rozdział 12 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej  

i gospodarowania odpadami 

§ 42. 1. W planie określa siň zasady obsługi 
w zakresie infrastruktury technicznej tj.: sieci, obiek-
ty technologiczne i inşynierskie oraz urzņdzenia 
i instalacje, dla których nie wyznaczono samodziel-
nych terenów w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 7, wymie-
nionych w § 5 ust. 1, które połoşone sņ w granicach 
innych wyodrňbnionych w planie terenów o róşnym 
przeznaczeniu, w tym w terenów dróg.  

2. Ilekroń w planie jest mowa o uzbrojeniu tere-
nu – działki lub infrastrukturze technicznej, dla 
wszystkich rodzajów infrastruktury technicznej 
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia ogólne:  

1)  ustala siň utrzymanie istniejņcych i realizacjň 
nowych elementów infrastruktury technicznej 
w liniach rozgraniczajņcych dróg i terenów ko-
munikacji pieszej o symbolach KDg, KDz, KDl, 
KDd, KDx, KDp;  

2)  dopuszcza siň ich utrzymanie i realizacjň poza 
ww. terenami z zastrzeşeniem, iş planowane 
trasy lub lokalizacje nie kolidujņ z pozostałymi 
ustaleniami planu oraz bňdņ zgodne z przepi-
sami odrňbnymi;  

3)  wzdłuş istniejņcych i projektowanych tras sieci 
naleşy zachowań strefy ochronne i strefy ob-
sługi technicznej o szerokości uzaleşnionej od 
ich rodzaju, na których nie naleşy sytuowań 
budynków, dokonywań nasadzeń drzew 
i krzewów oraz nie naleşy lokalizowań elemen-
tów małej architektury trwale zwiņzanej 
z gruntem, szerokośń pasa roboczego bňdzie 
ustalana indywidualnie przez właściwego dys-
ponenta sieci;  

4)  wydzielanie niezaleşnych nieruchomości dla 
inwestycji liniowych lub obiektów technolo-
gicznych moşliwe jest niezaleşnie od ustaleń 
szczegółowych dla poszczególnych terenów, 
jeśli tego wymagajņ aktualnie obowiņzujņce 
przepisy odrňbne i nienaruszone bňdņ pozosta-
łe ustalenia planu;  
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5)  ustala siň sytuowanie wszystkich nowych li-
niowych elementów infrastruktury technicznej 
pod ziemiņ, z dopuszczeniem realizacji nad-
ziemnej po stwierdzeniu braku technicznej 
moşliwości realizacji infrastruktury podziemnej, 
z zachowaniem przepisów odrňbnych;  

6)  w przypadkach kolizji nowej zabudowy z sie-
ciami infrastruktury, ich przebudowň dopuszcza 
siň na warunkach określonych przez admini-
stratorów sieci, przy zachowaniu przepisów od-
rňbnych;  

7)  przebudowy i remonty systemów infrastruktury 
technicznej naleşy realizowań wyprzedzajņco 
lub równolegle z docelowym programem zago-
spodarowania obszaru przestrzeni publicznej;  

8)  przebiegi sieci i lokalizacja nowych budowli, 
które nie posiadajņ swojego jednoznacznego 
graficznego oznaczenia w rysunku planu,  
a określone sņ lub wynikajņ z tekstu uchwały, 
zgodne sņ z planem i mogņ byń realizowane na 
bieşņco zgodnie z potrzebami wnioskodawców 
oraz moşliwościami poszczególnych dysponen-
tów i uşytkowników mediów, przy zachowaniu 
pozostałych ustaleń planu.  

§ 43. Ustala siň nastňpujņce zasady remontu, 
rozbudowy i budowy sieci wodociņgowej:  

1)  w zaleşności od potrzeb, zagwarantowanie peł-
nego pokrycia zapotrzebowania na wodň z ist-
niejņcej i rozbudowywanej miejskiej sieci  
i urzņdzeń wodociņgowych;  

2)  noworealizowane budynki winny byń podłņ-
czone do sieci wodociņgowej, w przypadku 
braku technicznych moşliwości zrealizowania 
przyłņcza, dopuszcza siň zaopatrzenie w wodň 
z wykorzystaniem innych rozwiņzań technicz-
nych;  

3)  rozbudowň systemu wodociņgów z zagwaran-
towaniem pokrycia, docelowego zapotrzebo-
wania na wodň dla celów bytowo – komunal-
nych;  

4)  zagwarantowanie zaopatrzenia w wodň do ce-
lów przeciwpoşarowych, poprzez sień hydran-
tów zewnňtrznych naziemnych, punkty czerpa-
nia wody, studnie i zbiorniki wody, w ilości za-
pewniajņcej skuteczne podjňcie działań ratun-
kowo-gaśniczych, zgodnie z przepisami odrňb-
nymi;  

5)  utrzymania istniejņcych lokalnych ujňń wody, 
z zachowaniem przepisów odrňbnych.  

§ 44. Ustala siň nastňpujņce zasady remontu, 
rozbudowy i budowy sieci elektroenergetycznych:  

1)  w zaleşności od potrzeb zagwarantowanie peł-
nego pokrycia zapotrzebowania na energiň 
elektrycznņ z istniejņcej i rozbudowywanej sieci 
i urzņdzeń elektroenergetycznych;  

2)  moşliwośń lokalizacji nowych stacji transforma-
torowych, w formie obiektów wolnostojņcych 
lub wydzielonych pomieszczeń zlokalizowanych 
w obiektach o innych przeznaczeniach;  

3)  sukcesywna rozbudowa i remonty systemu 
elektroenergetycznego średnich i niskich na-
piňń, w dostosowaniu do potrzeb przyszłych 
odbiorców, w tym oświetlenia dróg;  

4)  ) sukcesywna rozbudowa ziemnych linii kablo-
wych, z jednoczesnym dopuszczeniem utrzy-
mania napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych.  

§ 45. Ustala siň nastňpujņce zasady remontu, 
rozbudowy i budowy sieci kanalizacyjnej:  

1)  w zaleşności od potrzeb zagwarantowanie od-
prowadzenia ścieków do istniejņcego i rozbu-
dowywanego systemu sieci i urzņdzeń kanali-
zacyjnych, odpowiednio: sanitarnej, deszczowej 
rozdzielczej i ogólnospławnej;  

2)  rozbudowa sieci kanalizacyjnej w liniach roz-
graniczajņcych dróg w oparciu o program 
uzbrojenia terenu oraz koniecznņ dokumentacjň 
technicznņ, w uzgodnieniu z właściwym za-
rzņdcņ drogi, zgodnie z przepisami odrňbnymi;  

3)  noworealizowane budynki winny byń podłņ-
czone do sieci kanalizacyjnej, w przypadku bra-
ku technicznych moşliwości zrealizowania przy-
łņcza, dopuszcza siň wykorzystanie innych roz-
wiņzań technicznych, gwarantujņcych odbiór 
ścieków oraz ochronň wód podziemnych;  

4)  uzbrojenie terenu w zakresie gospodarki wod-
no – ściekowej, gwarantujņcego ochronň wód 
podziemnych, dla realizowanych nowych lub 
przebudowywanych istniejņcych obiektów  
i budowli;  

5)  odprowadzanie ścieków opadowych i roztopo-
wych z parkingów wydzielonych, placów ma-
newrowych, postojowych i magazynowo skła-
dowych do kanalizacji deszczowej, po ich 
uprzednim podczyszczeniu i spełnieniu wymo-
gów przepisów odrňbnych;  

6)  dopuszczenie realizacji kanalizacji ogólno-
spławnej, w przypadku, gdy tego typu warunki 
techniczne wydadzņ dysponenci kanalizacji;  

7)  zakaz wprowadzania ścieków bytowych, komu-
nalnych, przemysłowych do gruntu;  

8)  zakaz budowy nowych indywidualnych oczysz-
czalni ścieków.  

§ 46. Ustala siň nastňpujņce zasady remontu, 
rozbudowy i budowy sieci ciepłowniczych:  

1)  w zaleşności od potrzeb zagwarantowanie do-
stawy ciepła z istniejņcego i rozbudowywanego 
systemu sieci i urzņdzeń ciepłowniczych;  

2)  w nowych i przebudowywanych obiektach sto-
sowanie ekologicznych urzņdzeń i technologii 
zdalaczynnych lub lokalnych systemów ogrze-
wania o sprawności energetycznej nie mniej-
szej niş 80%, a takşe indywidualny ŝródeł cie-
pła, które ograniczajņ wielkośń emisji i zanie-
czyszczeń;  

3)  na istniejņcych emitorach, w tym w granicach 
terenów produkcyjnych i przemysłowych, usta-
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la siň obowiņzek przystosowania instalacji 
i urzņdzeń do standardów wymaganych przepi-
sami odrňbnymi;  

4)  sukcesywna likwidacja lokalnych, małych 
i nisko sprawnych kotłowni wňglowych i włņ-
czenie ich do systemów zasilanych ze ŝródeł 
wysokosprawnych poprzez istniejņcņ i rozbu-
dowywanņ sień ciepłowniczņ.  

§ 47. Ustala siň nastňpujņce zasady remontu, 
rozbudowy i budowy sieci gazowniczych:  

1)  w zaleşności od potrzeb zapewnienie pokrycia 
zapotrzebowania na gaz z istniejņcej i rozbu-
dowywanej sieci i urzņdzeń gazowniczych;  

2)  zgodnie z przepisami odrňbnymi, nakaz zacho-
wania dla urzņdzeń gazowniczych stref ochron-
nych, niewyznaczanych graficznie na rysunku 
planu, o zasiňgu uzaleşnionym od roku ich bu-
dowy oraz przepisów, w trybie których urzņ-
dzenia zostały wykonane, w tym:  

a)  zakaz realizacji w zasiňgu stref zamierzeń in-
westycyjnych, mogņcych utrudniń bieşņcņ 
eksploatacjň gazociņgów,  

b)  dopuszczenie w zasiňgu stref dla gazociņgów 
średniego ciśnienia realizacji dróg, ścieşek 
pieszych i rowerowych, wraz z zieleniņ niskņ, 
z zachowaniem odległości wynikajņcych  
z przepisów odrňbnych.  

§ 48. Ustala siň nastňpujņce zasady remontu, 
rozbudowy i budowy sieci telekomunikacyjnych:  

1)  w zaleşności od potrzeb zapewnienie dostňpu 
do istniejņcej i rozbudowanej sieci i urzņdzeń 
teletechnicznych;  

2)  utrzymanie istniejņcych i rozbudowa linii sieci 
i urzņdzeń teletechnicznych;  

3)  dopuszczenie lokalizowania nowych: stacji 
i urzņdzeń nadawczych i centrali telekomunika-
cyjnych, budowli technicznych, poza granicami 
terenów przeznaczonych dla zabudowy typu 
MN, MNu, MW, MWu, UO, UZ oraz poza ich 
bezpośrednim sņsiedztwem, to jest w odległo-
ści mniejszej niş 30m liczonej w poziomie od 
granicy ich działki, z jednoczesnym zachowa-
niem odległości wynikajņcych z przepisów od-
rňbnych;  

4)  zakaz rozbudowy i lokalizowania nowych stacji 
i urzņdzeń nadawczych i centrali telekomunika-
cyjnych w terenach podlegajņcych ochronie ze 
wzglňdów krajobrazowych w strefie ochrony 
konserwatorskiej „A”, „B” z zastrzeşeniem  
pkt 5;  

5)  utrzymanie istniejņcych i dopuszczenie lokali-
zacji nowych stacji bazowych telefonii komór-
kowych na działkach i obiektach na których 
w dniu wejścia w şycie planu urzņdzenia takie, 
juş siň znajdowały oraz na działkach przy  
ul. Przemysłowej;  

6)  zachowanie wszystkich wymogów lokalizacyj-
nych i formalno – prawnych zwiņzanych z ich 
realizacjņ.  

§ 49. Ustala siň nastňpujņce zasady remontu, 
rozbudowy i budowy sieci innych takich, jak: telewi-
zja kablowa, alarmowa, internetowa, dla których 
utrzymuje siň istniejņce i dopuszcza nowe realizacje 
zgodnie z przepisami odrňbnymi.  

§ 50. Ustala siň nastňpujņce zasady gospodarki 
odpadami:  

1)  nakaz prowadzenia gospodarki odpadami 
z uwzglňdnieniem segregacji odpadów w miej-
scu ich powstawania, z wyodrňbnieniem odpa-
dów niebezpiecznych;  

2)  nakaz wyposaşenia dróg i terenów pieszych, 
w urzņdzenia do gromadzenia odpadów, do-
stosowane do technologii ich wywozu i utyliza-
cji;  

3)  zakaz składowania i utylizacji odpadów;  

4)  zakaz prowadzenia gospodarki odpadami, mo-
gņcej mień negatywny wpływ na wody po-
wierzchniowe i podziemne;  

5)  dopuszczenie krótkoterminowego gromadzenia 
odpadów komunalnych i odpadów produkcyj-
nych w granicach działek, na których sņ wytwa-
rzane lub przeznaczane do wykorzystania w ich 
granicach.  

Rozdział 13 

Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów 

§ 51. W obszarze objňtym planem zakazuje siň 
tymczasowego zagospodarowania terenów oraz 
lokalizacji obiektów tymczasowych, z dopuszcze-
niem:  

1)  tymczasowego zagospodarowania placu bu-
dowy;  

2)  obiektów tymczasowych, w tym miňdzy inny-
mi: namiotów, wiat handlowo-usługowych, 
wiat gastronomicznych i kiosków zwiņzanych 
z imprezami okazjonalnymi i sezonowymi or-
ganizowanymi przez Miasto Zielona Góra oraz 
jednostki organizacyjne prowadzone przez Mia-
sto Zielona Góra na zasadach określonych 
w przepisach odrňbnych oraz w aktach praw-
nych organów miasta;  

3)  wiat oraz obiektów stróşówek na parkingach 
strzeşonych;  

4)  sezonowych ogródków gastronomicznych na 
zasadach określonych w przepisach odrňbnych 
oraz w aktach prawnych organów miasta.  
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Rozdział 14 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

§ 52. Ustala siň stawkň 25%, wynikajņcņ ze wzro-
stu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia pla-
nu.  

Rozdział 15 

Ustalenia końcowe 

§ 53. W obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
tereny wymagajņce uzyskania zgody na zmianň 
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.  

§ 54. Tracņ moc ustalenia planów objňtych wy-
mienionymi w punktach 1– 11 uchwałami, wyłņcznie 
w odniesieniu do obszarów, terenów i nieruchomo-
ści połoşonych w granicach planu bňdņcego przed-
miotem niniejszej uchwały:  

1)  XXIV/214/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 
27 kwietnia 2004r. w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Śród-
mieścia Zielonej Góry (Dz. Urz. Woj. Lubus.  
Nr 64, poz. 1061);  

2)  Nr LI/599/02 Rady Miasta Zielona Góra  
z 29 stycznia 2002r. w sprawie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Śródmieścia Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. 
Lubus. Nr 61, poz. 769);  

3)  Nr XLIX/595/01 Rady Miasta Zielona Góra  
z 18 grudnia 2001r. w sprawie zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
Śródmieścia Zielonej (Dz. Urz. Woj. Lubus. 
z 2002 r. Nr 25, poz. 253);  

4)  Nr XLIII/521/01 Rady Miasta Zielona Góra  
z 28 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Śródmieścia Zielonej Góry (Dz. Urz. Woj. 
Lubus. Nr 133, poz. 1412);  

5)  Nr XLIII/523/01 Rady Miasta Zielona Góra  
z 28 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego Śródmieścia Zielonej Góry (Dz. Urz. Woj. 
Lubus. Nr 133, poz. 1414);  

6)  Nr XLV/537/01 Rady Miasta Zielona Góra  
z 2 paŝdziernika 2001r. w sprawie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Śródmieścia Zielonej Góry (Dz. Urz. Woj. 
Lubus. Nr 111, poz. 791);  

7)  Nr XLV/538/01 Rady Miasta Zielona Góra  
z 2 paŝdziernika 2001r. w sprawie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Śródmieścia Zielonej Góry (Dz. Urz. Woj. 
Lubus. Nr 128, poz. 995);  

8)  Nr XLV/539/01 Rady Miasta Zielona Góra  
z 2 paŝdziernika 2001r. w sprawie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Śródmieścia Zielonej Góry (Dz. Urz. Woj. 
Lubus. Nr 128, poz. 996);  

9)  Nr XXXVIII/448/01 Rady Miasta Zielona Góra 
z 27 marca 2001r. w sprawie zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
Śródmieścia Zielonej Góry (Dz. Urz. Woj. Lu-
bus. Nr 21, poz. 233);  

10) Nr XIX/218/99 Rady Miejskiej w Zielonej Górze 
z dnia 30 listopada 1999r. w sprawie zmiany 
miejscowego szczegółowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Śródmieścia w Zielo-
nej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2000r. Nr 10, 
poz. 108);  

11) Nr LIII/392/98 Rady Miejskiej w Zielonej Górze 
z 28.05.1998r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Zielonej Góry (Dz. Urz. Woj. Ziel. 
Nr 12, poz. 112);  

§ 55. Wykonanie uchwały powierza siň Prezy-
dentowi Miasta Zielona Góra.  

§ 56. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji 
na stronie internetowej - Biuletynu Informacji Pu-
blicznej miasta Zielona Góra. 

 Przewodniczņcy Rady 
Adam Urbaniak 
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Złącznik Nr 1 
do uchwały Nr LXIV/792/10 

Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 30 marca 2010r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr LXIV/792/10 

Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 30 marca 2010r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE  
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zielona Góra, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych miasta 
oraz zasadach ich finansowania. 

1. Z ustaleń zawartych w uchwale sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wy-
nika, şe realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu 
infrastruktury technicznej, w tym budowy dróg, ka-
nalizacji, wodociņgów, ciņgów pieszych, pociņga za 
sobņ wydatki z budşetu miasta w zakresie realizacji 
zadań własnych. 

2. Inwestycje i nakłady wynikajņce z realizacji zapi-
sów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy  
i rozbudowy infrastruktury technicznej, które sņ nie-
zbňdne dla prawidłowego i uporzņdkowanego zago-
spodarowania terenu objňtego planem, bňdņ finan-
sowane ze środków: 

1) dochodów publicznych miasta – podatków, 
według planowanej realizacji inwestycji, ujň-
tych w poszczególnych latach w budşecie mia-
sta;  

2) publicznych, pochodzņcych z budşetu Unii Eu-
ropejskiej; 

3) wynikajņcych z porozumień, w ramach partner-
stwa prywatno – publicznego; 

4) ze środków własnych inwestora, na terenie po-
siadanych nieruchomości.  

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr LXIV/792/10 
Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 30 marca 2010r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE  
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wy-

łożonego do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu oraz zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia  

i miasta Zielona Góra 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwiņzku z art. 17 pkt 12 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, rozstrzyga siň uwagi 
wniesione do wyłoşonego do publicznego wglņdu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Do uwag rozpatrzonych negatywnie oraz uwag roz-
patrzonych czňściowo negatywnie przez prezydenta 
miasta (tzn., şe czňśń kwestii poruszona w uwadze 
została uwzglňdniona w projekcie planu), przyjňto 
ponişsze stanowisko w sprawie. 

Syntetyczne przedstawienie uwag rozpatrzonych 
negatywnie oraz czňści uwag rozpatrzonych nega-
tywnie w danej kwestii, załņczone jest w formie listy 
do niniejszego rozstrzygniňcia. 

1. Uwaga złoşona w dniu 20.10.2009r. przez: 
Michał Pasieczniak, dotyczy nieruchomości Nr 191/ 
10 obrňb 19 połoşonej przy ul. Młyńskiej – własnośń 
Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, w admini-
strowaniu ZGKiM. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

Uzasadnienie: 

Teren w stanie istniejņcym uşytkowany jest na cele 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z drobny-
mi usługami. 

Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu 
teren objňty uwagņ został wskazany dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami 
C3.14.MWu, zlokalizowany przy nowoprojektowa-
nym przebiciu drogowym ul. Młyńskiej. Projekt pla-
nu poprzez liniň zabudowy ma za zadanie uporzņd-
kowań nowņ zabudowň wzdłuş ulicy. Wnioskowany 
budynek znajduje siň poza regulacyjnņ liniņ zabu-
dowy, co oznacza, şe nie trzyma wyznaczonej tņ liniņ 
majņcej powstań pierzei ulicy. 

Dodatkowo składajņcy uwagň jest najemcņ lokalu 
mieszkalnego przy ul. Młyńskiej i jest zainteresowa-
ny wykupem mieszkania oraz jego remontem jed-
nakşe, jak podnosi w uwadze nie moşe uzyskań jed-
noznacznej odpowiedzi, co do planów wzglňdem 
budynku przy ul. Młyńskiej. 

Z uwagi na fakt, iş miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego reguluje wyłņcznie sprawy zwiņ-
zane z zagospodarowaniem przestrzennym nie mo-
şe wprowadzań zapisów nakazujņcych sprzedaş lub 
wykup jakiejkolwiek nieruchomości. 

2. Uwaga złoşona w dniu 26.10.2009 r. przez: 
Łukasz Nowacki, dotyczy nieruchomości Nr 13 ob-
rňb 18, połoşonej przy ul. Stefana Batorego – 
współwłasnośń ułamkowa osób prawnych. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

Uzasadnienie: 

Teren w stanie istniejņcym jest terenem zabudowa-
nym obiektem objňtym ewidencjņ zabytków.  

Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu 
teren objňty uwagņ został wskazany czňściowo dla 
zabudowy usługowej D.4.2UU, czňściowo dla drogi 
publicznej klasy lokalnej - D.4.5KDl.  

Składajņcy uwagň zwraca siň o usuniňcie z planu 
projektowanej drogi i umoşliwienie renowacji ka-
mienicy. 

Zapisy obwiņzujņcego „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Zielona Góra”, uchwalonego uchwałņ  
Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia  
19 sierpnia 2008r. (w dalszej czňści uzasadnienia 
bňdzie wykorzystywany skrót SUiKZP) przewidujņ 
na tym terenie zabudowň mieszkaniowo-usługowņ 
oraz nowoprojektowanņ drogň klasy lokalnej 
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7.5.KDL. Wyznaczona w SUiKZP droga zgodnie  
z załoşeniami miała za zadanie przejņń ruch z ul. Ste-
fana Batorego, której parametry techniczne nie mo-
gņ zostań, z uwagi na uwarunkowania terenowe 
oraz konserwatorskie, zwiňkszone i rozprowadzań 
ruch z i do Śródmieścia poprzez rondo w śladzie 
Trasy Aglomeracyjnej.  

Zgodnie z ustawņ o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego muszņ byń 
zgodne z ustaleniami SUiKZP. Stņd uznajņc, iş stan 
istniejņcy nie pozwala na prawidłowe rozwiņzanie 
układu komunikacyjnego w tym rejonie miasta, 
utrzymuje siň przesņdzenia SUiKZP. Naleşy pod-
nieśń równieş, iş projekt miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego został pozytywnie 
uzgodniony w zakresie ustaleń konserwatorskich,  
w tym obiektu ewidencyjnego znajdujņcego siň na 
działce objňtej uwagņ. 

3. Uwaga złoşona w dniu 28.10.2009r. przez: 
Rafał Drobnik, dotyczy nieruchomości Nr 253/1 ob-
rňb 18, połoşonej przy ul. Bohaterów Westerplatte – 
własnośń Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, 
w administrowaniu ZGKiM.  

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

Uzasadnienie: 

Teren w stanie istniejņcym jest terenem niezabudo-
wanym, zielonym w którym zlokalizowane zostały 
obiekty handlowe tymczasowe.  

Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu 
teren objňty uwagņ został wskazany dla realizacji  
połņczenia drogowego ul. Fryderyka Chopina  
z ul. Sulechowskņ  - symbol E.4b.KDd. 

Składajņcy uwagň zwraca siň o zamianň propono-
wanego przeznaczenia dla czňści działki, na której 
zlokalizowany jest pawilon handlowy z terenu ko-
munikacji publicznej na teren zieleni. 

Zapisy obwiņzujņcego „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Zielona Góra”, uchwalonego uchwałņ  
Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia  
19 sierpnia 2008r. (w dalszej czňści uzasadnienia 
bňdzie wykorzystywany skrót SUiKZP) przewidujņ 
na tym terenie zabudowň Śródmiejskņ z dopuszcze-
niem realizacji dróg układu uzupełniajņcego. 

Projektowane włņczenie ul. Fryderyka Chopina ma 
za zadanie przejņń czňśń ruchu z ul. Bohaterów We-
sterplatte, której przepustowośń zarówno w stanie 
istniejņcym, jak równieş w świetle planowanych 
zmian zagospodarowania w rejonie Centrum Bizne-
su oraz na terenie zakładów Lumel, jest niewystar-
czajņca. Moşliwośń alternatywnych przebiegów, 
których zadaniem jest przejňcie czňści ruchu  
z ul. Bohaterów Westerplatte, z punktu widzenia 
obsługi komunikacyjnej Śródmieścia, jest zadaniem 
priorytetowym. Planowane włņczenie nie narusza 
ścisłej zabudowy śródmiejskiej, a wyłņcznie obiekty 
tymczasowe, znajdujņce siň na terenie miejskim, 
który jest dzierşawiony na potrzeby w/w działalno-
ści. W zwiņzku z powyşszym wskazana lokalizacja 

włņczenia jest z punktu widzenia wywaşenia moşli-
wych skutków finansowych decyzji planistycznych 
oraz minimalizacji konfliktów funkcjonalno - prze-
strzennych, jak najbardziej uzasadniona. 

4. Uwaga złoşona w dniu 28.10.2009r. przez: 
Ariel Drobnik, dotyczy nieruchomości Nr 253/1 ob-
rňb 18, połoşonej przy ul. Bohaterów Westerplatte – 
własnośń Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, 
w administrowaniu ZGKiM.  

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

Uzasadnienie: jak w pkt 3. 

5. Uwaga złoşona w dniu 28.10.2009r. przez 
Przedsiňbiorstwo Wielobranşowe Jerzy Furmaniak 
ul. Grzybowa 50 65-001 Zielona Góra dotyczy nieru-
chomości Nr 253/1 obrňb 18, połoşonej przy ul. Bo-
haterów Westerplatte – własnośń Gminy Zielona 
Góra o statusie miejskim, w administrowaniu 
ZGKiM.  

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

Uzasadnienie: jak w pkt 3. 

6. Uwaga złoşona w dniu 2.11.2009r. przez Na-
czelnika Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mie-
niem Urzňdu Miejskiego Zdzisława Szczepańskiego, 
ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra, dotyczy nieru-
chomości Nr 216/15 i 216/18 obrňb 19, połoşonej 
przy ul. Wandy – własnośń Gminy Zielona Góra  
o statusie miejskim, w administrowaniu ZGKiM.  

Rozstrzygniňcie: uwaga czňściowo nieuwzglňdniona. 

Uzasadnienie: 

Teren w stanie istniejņcym jest terenem niezabudo-
wanym, w sņsiedztwie zabudowy usługowej  
i mieszkaniowej wielorodzinnej.  

Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu 
teren objňty uwagņ został wskazany dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami 
C.2.15MWu. Wnioskodawca wnosi o przeznaczenie 
terenu pod funkcje zwiņzane z wielkopowierzchnio-
wymi obiektami handlowymi. 

Zapisy obwiņzujņcego „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Zielona Góra”, uchwalonego uchwałņ  
Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia  
19 sierpnia 2008r. (w dalszej czňści uzasadnienia 
bňdzie wykorzystywany skrót SUiKZP) przewidujņ 
na tym terenie zabudowň mieszkaniowņ wieloro-
dzinnņ z usługami M2 dopuszczajņc realizacjň na 
działce 216/18 zabudowň obiektami handlowymi  
o powierzchni sprzedaşy powyşej 2000m2. Zapisy 
SUiKZP dopuszczajņ równieş wysokośń zabudowy 
dla terenu studium do V kondygnacji.  

Pomimo powyşszego, majņc na uwadze faktyczny 
stan zagospodarowania działki Nr 216/15 utrzymany 
w charakterze pierzei całej ulicy Wandy, jako zabu-
dowy kamienicowej, nie uznano uwagi w zakresie 
zmiany przeznaczenia tej działki. 

7. Uwaga złoşona w dniu 4.11.2009r. przez: Na-
czelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mie-
niem Urzňdu Miejskiego Zdzisław Szczepański,  
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ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra, dotyczy nieru-
chomości Nr 105/4, 366/11, 366/12 obrňb 19, połoşo-
nej przy ul. Wrocławskiej, ul. Aleja Konstytucji  
3 Maja – własnośń Gminy Zielona Góra o statusie 
miejskim, Prezydent Miasta Zielona Góra: gospoda-
rowanie gminnym zasobem nieruchomości oraz 
czňśń działki Nr 107 obrňb 19 – własnośń Skarb Pań-
stwa, w administrowaniu Biura Zarzņdzania Droga-
mi.  

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu 
teren objňty uwagņ został wskazany dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami 
A.5.14.MWu o wysokości zabudowy do III kondy-
gnacji. Wnioskodawca wnosi o zwiňkszenie parame-
tru wysokości obiektu do VI kondygnacji. 

Zgodnie z ustaleniami obwiņzujņcego „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Zielona Góra”, uchwalonego 
uchwałņ Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra 
z dnia 19 sierpnia 2008 r. (w dalszej czňści uzasad-
nienia bňdzie wykorzystywany skrót SUiKZP) teren 
znajduje siň w obszarze A1/S1, w którym dla zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej dopuszcza siň wy-
sokośń zabudowy do VI kondygnacji. Stņd w zakre-
sie ustaleń parametrycznych uwaga jest zgodna ze 
SUiKZP, jednak z uwagi na uwarunkowania konser-
watorskie, równieş zawarte w SUiKZP, w szczegól-
ności sņsiedztwo obiektu wpisanego do rejestru 
zabytków zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 4, 
wysokośń zabudowy musi nawiņzywań do obiektów 
historycznych. Stņd utrzymuje siň wysokośń zabu-
dowy nie wiňkszņ  niş trzy kondygnacje, co odpo-
wiada wysokości obiektu rejestrowego. 

8. Uwaga złoşona w dniu 5.11.2009r. przez: Le-
szek Bielejewski reprezentujņcy Centrum Parkingo-
we sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 11 65-001 Zielona 
Góra, dotyczy nieruchomości Nr 318 obrňb 18, poło-
şonej przy ul. Bohaterów Westerplatte – własnośń 
Centrum Parkingowe sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 
11 65-001 Zielona Góra.  

Rozstrzygniňcie: uwaga czňściowo nieuwzglňdniona. 

Uzasadnienie: 

Teren w stanie istniejņcym jest terenem zabudowa-
nym obiektem handlowo-usługowym wraz z gara-
şem nadziemnym. 

Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu 
teren objňty uwagņ został wskazany dla zabudowy 
teren zabudowy usługowej, w tym obiektami han-
dlowymi o powierzchni powyşej 2000m2. A.11.3.UC, 
o wysokości zabudowy do IV kondygnacji. 

Zgodnie z ustaleniami obwiņzujņcego „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Zielona Góra”, uchwalonego 
uchwałņ Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra 
z dnia 19 sierpnia 2008r. (w dalszej czňści uzasad-
nienia bňdzie wykorzystywany skrót SUiKZP)  teren 
znajduje siň w obszarze A1/S1 - dominacji funkcji 
śródmiejskich, w którym dla zabudowy mieszkanio-

wo-usługowej dopuszcza siň wysokośń zabudowy 
do VI kondygnacji. 

Zgodnie z ustawņ o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego muszņ byń 
zgodne z ustaleniami SUiKZP. Stņd podniesiono 
wysokośń w terenie zgodnie z SUiKZP, jednakşe nie 
uznano uwagi w zakresie dopuszczenia wysokości 
zabudowy wyłņcznie do 25H. 

9. Uwaga złoşona w dniu 4.11.2009r. przez: 
Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin  Ja-
błoński ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra, dotyczy 
nieruchomości Nr 127/4 obrňb 17, połoşonej przy  
ul. Podgórnej i 110/6 obrňb 17, połoşona przy  
ul. Wrocławskiej – własnośń Gmina Zielona Góra  
o statusie miejskim, w administrowaniu ZGKiM.  

Rozstrzygniňcie: uwaga czňściowo nieuwzglňdniona. 

Uzasadnienie: 

Teren w stanie istniejņcym jest zagospodarowany 
jako Wzgórze Winne. 

Uwaga w zakresie moşliwości zlokalizowania na 
terenie oznaczonym w planie symbolem J.1.7.ZP – 
terenowych miejsc parkingowych została nie-
uwzglňdniona z uwagi na przyjňtņ w planie zasadň, 
potwierdzonņ przez Miejskņ Komisjň Urbanistyczno 
– Architektonicznņ, zachowania nielicznych  
w Śródmieściu zwartych terenów zielonych. 

Zgodnie z ustaleniami obwiņzujņcego „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Zielona Góra”, uchwalonego 
uchwałņ Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra 
z dnia 19 sierpnia 2008 r. (w dalszej czňści uzasad-
nienia bňdzie wykorzystywany skrót SUiKZP) teren 
znajduje siň w obszarze A24/1.U2 - dominacji zabu-
dowy usługowej publicznej, w którym dopuszcza siň 
wysokośń zabudowy do VI kondygnacji. 

Zgodnie z ustawņ o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego muszņ byń 
zgodne z ustaleniami SUiKZP. Stņd utrzymano wy-
sokośń w terenie zgodnie z SUiKZP i nie uznano 
uwagi w zakresie dopuszczenia wysokości zabudo-
wy wyłņcznie do 25H. 

10. Uwaga złoşona w dniu 6.11.2009r. przez: 
Małgorzata Isańska, dotyczy nieruchomości  
Nr 316/1, 316/2, 316/3, 316/4 obrňb 30, połoşonej 
przy ul. Stanisława Moniuszki – własnośń Skarb 
Państwa, w uşytkowaniu wieczystym osoby fizycz-
nej.  

Rozstrzygniňcie: uwaga czňściowo nieuwzglňdniona. 

Uzasadnienie: 

Teren w stanie istniejņcym jest terenem czňściowo 
niezabudowanym, poprzemysłowym w sņsiedztwie 
zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzin-
nej.  

Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu, 
teren objňty uwagņ został wskazany: dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami Ł.2. 
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14.MWu, Ł.2. 9.MWu, Ł.2. 8.MWu, Ł.2. 7.MWu  
o wysokości zabudowy do IV kondygnacji, dla zabu-
dowy usługowej Ł.2.6.UU, oraz dróg publicznych 
układu obsługowego Ł.2. 10.KDd, Ł.2. 5.KDd.  

Zgodnie z ustaleniami obwiņzujņcego „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Zielona Góra”, uchwalonego 
uchwałņ Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra 
z dnia 19 sierpnia 2008r. (w dalszej czňści uzasad-
nienia bňdzie wykorzystywany skrót SUiKZP) teren 
znajduje siň w obszarze B6/1.M4 - dominacji zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami,  
w którym dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
dopuszcza siň wysokośń zabudowy do VI kondygna-
cji. 

Zgodnie z ustawņ o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego muszņ byń 
zgodne z ustaleniami SUiKZP. Stņd uznano czňścio-
wo uwagň w zakresie zwiňkszenia wysokości zabu-
dowy jedynie do maksymalnej ilości kondygnacji 
wskazanej we studium.  

W zakresie uwagi dotyczņcej moşliwości realizacji  
w terenie Ł.2.6.UU funkcji typu myjnia samochodo-
wa, punkt sprzedaşy i wymiany opon, olejów ze 
wzglňdów moşliwego negatywnego wpływu na sņ-
siadujņcņ istniejņcņ i projektowanņ zabudowň wielo-
rodzinnņ kwartału, uwagi nie uwzglňdnia siň. 

11. Uwaga złoşona w dniu 5.11.2009r. przez: Da-
riusz Malinowski, dotyczy nieruchomości Nr 50/3, 
50/4 obrňb 17, połoşonych przy ul. Podgórnej, Wa-
zów, Zyty – własnośń ułamkowa osób fizycznych.  

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

Uzasadnienie: 

Teren w stanie istniejņcym jest terenem zabudowa-
nym kompleksem garaşy w sņsiedztwie  zabudowy 
usługowej administracji i mieszkaniowej wieloro-
dzinnej. 

Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu 
teren objňty uwagņ został wskazany dla przeznacze-
nia usługowego administracji - I.2.2.UA. 

Zgodnie z ustaleniami obwiņzujņcego „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Zielona Góra”, uchwalonego 
uchwałņ Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra 
z dnia 19 sierpnia 2008r. (w dalszej czňści uzasad-
nienia bňdzie wykorzystywany skrót SUiKZP) teren 
znajduje siň w obszarze A/21.S1 - dominacji zabu-
dowy śródmiejskiej. 

Strona składajņca uwagň, podnosi iş przeznaczenie 
podstawowe usług administracji zakłada, koniecz-
nośń wyburzenia istniejņcych obiektów o innym niş 
podstawowe przeznaczenie, co jest niezgodne ze 
stanem faktycznym, gdyş w zakresie stanu istniejņ-
cego funkcjonuje zapis dotyczņcy zasad utrzymania 
modernizacji i przebudowy obiektów i zagospoda-
rowania istniejņcego - w par. 3. W zwiņzku z powyş-
szym uwagi nie uwzglňdnia siň. 

12.  Uwaga złoşona w dniu 6.11.2009r. przez: 
Bernard Białek, dotyczy nieruchomości Nr 72 obrňb 
30, połoşonej przy ul. Jedności, Jana Sobieskiego – 
własnośń Gmina Zielona Góra o statusie miejskim, 
w administrowaniu Biura Zarzņdzania Drogami.  

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

Uzasadnienie: 

Teren w stanie istniejņcym jest terenem placu przy 
ul. Jedności i Jana Sobieskiego zabudowanego 
tymczasowymi obiektami handlowymi.  

Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu 
teren objňty uwagņ został wskazany dla terenu pla-
ców i skwerów publicznych - A3.18.KDp. 

Zgodnie z ustaleniami obwiņzujņcego „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Zielona Góra”, uchwalonego 
uchwałņ Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra 
z dnia 19 sierpnia 2008r. (w dalszej czňści uzasad-
nienia bňdzie wykorzystywany skrót SUiKZP)  teren 
znajduje siň w obszarze A/ 1.S1 - dominacji zabudo-
wy śródmiejskiej. 

Strona składajņca uwagň, zwraca siň o zmianň zapi-
su par. 51 w zakresie dopuszczenia utrzymania ist-
niejņcych tymczasowych pawilonów handlowych. 

Jednym z podstawowych załoşeń miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia  
i miasta Zielona Góra było wykształcenie warto-
ściowych przestrzenni publicznych, pozbawionych 
zagospodarowania przypadkowego, niekontrolowa-
nego i niepodlegajņcego w pełni rygorom warun-
ków technicznych, z uwagi na procedurň zgłoszenia. 
Uwzglňdnienie uwagi skutkuje zgodņ na dalsze nie-
właściwe zagospodarowanie reprezentacyjnej prze-
strzenni miasta – stanowiņcej zachodnie wejście  
w przestrzeń Rynku. Stņd wprowadzone zapisy, ma-
jņ w przyszłości uniemoşliwiń niekontrolowane  
i chaotyczne zagospodarowanie placów miejskich.  

13. Uwaga złoşona w dniu 9.11.2009r. przez: 
Dang Van Tho, dotyczy nieruchomości Nr 72 obrňb 
30, połoşonej przy ul. Jedności, Jana Sobieskiego – 
własnośń Gmina Zielona Góra o statusie miejskim, 
w administrowaniu Biura Zarzņdzania Drogami.  

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

Uzasadnienie: jak w pkt 12. 

14. Uwaga złoşona w dniu 9.11.2009r. przez: 
Sławomir Sikorski, dotyczy nieruchomości Nr 72 
obrňb 30, połoşonej przy ul. Jedności, Jana Sobie-
skiego – własnośń Gmina Zielona Góra o statusie 
miejskim, w administrowaniu Biura Zarzņdzania 
Drogami.  

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

Uzasadnienie: jak w pkt 12. 

15. Uwaga złoşona w dniu 10.11.2009r. przez: 
Przedsiňbiorstwo Komunikacji Samochodowej Zie-
lona Góra Sp. z o.o., ul. Jana z Kolna 2a, 65-014 Zie-
lona Góra dotyczy nieruchomości Nr 235 obrňb 18, 
połoşonej przy ul. Jedności, Jana Sobieskiego – 
własnośń Skarb Państwa, w uşytkowaniu wieczy-
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stym Przedsiňbiorstwo Komunikacji Samochodowej 
Zielona Góra sp. z o.o.  

Rozstrzygniňcie: uwaga czňściowo nieuwzglňdniona. 

Uzasadnienie: 

Teren w stanie istniejņcym jest terenem zabudowa-
nym obiektami zwiņzanymi z funkcjonowaniem 
dworca autobusowego.  

Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu 
teren objňty uwagņ został wskazany: dla zabudowy 
usługowej E.3.2.UU oraz dla zabudowy usług trans-
portu E.3.1.UT . 

Zgodnie z ustaleniami obwiņzujņcego „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Zielona Góra”, uchwalonego 
uchwałņ Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra 
z dnia 19 sierpnia 2008r. (w dalszej czňści uzasad-
nienia bňdzie wykorzystywany skrót SUiKZP)  teren 
znajduje siň w obszarze A/12.S1 - dominacji funkcji 
śródmiejskich, w którym dla zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej dopuszcza siň wysokośń nawiņzujņcej 
do zabudowy sņsiedniej. 

Zgodnie z ustawņ o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego muszņ byń 
zgodne z ustaleniami SUiKZP. Stņd nie uznano 
uwagi w zakresie zwiňkszenia wysokości zabudowy 
do 25 metrów, to jest co najmniej VI kondygnacji. 

Analiza sņsiedniej zabudowy wykazała, iş w bezpo-
średnim otoczeniu dworca autobusowego wystňpu-
jņ obiekty o wysokości maksymalnie do III kondy-
gnacji. W zwiņzku z powyşszym uwagň uwzglňdnia 
siň wyłņcznie do tej wysokości.  

16. Uwaga złoşona w dniu 12.11.2009r. przez: 
Palmart s.c., Sylwia i Piotr Bartkowiak, ul. Rzemieśl-
nicza 8 , 65-016 Czerwieńsk, Płoty, dotyczy nieru-
chomości Nr 333/2, 334 obrňb 19, połoşonych przy 
ul. Mikołaja Kopernika – własnośń ułamkowa osoby 
prawnej, Nr 333/3 obrňb 19, połoşonej przy ul. Miko-
łaja Kopernika –  własnośń Gmina Zielona Góra  
o statusie miejskim, w administrowaniu ZGKiM,  
Nr 335 obrňb 19, połoşonej przy ul. Plac Pocztowy – 
własnośń Gmina Zielona Góra o statusie miejskim, 
w administrowaniu Biura Zarzņdzania Drogami.  

Rozstrzygniňcie: uwaga czňściowo nieuwzglňdniona. 

Uzasadnienie: 

Teren w stanie istniejņcym jest terenem zabudowa-
nym obiektami usługowymi – dawniej hotelem oraz 
w sņsiedztwie zabudowņ mieszkaniowņ wieloro-
dzinnņ z usługami. 

Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu 
teren objňty uwagņ został wskazany: dla zabudowy 
usługowej A.14.11.UU oraz dla przestrzeni ulicy  
i placu pocztowego 4.KDp. 

Zgodnie z ustaleniami obwiņzujņcego „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Zielona Góra”, uchwalonego 
uchwałņ Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra 
z dnia 19 sierpnia 2008r. (w dalszej czňści uzasad-

nienia bňdzie wykorzystywany skrót SUiKZP) teren 
znajduje siň w obszarze A/1.S1 - dominacji funkcji 
śródmiejskich. 

Składajņcy uwagň podnosi o: 

 uregulowanie granic terenów pomiňdzy bu-
dynkiem hotelowym a przestrzeniņ placu 
Pocztowego, gdyş stan obecny uniemoşliwia 
zagospodarowanie przedpola budynku – za-
pisy planu nie uniemoşliwiajņ zagospodaro-
wania przedpola budynku hotelowego, za-
proponowany podział ma za zadanie zapew-
nienie pełnej integralności i jednolitości za-
gospodarowania ul. Plac Pocztowy poprzez 
jednolite zapisy dla całej przestrzeni placu. 
Jednym z podstawowych załoşeń miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Śródmieścia i miasta Zielona Góra było 
wykształcenie wartościowych przestrzenni 
publicznych, stņd wiňkszośń placów publicz-
nych została wyznaczona w sposób, który ma 
zagwarantowań ich pełnņ jednorodnņ struk-
turň. 

 respektowanie problemu obsługi komunika-
cyjnej działek hotelowych – uwagi nie 
uwzglňdnia siň, gdyş plan poprzez wyzna-
czenie publicznego łņcznika oznaczonego 
symbolem A.4.13KDx rozwiņzuje w sposób 
kompleksowy problem obsługi technicznej 
budynków hotelowych objňtych uwagņ. 

17. Uwaga złoşona w dniu 12.11.2009r, przez: 
ITE sp. z o.o., ul. Szkolna 11, 62-002 Suchy Las, do-
tyczy całości obszaru objňtego ustaleniami planu 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

Uzasadnienie: 

Składajņcy uwagň podnosi o: 

 zmianň zapisu w paragrafie 48 i niewyklu-
czanie lokalizacji inwestycji telefonii komór-
kowej w granicach działek i na obiektach 
podlegajņcych ochronie ze wzglňdów kon-
serwatorskich, krajobrazowych i przyrodni-
czych argumentujņc to, iş operatorów telefo-
nii komórkowej w przypadku realizacji anten, 
masztów lub innych elementów infrastruktu-
ry teletechnicznej obowiņzuje szereg przepi-
sów odrňbnych, w tym raport o oddziaływa-
niu na środowisko:  

 zmianň zakazu lokalizacji stacji bazowych na 
terenach oznaczonych symbolami MN, MNu, 
MW, MWu, UO, UZ 

 zmianň zakazu lokalizacji stacji bazowych  
w odległości 30 metrów od terenów ozna-
czonych symbolami MN, MNu, MW, MWu, 
UO, UZ. 

Przedstawiony projekt planu z racji wystňpowania 
na nim obiektów wpisanych do rejestru zabytków, 
zgodnie z wymogami ustawowymi został uzgodnio-
ny z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz 
wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi słuşbami 
ochrony środowiska. Na etapie uzgodnień potwier-
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dzono stanowisko dotyczņce ochrony kulturowej  
i krajobrazowej obszaru objňtego planem, w którym 
znalazło siň równieş stwierdzenie o dopuszczeniu 
utrzymania istniejņcych i dopuszczenie lokalizacji 
nowych stacji bazowych telefonii komórkowych na 
działkach i obiektach na których w dniu wejścia  
w şycie planu urzņdzenia takie juş siň znajdowały 
oraz na działkach przy ul. Przemysłowej. Ponadto  
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego funkcjonujņ nastňpujņce zapisy:  

„§ 48. Ustala siň nastňpujņce zasady remontu, 
rozbudowy i budowy sieci telekomunikacyjnych:  

1) w zaleşności od potrzeb zapewnienie dostň-
pu do istniejņcej i rozbudowanej sieci i urzņdzeń 
teletechnicznych; 

2) utrzymanie istniejņcych i rozbudowa  linii 
sieci i urzņdzeń teletechnicznych;  

3) dopuszczenie lokalizowania nowych: stacji  
i urzņdzeń nadawczych i centrali telekomunika-
cyjnych, budowli technicznych, poza granicami 
terenów przeznaczonych dla zabudowy typu 
MN, MNu, MW, MWu, UO, UZ oraz poza ich 
bezpośrednim sņsiedztwem, to jest w odległości 
mniejszej niş 30m liczonej w poziomie od grani-
cy ich działki, z jednoczesnym zachowaniem od-
ległości wynikajņcych z przepisów odrňbnych. 

4) zakaz rozbudowy i lokalizowania nowych 
stacji i urzņdzeń nadawczych i centrali teleko-
munikacyjnych w terenach podlegajņcych 
ochronie ze wzglňdów krajobrazowych w strefie 
ochrony konserwatorskiej „A”, „B” z zastrzeşe-
niem pkt 5; 

5) utrzymanie istniejņcych i dopuszczenie loka-
lizacji nowych stacji bazowych telefonii komór-
kowych na działkach i obiektach na których  
w dniu wejścia w şycie planu urzņdzenia takie 
juş siň znajdowały, oraz na działkach przy  
ul. Przemysłowej; 

6) zachowanie wszystkich wymogów lokaliza-
cyjnych i formalno – prawnych zwiņzanych z ich 
realizacjņ.” 

Jak wynika z powyşszych zapisów, projekt planu 
zakłada moşliwośń lokalizacji stacji i urzņdzeń 
nadawczych i stacji bazowych telefonii komórkowej 
na terenie objňtym opracowaniem, jednakşe na 
konkretnych zasadach, uwzglňdniajņcych wymogi 
ochrony środowiska oraz zasady ochrony ładu prze-
strzennego i standardy zabudowy. W zwiņzku  
z powyşszym uwagi nie uwzglňdnia siň. 

18. Uwaga złoşona w dniu 13.11.2009r. przez: 
Małgorzata Isańska, dotyczy nieruchomości  
Nr 316/1, 316/2, 316/3, 316/4 obrňb 30, połoşonej 
przy ul. Stanisława Moniuszki – własnośń Skarb 
Państwa, w uşytkowaniu wieczystym osoby fizycz-
nej.  

Rozstrzygniňcie: uwaga czňściowo nieuwzglňdniona. 

Uzasadnienie: jak w pkt 10. 

19. Uwaga złoşona w dniu 13.11.2009r. (data 
stempla pocztowego 12.11.2009) przez: PHUP Jack 
Krystyna Şmudzińska ul. Dņbrówki 22/9 Zielona Gó-
ra, dotyczy nieruchomości Nr 72 obrňb 30, połoşo-
nej przy ul. Jedności, Jana Sobieskiego – własnośń 
Gmina Zielona Góra o statusie miejskim, w admini-
strowaniu Biura Zarzņdzania Drogami.  

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

Uzasadnienie: jak w pkt 12. 

20. Uwaga złoşona w dniu 12.11.2009r. przez: 
Jerzy Materna, dotyczy nieruchomości Nr 366/10 
obrňb 31, połoşonej przy ul. Drzewnej – własnośń 
Gmina Zielona Góra o statusie miejskim, Prezydent 
Miasta Zielona Góra gospodarowanie gminnym 
zasobem nieruchomości, Nr 366/5 obrňb 31 połoşo-
nej przy ul. Aleja Konstytucji 3 Maja – własnośń 
Shell Polska Sp. z o.o.  

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

Uzasadnienie: 

Teren w stanie istniejņcym jest terenem czňściowo 
niezabudowanym, w sņsiedztwie zabudowy usłu-
gowej i wielorodzinnej.  

Zgodnie z zapisami przyjňtymi w projekcie planu 
teren objňty uwagņ został wskazany: dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami 
A.5.11.MWu, dla terenów zieleni urzņdzonej 
A.5.13.ZP oraz dróg publicznych układu obsługowe-
go A.5.12.KDd. 

Strona składajņca uwagň zwraca siň o usuniňcie 
zapisu o przeznaczeniu terenu pod zabudowň 
mieszkaniowņ – usługowņ, a wprowadzenia zapisu 
o przeznaczeniu terenu dla zieleni urzņdzonej z prze-
znaczeniem zamiennym pod usługi sportu i rekreacji 
oraz pod tereny obsługi transportowej, z zastrzeşe-
niem, şe powierzchnia zabudowy parkingowej  
w stosunku do powierzchni działki nie moşe wyno-
siń wiňcej niş 30%. 

Zapisy planu miejscowego nie uniemoşliwiajņ reali-
zacji zagospodarowania, o którym mowa w uwadze, 
jako przeznaczenia towarzyszņcego funkcji podsta-
wowej, jednak ich realizacja winna byń integralnie 
zwiņzana z realizacjņ zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej z usługami. Zieleń parkowa wraz z urzņ-
dzeniami sportowymi ogólnodostňpnymi wystňpuje 
juş na terenie parku J. Sowińskiego stņd, realizacja 
wskazanego w uwadze zagospodarowania powinna 
byń uzasadnionņ potrzebņ wzbogacenia programu 
uşytkowego projektowanej zabudowy. Rezygnacja  
z przebiegu łņcznika drogowego  oznaczonego sym-
bolem A.5.12.KDd utrudni, a w skrajnym przypadku 
moşe uniemoşliwiń realizacjň przeznaczenia pod-
stawowego MWu z uwagi na fakt, iş obsługa komu-
nikacyjna kwartału A5 z ulicy Drzewnej, Wrocław-
skiej lub  Alei Konstytucji 3 Maja, nie gwarantuje 
prawidłowego rozwiņzania komunikacyjnego w tym 
rejonie. W zwiņzku z powyşszym uwagi nie 
uwzglňdnia siň.  
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LISTA UWAG NIEUWZGLĘDNIONYCH ZŁOŻONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
MIEJSCOWEGO PLANU ORAZ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO ŚRÓDMIEŚCIA I MIASTA ZIELONA GÓRA 

 
dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra, obejmu-
jņce obszar ograniczony: od północy: liniņ kolejowņ; od zachodu: ul. Zjednoczenia, ul. Dņbrówki, ul. Długņ, 
ul. 1 Maja, ul. Jaskółczņ; od południa: ul. Ogrodowņ, ul. Fabrycznņ , ul. Henryka Sienkiewicza; od wschodu  

i południowego – wschodu: ul. Józefa Ignacego Krasickiego, ul. Generała Józefa Sowińskiego, ul. Aleja 
Konstytucji 3 Maja, ul. Ceglanņ, ul. Piaskowņ, ul. Lwowskņ i ul. Ludwika Waryńskiego, ul. Stanisława Staszi-

ca 
 

L
p 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i 
imiC, nazwa 

jednostki 
organizacyj-
nej i adres 

zgłaszaj>cego 
uwagi 

TreWć uwagi 

Oznaczenie 
nierucho-

moWci, 
której doty-
czy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
planu dla 

nieruchomo-
Wci, której 
dotyczy 
uwaga 

RozstrzygniCcie Prezyden-
ta Miasta w sprawie rozpa-

trzenia uwagi 

RozstrzygniCcie Rady 
Miasta zał>cznik do 

uchwały  
nr LXIV/791/10 

z dnia 30 marca 2010 r. 
Uwa

gi 

Uwaga 
uwzglCd-

niona 

Uwaga nie-
uwzglCdniona 

Uwaga 
uwzglCd-

niona 

Uwaga nie-
uwzglCdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
20.10.200

9r. 

Michał Pa-
sieczniak 

ul. MłyMska 
6/4 

65-085 Zielo-
na żóra 

dotyczy: 
umocliwienia 
utrzymania 

funkcji miesz-
kaniowej w 
istniej>cym 

budynku 

dz. nr 
191/10  

obrCb 19 
ul. MłyMska 

6 

C3.14.MW
u 

--- NIE --- NIE  

2. 
26.10.200

9r. 

Łukasz No-
wacki 

ul. Stefana 
Batorego 

65-735 Zielo-
na żóra 

dotyczy: 
usuniCcia z 

planu projek-
towanego 

przeprowa-
dzenia drogi 
przez działkC 

dz. nr 13 
obrCb 18  

ul. Stefana 
Batorego 

D.4.5KDl, 
D.4.2UU 

--- NIE --- NIE  

3. 
28.10.200

9r. 

Rafał Drobnik 
ul. Dworcowa 

39/1 
65-019 Zielo-

na żóra 

dotyczy: 
zamiany 

proponowa-
nego prze-

znaczenia dla 
czCWci działki, 

na której 
zlokalizowany 
jest pawilon 
handlowy z 

terenu komu-
nikacji pu-
blicznej na 

teren zieleni 

dz. nr 253/1 
obrCb 18 
ul. Boh. 

Westerplat-
te 

E.4b.KDd --- NIE --- NIE  

4. 
28.10.200

9r. 

Ariel Drobnik 
ul. Dworcowa 

39/1 
65-019 Zielo-

na żóra 

dotyczy: 
zamiany 

proponowa-
nego prze-

znaczenia dla 
czCWci działki, 

na której 
zlokalizowany 
jest pawilon 
handlowy z 

terenu komu-
nikacji pu-
blicznej na 

teren zieleni 

dz. nr 253/1 
obrCb 18  
ul. Boh. 

Westerplat-
te 

E.4b.KDd --- NIE --- NIE  

5. 
28.10.200

9r. 

PrzedsiCbior-
stwo Wielo-
brancowe 
 Jerzy Fur-

maniak 
ul. Grzybowa 

50 
65-001 Zielo-

na żóra 

dotyczy: 
1) zamiany 
proponowa-
nego prze-

znaczenia dla 
czCWci działki, 

na której 
zlokalizowany 
jest pawilon 
handlowy z 

terenu komu-

dz. nr 253/1 
obrCb 18  
ul. Boh. 

Westerplat-
te 

E.4b.KDd --- NIE --- NIE  
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L
p 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i 
imiC, nazwa 

jednostki 
organizacyj-
nej i adres 

zgłaszaj>cego 
uwagi 

TreWć uwagi 

Oznaczenie 
nierucho-

moWci, 
której doty-
czy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
planu dla 

nieruchomo-
Wci, której 
dotyczy 
uwaga 

RozstrzygniCcie Prezyden-
ta Miasta w sprawie rozpa-

trzenia uwagi 

RozstrzygniCcie Rady 
Miasta zał>cznik do 

uchwały  
nr LXIV/791/10 

z dnia 30 marca 2010 r. 
Uwa

gi 

Uwaga 
uwzglCd-

niona 

Uwaga nie-
uwzglCdniona 

Uwaga 
uwzglCd-

niona 

Uwaga nie-
uwzglCdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

nikacji pu-
blicznej na 

teren zieleni 

6. 
4.11.2009r

. 

Naczelnik 
Wydziału 
Geodezji i 

Gospodaro-
wania Mie-
niem UM  
Zdzisław 

SzczepaMski 
ul. Podgórna 

22 
65-424 Zielo-

na żóra 

dotyczy: 
uwzglCdnienia 

w planie 
miejscowym 
ustaleM doty-
cz>cych  w 

szczególnoWci 
wysokoWci 

obiektu – aby 
wynosiła do 6 
kondygnacji 

nadziemnych 

dz. nr 105/4, 
366/11, 
366/12,  
czCWci 
dz.107 

obrCb 31 
ul. Wro-

cławska – 
Aleja Kon-

stytucji 
3 Maja 

A.5.14.MW
u 

--- NIE --- NIE  

7. 
5.11.2009r

. 

Leszek Biele-
jewski 

Centrum 
Parkingowe 

sp. z o.o. 
ul. Boh. We-
sterplatte 11 
65-001 Zielo-

na żóra 

dotyczy: 
uwzglCdnienia 
maksymalnej 

wysokoWci 
budynku do 

25 m 

dz. nr 318 
obrCb 18 
ul. Boh. 

Westerplat-
te 
 

A.11.3.UC --- NIE --- NIE  

8. 
4.11.2009r

. 

Marszałek 
Województwa 
Lubuskiego 
Marcin Ja-

błoMski 
ul. Podgórna 

7 
65-057 Zielo-

na żóra 

dotyczy: 
wprowadzenia 

zmiany w 
czCWci teksto-

wej planu: 
- w § 32. 
Ustalenia 
planu dla 
terenów o 

symbolu ZP – 
pkt 4 dodać 
lit.d o nastC-

puj>cej treWciŚ 
„dopuszcza 

siC lokalizacjC 
miejsc parkin-

gowych na 
poziomie 
terenu dla 

obsługi obiek-
tów admini-
stracji pu-

blicznej zloka-
lizowanej w 
jednostce 

urbanistycznej 
J.1 oznaczo-
nej symbolem 

3.UA” 

dz. nr 127/4, 
110/6  

obrCb 17 
ul. Podgór-

na,  
ul. Wro-
cławska 

J1.7ZP --- NIE --- NIE  

dotyczy: 
zast>pienia 
zapisu „VI/K 
25/H” w za-

ł>czniku 
tabelarycznym 
stanowi>cym 

zał>cznik nr III 
uchwały, w 
tabeli nr 33 
dla terenu 

okreWlonego 

dz. nr 127/9  
obrCb 17 

ul. Podgór-
na, 

J.1.3.UA 
 

--- NIE --- NIE  
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L
p 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i 
imiC, nazwa 

jednostki 
organizacyj-
nej i adres 

zgłaszaj>cego 
uwagi 

TreWć uwagi 

Oznaczenie 
nierucho-

moWci, 
której doty-
czy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
planu dla 

nieruchomo-
Wci, której 
dotyczy 
uwaga 

RozstrzygniCcie Prezyden-
ta Miasta w sprawie rozpa-

trzenia uwagi 

RozstrzygniCcie Rady 
Miasta zał>cznik do 

uchwały  
nr LXIV/791/10 

z dnia 30 marca 2010 r. 
Uwa

gi 

Uwaga 
uwzglCd-

niona 

Uwaga nie-
uwzglCdniona 

Uwaga 
uwzglCd-

niona 

Uwaga nie-
uwzglCdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

symbolem J1 
3.UA w ko-
lumnie nr 4 

dot. nieprze-
kraczalnej 

wysokoWci w 
granicach 
terenu, na 

zapis „25/H” 

9. 
6.11.2009r

. 

Małgorzata 
IsaMska 

ul. Wrocław-
ska 14 

65-427 Zielo-
na żóra 

dotyczy: 
ustalenia 
wysokoWci 

zabudowy, ze 
wzglCdu na 

bliskoWć 
centrum  i 
planowan> 
drogC co 

najmniej na 
poziomie: 

- dla 14 MWu 
25 metrów i 

nie wiCcej nic 
8 kondygnacji 
- dla 9 MWu 
22 metrów i 

nie wiCcej nic 
7kondygnacji 
- dla 7 MWu 
19 metrów i 

nie wiCcej nic 
6 kondygnacji 
- dla 8 MWu 
19 metrów i 

nie wiCcej nic 
6 kondygnacji 

dz. nr 316/1, 
316/2, 

316/3, 316/4 
obrCb 30 

ul. St. Mo-
niuszki 

Ł.2. 
14.MWu, 

Ł.2. 
9.MWu, 

Ł.2. 
8.MWu, 

Ł.2. 
7.MWu 

--- NIE --- NIE  

dotyczy: 
wprowadzenia 

zapisu z 
zakresie 

obsługi komu-
nikacji jak 

myjnia samo-
chodowa, 

punkt sprze-
dacy i wymia-

ny opon, 
olejów itp. 

Ł.2.6.UU --- NIE --- NIE  

10. 
5.11.2009r

. 

Dariusz Mali-
nowski 

ul. Dr  Pie-
niCcnego 25 
Zielona żóra 

dotyczy: 
sprzeciw dla 
projektowa-
nego terenu 
zabudowy 

administracyj-
nej na terenie 
istniej>cego 
kompleksu 

garacy 
 

dz. nr 50/3, 
50/4 obrCb 

17 
ul. Podgór-

na 

I.2.2.UA --- NIE --- NIE  

11. 
6.11.2009r

. 

Bernard 
Białek 

ul. Stefana 
WyszyMskie-

go 83/4 
65-536 Zielo-

na żóra 

dotyczy: 
proWby wpro-
wadzenia w 

zapisie planu 
miejscowego 
utrzymania 
istniej>cych 
tymczaso-

dz. nr 72 
obrCb 30 

ul. JednoWci 
, Jana 

Sobieskiego 

A3.18.KDp --- NIE --- NIE  
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L
p 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i 
imiC, nazwa 

jednostki 
organizacyj-
nej i adres 

zgłaszaj>cego 
uwagi 

TreWć uwagi 

Oznaczenie 
nierucho-

moWci, 
której doty-
czy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
planu dla 

nieruchomo-
Wci, której 
dotyczy 
uwaga 

RozstrzygniCcie Prezyden-
ta Miasta w sprawie rozpa-

trzenia uwagi 

RozstrzygniCcie Rady 
Miasta zał>cznik do 

uchwały  
nr LXIV/791/10 

z dnia 30 marca 2010 r. 
Uwa

gi 

Uwaga 
uwzglCd-

niona 

Uwaga nie-
uwzglCdniona 

Uwaga 
uwzglCd-

niona 

Uwaga nie-
uwzglCdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

wych pawilo-
nów handlo-

wych 

12. 
9.11.2009r

. 

Dang Van 
Tho 

ul. JednoWci 
10/16 

65-001 Zielo-
na żóra 

dotyczy: 
proWby wpro-
wadzenia w 

zapisie planu 
miejscowego 
utrzymania 
istniej>cych 
tymczaso-

wych pawilo-
nów handlo-

wych 

dz. nr 72 
obrCb 30 

ul. JednoWci 
, Jana 

Sobieskiego 

A3.18.KDp  NIE  NIE  

13. 
09.11.200

9r. 

Sławomir 
Sikorski 

ul. Staffa 17/1 
65-436 Zielo-

na żóra 

dotyczy: 
proWby wpro-
wadzenia w 

zapisie planu 
miejscowego 
utrzymania 
istniej>cych 
tymczaso-

wych pawilo-
nów handlo-

wych 

dz. nr 72 
obrCb 30 

ul. JednoWci 
, Jana 

Sobieskiego 

A3.18.KDp  NIE  NIE  

14. 
10.11.200

9r. 
 

PrzedsiCbior-
stwo Komuni-
kacji Samo-
chodowej 

Zielona żóra 
Sp.  

z o.o. 
ul. Jana z 
Kolna 2a 

65-014 Zielo-
na żóra 

dotyczy: 
podwycszenia 

wysokoWci 
zabudowy  
z 12 do 25 

metrów 

dz. nr 235 
obrCb 18 

ul. Dworco-
wa 27 

E.3.1.UT, 
E.3.2.UU 

 NIE  NIE  

15. 
12.11.200

9r. 

Palmart  s. c. 
Sylwia i Piotr 
Bartkowiak 

ul. RzemieWl-
nicza 8 

65-016 Czer-
wieMsk, Płoty 

dotyczy: 
braku 

uwzglCdnienia 
problemu 

obsługi komu-
nikacyjnej  

działek 
dz. nr 333/2, 
333/3, 334, 

335 
obrCb 19 

ul. Mikołaja 
Kopernika 

A.14.11.U
U, 

A.14.12.M
Wu 

 

--- 
NIE 

 
--- 

NIE 
 

 

dotyczy: 
braku uregu-
lowania linii 

rozgraniczaj>-
cej pomiCdzy 

ulic> od strony 
Placu Pocz-

towego a 
działk> 334 

--- NIE --- NIE  

16. 
12.11.200

9r. 

ITE Sp. z o.o. 
ul.  Szkolna 

11 
62-002 Suchy 

Las 

dotyczy: 
1) zakazu 
lokalizacji 

stacji bazo-
wych na  
terenach 

oznaczonych 
symbolami 
MN, MNu, 
MW, MWu, 

UO, UZ 

Obszar 
planu 

Obszar 
planu 

--- NIE --- NIE  
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L
p 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i 
imiC, nazwa 

jednostki 
organizacyj-
nej i adres 

zgłaszaj>cego 
uwagi 

TreWć uwagi 

Oznaczenie 
nierucho-

moWci, 
której doty-
czy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
planu dla 

nieruchomo-
Wci, której 
dotyczy 
uwaga 

RozstrzygniCcie Prezyden-
ta Miasta w sprawie rozpa-

trzenia uwagi 

RozstrzygniCcie Rady 
Miasta zał>cznik do 

uchwały  
nr LXIV/791/10 

z dnia 30 marca 2010 r. 
Uwa

gi 

Uwaga 
uwzglCd-

niona 

Uwaga nie-
uwzglCdniona 

Uwaga 
uwzglCd-

niona 

Uwaga nie-
uwzglCdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

dotyczy: 
2) zapisów § 

48 pkt 4 
planu, które 

uniemocliwia-
j> podjCcie 
rozmów z 

konserwato-
rem zabytków 

w sprawie 
rozwoju bez-
przewodowej 
infrastruktury 

technicznej na 
terenie Vród-

mieWcia 
 

--- NIE --- NIE  

dotyczy: 
3) zakazu 
lokalizacji 

stacji bazo-
wych w odle-

głoWci 30 
metrów od 

terenów 
oznaczonych 
symbolami 
MN, MNu, 
MW, MWu, 

UO, UZ 

--- NIE --- NIE  

17. 

13.11.200
9r. 

(data 
stempla 

pocztowe-
go 

12.11.200
9r.) 

Małgorzata 
IsaMska 

ul. Wrocław-
ska 14 

65-427 Zielo-
na żóra 

dotyczy: 
ustalenia 
wysokoWci 

zabudowy, ze 
wzglCdu na 

bliskoWć 
centrum  i 
planowan> 
drogC co 

najmniej na 
poziomie: 

- dla 14 MWu 
25 metrów i 

nie wiCcej nic 
8 kondygnacji 
- dla 9 MWu 
22 metrów i 

nie wiCcej nic 
7kondygnacji 
- dla 7 MWu 
19 metrów i 

nie wiCcej nic 
6 kondygnacji 
- dla 8 MWu 
19 metrów i 

nie wiCcej nic 
6 kondygnacji 

dz. nr 316/1, 
316/2, 

316/3, 316/4 
obrCb 30 

ul. St. Mo-
niuszki 

Ł.2. 
14.MWu, 

Ł.2. 
9.MWu, 

Ł.2. 
8.MWu, 

Ł.2. 
7.MWu, 

 

--- NIE --- NIE  

dotyczy: 
wprowadzenia 

zapisu z 
zakresie 

obsługi komu-
nikacji jak 

myjnia samo-
chodowa, 

punkt sprze-
dacy i wymia-

Ł.2.6.UU --- NIE --- NIE  
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L
p 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i 
imiC, nazwa 

jednostki 
organizacyj-
nej i adres 

zgłaszaj>cego 
uwagi 

TreWć uwagi 

Oznaczenie 
nierucho-

moWci, 
której doty-
czy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
planu dla 

nieruchomo-
Wci, której 
dotyczy 
uwaga 

RozstrzygniCcie Prezyden-
ta Miasta w sprawie rozpa-

trzenia uwagi 

RozstrzygniCcie Rady 
Miasta zał>cznik do 

uchwały  
nr LXIV/791/10 

z dnia 30 marca 2010 r. 
Uwa

gi 

Uwaga 
uwzglCd-

niona 

Uwaga nie-
uwzglCdniona 

Uwaga 
uwzglCd-

niona 

Uwaga nie-
uwzglCdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ny opon, 
olejów itp. 

18. 

13.11.200
9r. 

(data 
stempla 

pocztowe-
go 

12.11.200
9r.) 

PHUP Jack 
Krystyna 

bmudziMska 
ul. D>brówki 

22/9 
Zielona żóra 

dotyczy: 
proWby wpro-
wadzenia w 

zapisie planu 
miejscowego 
utrzymania 
istniej>cych 
tymczaso-

wych pawilo-
nów handlo-

wych 

dz. nr 72 
obrCb 30 

ul. JednoWci 
, Jana 

Sobieskiego 

A3.18.KDp --- NIE --- NIE  

19. 
12.11.200

9r. 

Jerzy Materna 
ul. Drzewna 

31/7 
Zielona żóra 

Usuniecie 
zapisu o 

przeznaczeniu 
terenu pod 
zabudowC 

mieszkaniow> 
– usługowo – 
wielorodzinn> 
a wprowadze-
nia zapisu o 

przeznaczeniu 
terenu dla 

zieleni urz>-
dzonej z 

przeznacze-
niem zamien-

nym pod 
usługi sportu i 
rekreacji oraz 

pod tereny 
obsługi trans-

portowej z 
zastrzece-
niem, ce 

powierzchnia 
zabudowy 

parkingowej w 
stosunku do 
powierzchni 
działki nie 

moce wynosić 
wiCcej nic 

30% 

dz. nr 
366/10, 
366/5  

obrCb 31 
ul. Drzewna, 
Konstytucji 

3 Maja 

A.5.11.MW
u, 

A.5.12.KD
d, 

A.5.13.ZP, 

--- NIE --- NIE  
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr LXIV/792/10 

Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 30 marca 2010r. 
 

W obszarze objňtym planem obiektami wpisanymi do rejestru zabytków (OR) sņ: 

 Obiekt Adres / ul. Data powstania 
Numer 
rejestr 

data wpisu 

1. KoWciół ewangelicko-augsburski Kazimierza Wielkiego 11 mur, ok. 1900 r. L-159/A 9.12.2004r 

2. KoWciół par. Ww. Jadwigi KoWcielna 13 mur, 1272-1274, 1832 r. 28 31.01.1952 

3. 
KoWciół Matki Boskiej CzCstochow-

skiej 
Mariacka 1 szach, 1746-1748 r. 552 16.03.65, 30.05.63 

4. KoWciół NajWwiCtszego Zbawiciela Aleja NiepodległoWci 8/ UłaMska  L-157/A 22.11.2004r. 

5. 
Baszta d. Bramy Nowej zw. Wiec> 

żłodow> 
Plac Pocztowy 12 mur, 1487, 1860 r. 151 10.03.60, 03.05.63 

6. Ratusz Stary Rynek 1 mur, XIV-XV,XVI,XVIII/XIX w. 29 07.06.1952 

7. Dom Winiarza, tzw. Palmiarnia Ceglana 12a mur, 1818 r. 550 30.05.63, 16.03.65 

8. Budynek Aleja NiepodległoWci 1 mur, XIX/XX w. 2551 21.11.1976 

9. Budynek Aleja NiepodległoWci 13  2554 21.11.1976 

10. Budynek Aleja NiepodległoWci 15 mur, XIX w. 2555 21.11.1976 

11. Budynek Aleja NiepodległoWci 16 mur, pocz. XX w. 2556 21.11.1976 

12. Budynek Aleja NiepodległoWci 18 mur, XIX/XX w. L-135 21.11.1976 

13. Budynek Aleja NiepodległoWci 21 mur, 1881 r. L-8/99 14.05.1999 

14. Budynek Aleja NiepodległoWci 22 mur, 4 ćw. XIX w. 3343 16.07.1997 

15. Budynek Aleja NiepodległoWci 24 mur, 4 ćw. XIX w. 2558 21.11.1976 

16. Budynek Aleja NiepodległoWci 25 mur, 4 ćw. XIX w. L-7/99 12.05.1999 

17. Budynek Aleja NiepodległoWci 28 mur, k. XIX w. 2493 21.11.1976 

18. Budynek Aleja NiepodległoWci 33 mur, XIX/XX w. 2492 21.11.1976 

19. Budynek Aleja NiepodległoWci 35 mur, 4 ćw. XIX w. 2559 21.11.1976 

20. Budynek Aleja NiepodległoWci 36 mur, k. XIX w. 2560 21.11.1976 

21. Kamienica Aleja NiepodległoWci 7 mur, 4 ćw. XIX w. L-50 07.11.2001 

22. Budynek Bankowa 1 mur, XIX w. 2481 21.11.1976 

24. Budynek Bankowa 4 mur, XIX w. 2480 21.11.1976 

25. Budynek Bankowa 5 mur, XIX w. 3009 21.02.1977 

26. Budynek Bankowa 6 mur, 1896 r. 3008 21.02.1977 

27. Budynek– dawna winiarnia Ceglana 2 mur, XVIII/XIX w. 3243 18.05.1992 

28. Budynek Bolesława Chrobrego 1 mur, XIX w. 2607 21.11.1976 

29. Budynek Bolesława Chrobrego 12  2574 21.11.1976 

30. Budynek Bolesława Chrobrego 18 mur, XIX w. 2612 21.11.1976 

31. Budynek Bolesława Chrobrego 2 mur, XIX w. 2608 21.11.1976 

32. Budynek Bolesława Chrobrego 20 mur, XIX w. L-134/A 21.11.1976 

33. Budynek Bolesława Chrobrego 21 mur, XIX w. 2576 21.11.1976 

34. Budynek Bolesława Chrobrego 23 mur, XIX w. 2577 21.11.1976 

35. Budynek Bolesława Chrobrego 24 mur, XIX w. 2578 21.11.1976 

36. Budynek Bolesława Chrobrego 25 mur, XIX w. 2579 21.11.1976 

37. Budynek Bolesława Chrobrego 28 mur, XIX w. 2613 21.11.1976 

38. Budynek Bolesława Chrobrego 3  2609 21.11.1976 

39. Budynek Bolesława Chrobrego 30 mur, XIX w. 2580 21.11.1976 

40. Budynek Bolesława Chrobrego 4 mur, XIX w. 2573 21.11.1976 

41. Kamienica Bolesława Chrobrego 44 mur/szach, XVIII/XIX w. 1868 10.09.1965 

42. Kamienica Bolesława Chrobrego 46 mur, pocz. XIX w. L-153/A 10.09.1965 

43. Budynek Bolesława Chrobrego 5 mur, XIX w. 2610 21.11.1976 

44. Kamienica Bolesława Chrobrego 50  1798 16.03.1965 

45. Budynek Bolesława Chrobrego 6 mur, XIX w. 2611 21.11.1976 

47. Budynek Drzewna 1 mur, 2 poł. XIX w. 3342 30.12.1996 
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48. Kamienica Drzewna 20 mur, ok. poł. XVIII w. 1861 10.09.1965 

49. Budynek Drzewna 24 mur, 3 ćw. XIX w. 3332 16.04.1996 

50. Budynek Dworcowa 33 mur, 1900 r. 2502 21.11.1976 

51. Kamienica /d. hotel/ Dworcowa 41 mur, k. XIX w. 2552 21.11.1976 

52. 
Zespół produkcyjno - magazynowy 

/d.tkalnia/ 
Fabryczna 13, 13a mur, XIX w. 3241 22.04.1992 

53. 
Zespół daw. fabryk włókienniczych 

''POLON" 
Fabryczna 14, 17 

mur, 1926r, 1870r, 1873r 1913 
r. 

3237 26.11.1991 

54. Budynek mieszkalny Fabryczna 15 mur, pocz. XIX w. 555 30.05.1963 

55. Kamienica Artura Grottgera 1 mur, XVIII/XIX w. 1801 16.03.1965 

56. Kamienica Artura Grottgera 11 mur, 1895 r. 3024 10.05.1978 

57. Kamienica Artura Grottgera 19 mur, XVIII/XIX w. 1803 16.03.1965 

58. Kamienica Artura Grottgera 3 mur, XVIII/XIX w. 1802 16.03.1965 

59. Kamienica Artura Grottgera 5 mur, pocz. XX w. 3021 06.05.1978 

60. Kamienica Artura Grottgera 7 mur, 1902 r. 3022 09.05.1978 

61. Kamienica Artura Grottgera 9 mur, 1902 r. 3023 09.05.1978 

62. Budynek JednoWci 1 mur, 1 poł. XIX w. 3076 04.08.1978 

63. Kamienica JednoWci 100  3290 31.01.1994 

64. Kamienica JednoWci 15 mur, 1 poł. XIX w. 1881 10.09.1965 

65. Kamienica JednoWci 17 mur, 1 poł. XIX w. 1882 10.09.1965 

66. Kamienica JednoWci 19 mur, 1 poł. XIX w. 1883 10.09.1965 

67. Kamienica JednoWci 3 mur, 1 poł. XIX w. L-141/A 10.09.1965 

68. Kamienica JednoWci 33 mur, XIX/XX w. 3293 22.02.1994 

69. Kamienica JednoWci 38 mur, k. XIX w. 3288 13.01.1994 

70. Kamienica JednoWci 46 mur, 1814 r. 1884 10.09.1965 

71. Kamienica JednoWci 5  1871 10.09.1965 

72. Kamienica JednoWci 76 mur, 3 ćw. XIX w. 1894 30.09.1965 

73. Poczta konna JednoWci 78 mur, ok. 1770 r. 1807 26.03.1965 

74. Kamienica JednoWci 80 mur, XVIII/XIX w. 1806 26.03.1965 

75. Kamienica Jana Kasprowicza 1 mur, pocz. XX w. 1873 10.09.1965 

76. Budynek Kazimierza Wielkiego 10 mur, k. XIX w. 3014 21.02.1977 

77. Budynek Kazimierza Wielkiego 13 mur, pocz. XX w. 2500 21.11.1976 

78. Budynek Kazimierza Wielkiego 14 mur, k. XIX w. 2499 21.11.1976 

79. Budynek Kazimierza Wielkiego 6 mur, poł. XIX w. 3013 21.02.1977 

80. Budynek Kazimierza Wielkiego 8 mur, XIX/XX w. 2501 21.11.1976 

81. Kamienica Mikołaja Kopernika 1 mur, k. XVIII w. 1993 20.02.1974 

82. Kamienica Mikołaja Kopernika 13 mur, pocz. XX w. 3287 21.12.1993 

83. Budynek KoWcielna 1 i 1a mur, XIX w. 3113 02.10.1978 

84. Wikarówka KoWcielna 11 mur, XVIII/XIX w. 1796 16.03.1965 

85. Budynek dawnej szkoły katolickiej KoWcielna 13 mur, 1 poł. XIX w. 553 30.05.1963 

86. Budynek KoWcielna 2 mur, 1899 r. 3114 02.10.1978 

87. Budynek KoWcielna 4 mur, XIX w. 3119 03.10.1978 

88. Budynek KoWcielna 5 mur, XIX w. L-136/A 02.10.1978 

89. Budynek KoWcielna 7/9  3120 03.10.1978 

90. Budynek mieszkalny Krawiecka 5 mur, pocz. XX w. 3341 25.11.1996 

91. Kamienica Kupiecka 12 mur, 1 poł. XIX w. 1836 30.03.1965 

92. Kamienica Kupiecka 13 mur, poł. XIX w. 1891 10.09.1965 

93. Kamienica Kupiecka 2 mur, 1 poł. XIX w. 1835 30.03.1965 

94. Kamienica Kupiecka 20 mur, ok. poł. XIX w. 1892 10.09.1965 

95. Kamienica Kupiecka 22 mur, 1793 r. 1837 30.03.1965 

96. Budynek Kupiecka 23 mur, 1816 r. 557 30.05.1963 

97. Kamienica Kupiecka 3 mur, 4 ćw. XIX w. L-6/99 11.05.1999 

98. Budynek mieszkalny Kupiecka 32  3320 29.12.1994 

99. Budynek Kupiecka 38 mur, 2 ćw. XIX w. 2479 21.11.1976 

100. Budynek Kupiecka 40 mur, poł. XIX w. 3339 21.11.1996 
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101. Kamienica Kupiecka 5 mur, 1 poł. XIX w. 1890 10.09.1965 

102. 
Budynek szkoły, dawne liceum 

ceMskie 
Licealna 9  L-167/A 05.05.2005 

102. Kamienica Kazimierza Lisowskiego 10 mur, 1 poł. XIX w. 1888 17.04.1959 

103. Dawna szkoła ewangelicka Kazimierza Lisowskiego 1-3 mur, XIX w. 138 10.09.1965 

104. Kamienica Kazimierza Lisowskiego 14 mur, XVIII/XIX w. 1832 30.03.1965 

105. Kamienica Kazimierza Lisowskiego 15 mur, XVIII/XIX w. 1886 10.09.1965 

106. Kamienica Kazimierza Lisowskiego 18 mur, pocz. XIX w. 1889 10.09.1965 

107. Kamienica Kazimierza Lisowskiego 2 mur, 3 ćw. XIX w. 3233 22.10.1992 

108. Budynek Kazimierza Lisowskiego 4 mur, XVIII-XIX w. 3340 12.11.1996 

109. Kamienica Kazimierza Lisowskiego 5 mur, ok. poł. XVIII w. 43 15.01.1954 

110. Budynek Mariacka 2 mur, 3 ćw. XIX w. 3011 21.02.1977 

111. Kamienica Mariacka 3 mur, poł. XIX w. 1793 16.03.1965 

112. Kamienica Mariacka 5 mur, poł. XIX w. 1794 16.03.1965 

113. Budynek Mariacka 7 mur, 3 ćw. XIX w. L-138/A 21.02.1977 

114. Kamienica Masarska 11  3098 08.09.1978 

115. Budynek Masarska 13  3097 08.09.1978 

116. Kamienica Masarska 2 mur, XVIII/XIX w. 1854 10.09.1965 

117. Budynek Masarska 3 mur, 3 ćw. XIX w. 3100 12.09.1978 

118. Kamienica Masarska 4 mur, XVIII-XIX w. 1852 10.09.1965 

119. Budynek Masarska 5 mur, pocz. XIX w. 3099 12.09.1978 

120. Kamienica Masarska 6 mur, 2 poł. XVIII w. 1851 10.09.1965 

121. Kamienica Masarska 8 mur, 2 poł. XVIII w. 1853 10.09.1965 

122. Kamienica Masarska 9 mur, 2 ćw. XIX w. 1795 16.03.1965 

123. Kamienica Plac Jana Matejki 10  1810 26.03.1965 

124. Kamienica Plac Jana Matejki 11  1811 26.03.1965 

125. Kamienica Plac Jana Matejki 12  1812 26.03.1965 

125. Kamienica Plac Jana Matejki 12  L-281/A 26.03.2008 

126. Kamienica Adama Mickiewicza 1 mur, pocz. XIX w. 1749 16.03.1965 

127. Budynek Adama Mickiewicza 13 mur, XIX w. 3124 04.10.1978 

128. Dom, plebania Adama Mickiewicza 14 mur, 1 poł. XVIII w. 1858 10.09.1965 

129. Kamienica Adama Mickiewicza 3a  1855 10.09.1965 

130. Budynek mieszkalny Stanisława Moniuszki 11  1866 10.09.1965 

131. Sala sportowa Stanisława Moniuszki 14 mur, XIX w. 3351 07.01.1998 

132. Budynek dawnej Wytwórni Win Stanisława Moniuszki 16  L-29/00 18.04.2000 

133. Budynek Stanisława Moniuszki 7  1859 10.09.1965 

134. Kamienica Piotra Skargi 12 mur, 1 poł. XIX w. 1819 26.03.1965 

135. Kamienica Piotra Skargi 7 mur, 1880 r. 1874 10.09.1965 

136. Kamienica Plac PowstaMców Wielkopolskich 7 mur, 1800 r. 1878 10.09.1965 

137. Kamienica Plac Pocztowy 10 mur, poł. XIX w. 3283 08.10.1993 

138. Kamienica Plac Pocztowy 11 mur, poł. XIX w. 3284 22.10.1993 

139. Budynek Plac Pocztowy 16 mur, pocz. XX w. 3331 07.01.1996 

140. Budynek Plac Pocztowy 1 mur, XVIII/XIX w. 3075 01.08.1978 

141. Budynek Plac Pocztowy 2  3074 01.08.1978 

142. Budynek Plac Pocztowy 4 mur, pocz. XIX w. L-143/A 01.08.1978 

143. Budynek Plac Pocztowy 5 mur, pocz. XIX w. 3072 01.08.1978 

144. Budynek Plac Pocztowy 6 mur, 4 ćw. XIX w. 3071 01.08.1978 

145. Budynek Plac Pocztowy 7 mur, lata 30-te XX w. 3070 01.08.1978 

146. Kamienica Plac Pocztowy 9 mur, XVIII, XIX w. 3282 05.10.1993 

147. Budynek Pod Filarami 1 mur, XIX w. 3078 11.08.1978 

148. Budynek Pod Filarami 2/4 mur, XIX w. 3086 06.09.1978 

149. Budynek Pod Filarami 3  3077 11.08.1978 

150. Kamienica Reja 10 mur, pocz. XX w. 3298 09.06.1994 

151. Kamienica Reja 11 mur, pocz. XX w. 3307 18.05.1994 
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152. Kamienica Reja 13 mur, pocz. XX w. 3308 18.05.1994 

153. Kamienica Reja 2 mur, pocz. XX w. 3299 15.03.1994 

154. Kamienica Reja 3 mur, pocz. XX w. 3300 15.03.1994 

155. Kamienica Reja 4 mur, pocz. XX w. L-148/A 16.03.1994 

156. Kamienica Reja 5 mur, pocz. XX w. 3302 16.03.1994 

157. Kamienica Reja 6 mur, 1902 r. 3303 17.03.1994 

158. Kamienica Reja 7 mur, pocz. XX w. 3304 21.03.1994 

159. Kamienica Reja 8 mur, pocz. XX w. 3305 10.05.1994 

160. Kamienica Reja 9 mur, pocz. XX w. 3306 11.05.1994 

161. Budynek Henryka Sienkiewicza 10 mur, 1899 r. 2593 21.11.1976 

162. Budynek Henryka Sienkiewicza 2/4 mur, 3 ćw. XIX w. L-147/A 21.11.1976 

163. Budynek Henryka Sienkiewicza 27 mur, pocz. XX w. 2626 21.11.1976 

164. Budynek Henryka Sienkiewicza 29 mur, 2 poł. XIX w. 2600 21.11.1976 

165. Budynek Henryka Sienkiewicza 33 mur, pocz. XX w. L-152/A 21.11.1976 

166. Budynek Henryka Sienkiewicza 6 mur, 1 poł. XIX w. 2592 21.11.1976 

167. Budynek żenerała Władysława Sikorskiego 1 mur, 3 ćw. XIX w. L-151/A 21.11.1976 

168. Budynek żenerała Władysława Sikorskiego 15 mur, 3 ćw. XIX w. L-140/A 21.11.1976 

169. Budynek żenerała Władysława Sikorskiego 2 mur, 1831, lata 80-te XX w. 2472 21.11.1976 

170. Budynek żenerała Władysława Sikorskiego 25 mur, 3 ćw. XIX w. 2475 21.11.1976 

171. Kamienica żenerała Władysława Sikorskiego 29 szach, 1 poł. XIX w. 1814 26.03.1965 

172. Budynek żenerała Władysława Sikorskiego 33 mur, pocz. XX w. L-142/A 21.11.1976 

173. Budynek żenerała Władysława Sikorskiego 36 mur, 3 ćw. XIX w. 2489 21.11.1976 

174. Kamienica żenerała Władysława Sikorskiego 47 mur, XVIII/XIX w. 1818 26.03.1965 

175. Oficyna żenerała Władysława Sikorskiego 48 mur, k. XIX w. 2546 21.11.1976 

176. Budynek żenerała Władysława Sikorskiego 49 mur, 3 ćw. XIX w. 2547 21.11.1976 

177. Budynek żenerała Władysława Sikorskiego 52 mur, pocz. XX w. 2605 21.11.1976 

178. Budynek żenerała Władysława Sikorskiego 53 mur, 3 ćw. XIX w. 2548 21.11.1976 

179. Kamienica żenerała Władysława Sikorskiego 55 mur, XVIII/XIX w. 1817 26.03.1965 

180. Budynek żenerała Władysława Sikorskiego 62 mur, lata 20-30 te XX w. 2606 21.11.1976 

181. Budynek Jana Sobieskiego 12 mur, XIX w. 2616 21.11.1976 

182. Budynek Jana Sobieskiego 14 mur, 1 poł. XIX w. 3087 06.09.1978 

183. Budynek Jana Sobieskiego 2 mur, XIX w. 3010 21.02.1977 

184. Kamienica Jana Sobieskiego 3 mur, XVIII/XIX w. 1820 26.03.1965 

185. Budynek Jana Sobieskiego 4/6 mur, XIX w. 2614 21.11.1976 

186. Kamienica Jana Sobieskiego 5 mur, pocz. XIX w. 1875 10.09.1965 

187. Dom Jana Sobieskiego 8/10 mur, XIX w. 2615 21.11.1976 

188. Kamienica Jana Sobieskiego 9  1876 10.09.1965 

189. Budynek Jana Sobieskiego 9a mur, XIX w. 3336 19.06.1996 

190. 
Dawny dom mieszkalny Johanna 

Gotlieba 
SowiMskiego 2  L-164/A 26.04.2005 

190. Kamienica Stary Rynek 10 mur, XVII w. L-144/A 16.03.1965 

191. Budynek Stary Rynek 11 mur, k. XIX w. 3112 02.10.1978 

192. Budynek Stary Rynek 13 mur, 3 ćw. XIX w. 3096 08.09.1978 

193. Budynek Stary Rynek 16 mur, poł. XIX w. 3095 08.09.1978 

194. Budynek Stary Rynek 17 mur, 3 ćw. XIX w. 2569 21.11.1976 

195. Budynek Stary Rynek 18 mur, pocz. XIX w. 3093 07.09.1978 

196. Budynek Stary Rynek 19 mur, pocz. XIX w. 3092 07.09.1978 

197. Budynek Stary Rynek 20 mur, 2 poł. XIX w. 3091 07.09.1978 

198. Budynek Stary Rynek 21 mur, lata 20-te XX w. 3338 26.08.1996 

199. Budynek Stary Rynek 22 mur, pocz. XX w. 3089 07.09.1978 

200. Budynek Stary Rynek 23 mur, lata 20-te XX w. 2490 21.11.1976 

201. Budynek Stary Rynek 24 mur, 1903 r. 3088 06.09.1978 

202. Budynek 
Stary Rynek 28 (zachodnia czCWć 

piwnic) 
mur, 4 ćw. XIX w. 2498 21.11.1976 

203. Budynek Stary Rynek 3 mur, 4 ćw. XIX w. 3117 02.10.1978 
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204. Budynek Stary Rynek 4 mur, 3 ćw. XIX w. 2565 21.11.1976 

205. Budynek Stary Rynek 5 mur, poł. XIX w. 2566 21.11.1976 

206. Budynek Stary Rynek 6 mur, poł. XIX w. L-82/A 21.11.1976 

207. Budynek Stary Rynek 7 mur, 3 ćw. XIX w. 2568 21.11.1976 

208. Budynek Stary Rynek 8 mur, 2 poł. XIX w. 3102 14.09.1978 

209. Kamienica VwiCtojaMska 6 mur, 1 poł. XIX w. 1839 30.03.1965 

210. Kamienica Tylna 31 mur, 1796 r. 68 25.04.1957 

212. Kamienica Wandy 46 mur, XIX w. 1846 03.07.1965 

213. Budynek Wrocławska 12 mur, 1907 r. L-9/99 14.05.1999 

214. Budynek Wrocławska 27 mur, 1902 r. 2511 21.11.1976 

215. Budynek Wrocławska 29 mur, 1902 r. 2509 21.11.1976 

216. Budynek Wrocławska 31 mur, pocz. XX w. 2487 21.11.1976 

217. Budynek Wrocławska 33/35 mur, pocz. XX w. 2486 21.11.1976 

218. Budynek Wrocławska 37/39 mur, pocz. XX w. 2485 21.11.1976 

219. Budynek Wrocławska 7 mur, poł. XIX w. 2335 14.05.1976 

220. Budynek Stanisława WyspiaMskiego 10 mur, XIX w. 2586 21.11.1976 

221. Budynek Stanisława WyspiaMskiego 12 mur, XIX w. 2587 21.11.1976 

222. Budynek Stanisława WyspiaMskiego 16 mur, XIX/XX w. 2482 21.11.1976 

223. Budynek Stanisława WyspiaMskiego 2 mur, XIX w. 2583 21.11.1976 

224. Budynek Stanisława WyspiaMskiego 4 mur, XIX w. 2584 21.11.1976 

225. Budynek Stanisława WyspiaMskiego 5 mur, k. XIX w. 2483 21.11.1976 

226. Budynek Stanisława WyspiaMskiego 8 mur, k. XIX w. 2585 21.11.1976 

227. Budynek Stefana beromskiego 1 mur, 2 poł. XIX w. 2561 21.11.1976 

228. Budynek Stefana beromskiego 10 mur, 4 ćw. XIX w. 3123 04.10.1978 

229. Budynek Stefana beromskiego 13 mur, 4 ćw. XIX w. 2562 21.11.1976 

230. Budynek Stefana beromskiego 14 mur, pocz. XX w. 3348 10.09.1997 

231. Budynek Stefana beromskiego 15 mur, pocz. XX w. 3334 16.04.1996 

232. Budynek Stefana beromskiego 16 mur, 4 ćw. XIX w. 2563 21.11.1976 

233. Budynek Stefana beromskiego 17 mur, 1900 r. 3333 16.04.1996 

234. Budynek Stefana beromskiego 18 mur, 4 ćw. XIX w. 2564 21.11.1976 

235. Budynek Stefana beromskiego 19 mur, pocz. XX w. 2496 21.11.1976 

236. Budynek Stefana beromskiego 2 mur, pocz. XX w. L-154/A 21.11.1976 

237. Kamienica Stefana beromskiego 21 mur, XVIII/XIX w. 1849 03.07.1965 

238. Budynek Stefana beromskiego 23 mur, pocz. XX w. 2495 21.11.1976 

239. Budynek Stefana beromskiego 4 mur, 4 ćw. XIX w. 3121 04.10.1978 

240. Budynek Stefana beromskiego 6 mur, 4 ćw. XIX w. 3122 04.10.1978 

241. Kamienica Strzelecka 4 mur, XVIII/XIX w. 1828 30.03.1965 

242. Kamienica Ogrodowa 12 mur, 1 ćw. XIX w. 1867 10.09.1965 

243. Budynek NiepodległoWci 29 mur, koniec XIX w. L-168/A 09.06.2005 

244. Budynek Plac Pocztowy 17 mur, XVIII/XIX w, poczXX L-161/A 10.01.2005 

245. 
Zespół urbanistyczny miasta Zielo-

na żóra 
  75 07.11.1957 
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr LXIV/792/10 

Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 30 marca 2010r. 
 

W obszarze objętym planem obiektami objętymi ochroną na mocy planu (OE) są:  

 Obiekt Adres Data powstania 

1.  Dom 1 Maja 10 mur, pocz. XX w. 

2.  Dom 1 Maja 2 mur, pocz. XX w. 

3.  Budynek mieszkalny 1 Maja 26-28 mur, 2 ćw. XX w. 
4.  Dom 1 Maja 30/32 mur, pocz. XX w. 

5.  Budynek mieszkalny 1 Maja 34-36 mur, 2 ćw. XX w. 
6.  Dom 1 Maja 38 mur, pocz. XX w. 

7.  Dom 1 Maja 4 mur, 4 ćw. XIX w. 

8.  Dom 1 Maja 6 mur, pocz. XX w. 

9.  Dom 1 Maja 8 mur, pocz. XX w. 

10.  Budynek mieszkalny Akacjowa 11-13-15 mur, 1 ćw. XX w. 
11.  Budynek mieszkalny Akacjowa 12-14-16 mur, 1 ćw. XX w. 
12.  Budynek mieszkalny Akacjowa 1-3 mur, 2 ćw. XX w. 
13.  Budynek mieszkalny Akacjowa 17 mur, 2 ćw. XX w. 
14.  Budynek mieszkalny Akacjowa 2-4 mur, 2 ćw. XX w. 
15.  Budynek mieszkalny Akacjowa 5-7-9 mur, 2 ćw. XX w. 
16.  Budynek mieszkalny Akacjowa 6-8-10 mur, 1 ćw. XX w. 
17.  Dom Bankowa 2 mur, 2 ćw. XX w. 
18.  Dom Bankowa 5a mur, 2 ćw. XX w. 
19.  Dom Bankowa 8 mur, 2 ćw. XX w. 
20.  Dom Stefana Batorego 11 mur, 2 ćw. XIX w. 
21.  Dom Stefana Batorego 15 mur, 4 ćw. XIX w. 
22.  Dom Stefana Batorego 17 mur, 4 ćw. XIX w. 
23.  Dom Stefana Batorego 25 mur, 2 poł. XIX w. 
24.  Dom Stefana Batorego 27 mur, 2 poł. XIX w. 
25.  Dom Stefana Batorego 31 mur, 4 ćw. XIX w. 
26.  Dom Stefana Batorego 33 mur, 4 ćw. XIX w. 
27.  Dom Stefana Batorego 35 mur, 2 poł. XIX w. 
28.  Dom Stefana Batorego 37 mur, 4 ćw. XIX w. 
29.  Dom Stefana Batorego 42 mur, 2 poł. XIX w. 
30.  Dom Stefana Batorego 44 mur, lata 10-te XX w. 

31.  Dom Stefana Batorego 48 mur, 3 ćw. XIX w. 
32.  Dom I Stefana Batorego 7 mur, 2 ćw. XIX w. 
33.  Dom Stefana Batorego 9 mur, poł. XIX w. 
34.  Budynek mieszkalny żenerała Józefa Bema 11-13 mur, 2 ćw. XX w. 
35.  Budynek mieszkalny żenerała Józefa Bema 15 mur, k. XIX w. 

36.  Budynek mieszkalny żenerała Józefa Bema 18 mur, 2 ćw. XX w. 
37.  Budynek mieszkalny żenerała Józefa Bema 7-9 mur, 2 ćw. XX w. 
38.  Dom Ceglana 10 mur, 2 ćw. XX w., l.50 

39.  Budynek mieszkalny Ceglana 14-16 mur, 1 ćw. XX w. 
40.  Dom Ceglana 19 mur, 1 ćw. XX w. 
41.  Dom Ceglana 21 mur, pocz. XX w. 

42.  Dom Ceglana 23 mur, pocz. XX w. 

43.  Dom Ceglana 25 mur, pocz. XX w. 

44.  Dom Ceglana 27 mur, pocz. XX w. 

45.  Dom Ceglana 28 mur, lata 30-te XX w. 

46.  Dom Ceglana 32 mur, lata 30-te XX w. 

47.  Dom Ceglana 34 mur, 2 ćw. XX w. 
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48.  Budynek mieszkalny Ceglana 4 mur, k. XIX w. 

49.  Dom Fryderyka Chopina 14 mur, 2 ćw. XX w. 
50.  Budynek mieszkalny Fryderyka Chopina 18 mur, 1 ćw. XX w. 
51.  Budynek mieszkalny Fryderyka Chopina 20 mur, 1 ćw. XX w. 
52.  Budynek mieszkalny Fryderyka Chopina 22 mur, 1 ćw. XX w. 
53.  Budynek mieszkalny Fryderyka Chopina 23 mur, 1 ćw. XX w. 
54.  Budynek mieszkalny Fryderyka Chopina 24 mur, XIX/XX w. 

55.  Dom Bolesława Chrobrego 10 mur, pocz. XIX w. 

56.  Dom Bolesława Chrobrego 14 mur, XIX w. 

57.  Dom Bolesława Chrobrego 15/17 mur, XIX w. 

58.  Dom Bolesława Chrobrego 16 mur, XIX w. 

59.  Dom Bolesława Chrobrego 26 mur, XIX w. 

60.  Dom Bolesława Chrobrego 32 mur, XIX w. 

61.  Dom Bolesława Chrobrego 33a mur, XIX w. 

62.  Dom Bolesława Chrobrego 34 mur, XIX w. 

63.  Dom Bolesława Chrobrego 36 mur, pocz. XX w. 

64.  Dom Bolesława Chrobrego 38 mur, XIX/XX w. 

65.  Dom Bolesława Chrobrego 40 mur, XIX w. 

66.  Dom Bolesława Chrobrego 56 mur, 1 ćw. XX w. 
67.  Dom Bolesława Chrobrego 69 mur, 4 cw. XIX w. 

68.  Dom Bolesława Chrobrego 8 mur, pocz. XX w. 

69.  Dawny młyn Ciesielska 1,2w mur, k. XIX w. 

70.  Dom Ciesielska 10 mur, 3 ćw. XIX w. 
71.  Dom Ciesielska 6 mur, XVIII/XIX w. 

72.  Oficyna Ciesielska 9 mur, pocz. XX w. 

73.  Oficyna Ciesielska 9a mur, pocz. XX w. 

74.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 1 mur 

75.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 11 mur 

76.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 15 mur, XIX/XX . 

77.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 19 mur, 1 ćw. XX w. 
78.  Budynek mieszkalny ABM żenerała Jarosława D>browskiego 25 mur, pocz. XX w. 

79.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 26 mur 

80.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 27 mur, pocz. XX w. 

81.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 29 mur, pocz. XX w. 

82.  Dom, d.Leonhardt Tuchfabrik żenerała Jarosława D>browskiego 35a mur, 1 ćw. XX w. 
83.  Budynek, d. Leonhardt Tuchfabrik żenerała Jarosława D>browskiego 35-37 mur, 1 ćw. XX w. 
84.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 36 mur 

85.  Budynek mieszkalny d.Tuchmacher Gewerksfabrik żenerała Jarosława D>browskiego 39a mur, 1 ćw. XX w. 
86.  Budynek biurowy d.Tuchmacher Gewerksfabrik żenerała Jarosława D>browskiego 39-41 mur, 1 ćw. XX w. 
87.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 44 mur 

88.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 45a mur 

89.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 47 mur 

90.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 49 mur 

91.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 52 mur 

92.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 53 mur 

93.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 57 mur, XIX/XX w. 

94.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 60 mur, XIX/XX w. 

95.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 62 mur 

96.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 63 mur, 1901 r. 

97.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 67 mur, 1902 r. 

98.  Budynek usługowo-mieszkalny, d.oficyna żenerała Jarosława D>browskiego 7 mur, 4 ćw. XIX w. 
99.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 71 mur, XIX w. 

100.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 72 mur, pocz. XX w. 

101.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 76 mur, XIX/XX w. 
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102.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 78 mur 

103.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 80 mur, XIX/XX w. 

104.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 82 mur 

105.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 83 mur 

106.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 84 mur 

107.  Dom żenerała Jarosława D>browskiego 90 mur 

108.  Dom /szkoła/ Długa 13 mur, XIX/XX w. 

109.  Trafostacja Drzewna mur, lata 20-30 te XX w. 

110.  Internat Liceum Ekonomicznego Drzewna 13 mur, 3 ćw. XIX w. 
111.  Dom Drzewna 14 mur, 1 poł. XIX w. 
112.  Dom Drzewna 15 mur, 1 poł. XIX w. 
113.  Dom Drzewna 17 mur, pocz. XIX w. 

114.  Dom Drzewna 19 mur, 1 poł. XIX w. 
115.  Dom Drzewna 22 mur, k. XIX w. 

116.  Dom Drzewna 23 mur 

117.  Dom Drzewna 25 mur 

118.  Dom Drzewna 26 mur, 3 ćw. XIX w. 
119.  Dom Drzewna 27 mur 

120.  Dom Drzewna 29 mur, 1907 r. 

121.  Dom Drzewna 30 mur, pocz. XX w. 

122.  Dom Drzewna 31 mur, 3 ćw. XIX w. 
123.  Dom Drzewna 32 mur, 1 poł. XIX w. 
124.  Dom Drzewna 35 mur 

125.  Dom Drzewna 4 mur 

126.  Dom Drzewna 6 mur 

127.  Dom Drzewna 8 mur 

128.  Kamienica Dworcowa 1 mur, 4 ćw. XIX w. 

129.  Dom Dworcowa 19 mur, 1 ćw. XX w. 
130.  Dom Dworcowa 2 mur, 1 ćw. XX w. 
131.  Budynek przemysłowy Dworcowa 21 mur, 1 ćw. XX w. 

132.  Dom Dworcowa 23 mur, 2 ćw. XX w. 

133.  Dom /d. przedsiCb. studniarskie - Brunnenbau/ Dworcowa 27a mur, pocz. XX w. 

134.  Dom /d. przedsiCb. studniarskie - Brunnenbau/ Dworcowa 29 mur, 1 ćw. XX w. 

135.  
Budynek przemysłowy /d. przedsiCb. studniarskie - Brunnen-

bau/ 
Dworcowa 31 mur, k. XIX w. 

136.  Dom Dworcowa 35 mur, 4 ćw. XIX w. 
137.  Kamienica Dworcowa 39 mur, 1897 r. 

138.  Budynek Zakładu Przewozów Towarowych Dworcowa 4a mur, pocz. XX w. 

139.  Dom Dworcowa 9-11-13-15-17 mur, 1 ćw. XX w. 
140.  Budynek mieszkalny Fabryczna 12 mur, 2 ćw. XX w. 

141.  Dom Fabryczna 2 mur, XIX w. 

142.  Dom Fabryczna 4 mur, XIX w. 

143.  Dom Fabryczna 5 mur, XIX w. 

144.  Dom Fabryczna 7 mur, XIX w. 

145.  Budynek mieszkalny Fabryczna 8-10 mur, 1 ćw. XX w. 

146.  Dom Artura Grottgera 15 mur, k. XVIII w. 

147.  Dom Artura Grottgera 17 mur, lata 20-30 te XX w. 

148.  Dom Artura Grottgera 21 mur, 3 ćw. XIX w. 

149.  Dom Artura Grottgera 23 mur, 4 ćw. XIX w. 

150.  Dom Jana z Kolna 1 mur 

151.  Dom Jana z Kolna 2 mur 

152.  Dom Jana z Kolna 5 mur 

153.  Dom Jana z Kolna 6 mur 

154.  Dom Jana z Kolna 10 mur 
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155.  Dom Jana z Kolna 15 mur 

156.  Dom Jana z Kolna 17 mur 

157.  Dom JednoWci 11 mur, 3 ćw. XIX w. 

158.  Dom JednoWci 13 mur, 1 poł. XIX w. 

159.  Dom JednoWci 21 mur, XIX w. 

160.  Dom JednoWci 23 mur, lata 10-20 te XX w. 

161.  Dom JednoWci 25 mur, 3 ćw. XIX w. 

162.  Dom JednoWci 27 mur, 3 ćw. XIX w. 

163.  Dom JednoWci 29 mur, 3 ćw. XIX w. 

164.  Dom JednoWci 30 mur, 3 ćw. XIX w. 

165.  Dom JednoWci 31 mur, 4 ćw. XIX w. 

166.  Dom JednoWci 36 mur, k. XIX w. 

167.  Dom JednoWci 44 mur, 1 poł. XIX w. 

168.  Dom JednoWci 48 mur, 1 poł. XIX w. 

169.  Dom JednoWci 52 mur, lata 20-te XX w. 

170.  Dom JednoWci 54 mur, 1 poł. XIX w. 

171.  Dom JednoWci 57 mur, poł. XIX w. 

172.  Dom JednoWci 58 mur, 1 poł. XIX w. 

173.  Dom JednoWci 59 mur, 1 poł. XIX w. 

174.  Dom JednoWci 60 mur, 3 ćw. XIX w. 

175.  Dom JednoWci 61 mur, 3 ćw. XIX w. 

176.  Dom JednoWci 63 mur, poł. XIX w. 

177.  Dom JednoWci 64 mur, 1 poł. XIX w. 

178.  Dom JednoWci 65 mur, poł. XIX w. 

179.  Dom JednoWci 66 mur, 2 ćw. XIX w. 

180.  Dom JednoWci 67 mur, 1 poł. XIX w. 

181.  Dom JednoWci 67a mur, 1 poł. XIX w. 

182.  Dom JednoWci 68 mur, lata 30-te XX w. 

183.  Dom JednoWci 69 mur, 1 poł. XIX w. 

184.  Dom JednoWci 70 mur, 3 ćw. XIX w. 

185.  Dom JednoWci 71 mur, k. XIX w. 

186.  Dom JednoWci 72 mur, poł. XIX w. 

187.  Dom JednoWci 73 mur, 1 poł. XIX w. 

188.  Dom JednoWci 74 mur, poł. XIX w. 

189.  Dom JednoWci 75 mur 

190.  Dom JednoWci 75a mur, pocz. XIX w. 

191.  Dom JednoWci 75b mur, pocz. XIX w. 

192.  Dom JednoWci 77 mur, 1 poł. XIX w. 

193.  Dom JednoWci 81 mur, k. XIX w. 

194.  Dom JednoWci 82 mur, poł. XIX w. 

195.  Dom JednoWci 83 mur, 2 poł. XIX w. 

196.  Dom JednoWci 84 mur, 4 ćw. XIX w. 

197.  Dom JednoWci 85 mur, poł. XIX w. 

198.  Dom JednoWci 86 mur, 2 ćw. XIX w. 

199.  Dom JednoWci 87 mur, 1 poł. XIX w. 

200.  Dom JednoWci 88 mur, 1 poł. XIX w. 

201.  Dom JednoWci 89 mur 

202.  Dom JednoWci 90 mur, 1 poł. XIX w. 

203.  Dom JednoWci 92 mur, po 1870 r. 

204.  Dom JednoWci 94 mur, 1 poł. XIX w. 

205.  Dom JednoWci 98 mur, 1899 r. 
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206.  Dom Jana Kasprowicza 11 mur, 3 ćw. XIX w. 

207.  Budynek biurowy (strac poc.) Jana Kasprowicza 3/5 mur, XIX/XX w. 

208.  Dom Jana Kasprowicza 9 mur, pocz. XX w. 

209.  Dom Kazimierza Wielkiego 3 mur 

210.  Dom Kazimierza Wielkiego 15 mur, k. XIX w. 

211.  Dom Kazimierza Wielkiego 16 mur, 4 ćw. XIX w. 

212.  Dom Kazimierza Wielkiego 18 mur, k. XIX w. 

213.  Kamienica Kazimierza Wielkiego 20 mur, 1 ćw. XX w. 

214.  Dom Kazimierza Wielkiego 22 mur, 4 ćw. XIX w. 

215.  Dom Kazimierza Wielkiego 24 mur, 4 ćw. XIX w. 

216.  Dom Kazimierza Wielkiego 26 mur, 2 ćw. XIX w. 

217.  Dom Kazimierza Wielkiego 28 mur, pocz. XX w. 

218.  Dom Kazimierza Wielkiego 30 mur, pocz. XX w. 

219.  Dom Kazimierza Wielkiego 5 mur, 1 poł. XIX w. 

220.  Dom Kazimierza Wielkiego 7 mur, 4 ćw. XIX w. 

221.  Dom Kazimierza Wielkiego 9 mur, 4 ćw. XIX w. 

222.  Dom Kingi 11 mur, lata 30-te XX w. 

223.  Dom Kingi 5 mur, pocz. XX w. 

224.  Dom Kingi 7 mur, pocz. XX w. 

225.  Dom Kingi 9 mur, lata 30-te XX w. 

226.  Budynek mieszkalny Klonowa 10-12-14-16 mur, 1 ćw. XX w. 

227.  Budynek mieszkalny Klonowa 13-15 mur, 2 ćw. XX w. 

228.  Budynek mieszkalny Klonowa 2-4-6-8 mur, 1 ćw. XX w. 

229.  Budynek mieszkalny Klonowa 1-3-5 mur, 2 ćw. XX w. 

230.  Budynek mieszkalny Klonowa 7-9-11 mur, 2 ćw. XX w. 

231.  Budynek mieszkalno-gospodarczy Jana Kochanowskiego 5 mur, XIX/XX w. 

232.  Kamienica Jana Kochanowskiego 6 i 6a mur, 1 ćw. XX w. 

233.  Kamienica Mikołaja Kopernika 10 mur, 4 ćw. XIX w. 

234.  Dom Mikołaja Kopernika 11 mur, 1 poł. XIX w. 

235.  Dom Mikołaja Kopernika 2 mur, k. XIX w. 

236.  Dom KoWcielna 3 mur, XIX w. 

237.  Dom KoWcielna 6 mur, XIX/XX w. 

238.  Dom KoWcielna 8 mur, 1 poł. XIX w. 

239.  Dom Krakusa 1 mur, 1 poł. XIX w. 

240.  Dom Krakusa 11 mur, pocz. XX w. 

241.  Dom Krakusa 12 mur, XIX w. 

242.  Dom Krakusa 13 szach/mur, XVIII-XIX w. 

243.  Dom Krakusa 14 mur, XIX w. 

244.  Dom Krakusa 15 mur, XIX w. 

245.  Dom Krakusa 16 mur, XIX/XX w. 

246.  Dom Krakusa 18 mur, XIX w. 

247.  Dom Krakusa 20 mur, XIX/XX w. 

248.  Dom Krakusa 22 mur, XIX w. 

249.  Dom Krakusa 26 mur, 4 ćw. XIX w. 

250.  Dom Krakusa 3 szach/mur, XIX w. 

251.  Dom Krakusa 4 mur, XIX w. 

252.  Dom Krakusa 9 mur, XVIII-XIX w. 

253.  Magazyn Józefa Ignacego Kraszewskiego 1 ceg, pocz. XX w. 

254.  Dom Józefa Ignacego Kraszewskiego 1 mur, k. XIX w. 

255.  Budynek przemysłowy Józefa Ignacego Kraszewskiego 1 mur, pocz. XX w. 

256.  Dom Józefa Ignacego Kraszewskiego 11 mur, XIX/XX w. 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Lubuskiego Nr 49 – 3034 –                                                  Poz. 702 
 

 

257.  Dom Józefa Ignacego Kraszewskiego 13 mur, XIX/XX w. 

258.  Dom Józefa Ignacego Kraszewskiego 14  

259.  Dom Józefa Ignacego Kraszewskiego 15 mur, pocz. XX w. 

260.  Dom Józefa Ignacego Kraszewskiego 17 mur, XIX/XX w. 

261.  Dom Józefa Ignacego Kraszewskiego 19 mur, XIX/XX w. 

262.  Dom Józefa Ignacego Kraszewskiego 3 mur, XIX/XX w. 

263.  Oficyna Józefa Ignacego Kraszewskiego 3 mur, XIX/XX w. 

264.  Dom Józefa Ignacego Kraszewskiego 9 mur, XIX/XX w. 

265.  Dom Józefa Ignacego Kraszewskiego 9a mur, XVIII/XIX w. 

266.  Dom Krawiecka 2 mur, pocz. XIX w. 

267.  Budynek mieszkalny Krótka 1-3-5-7 mur, 1 ćw. XX w. 

268.  Budynek mieszkalny Krótka 9-11 mur, 2 ćw. XX w. 

269.  Dom Kupiecka 1 mur, poł. XIX w. 

270.  Dom Kupiecka 10 mur, pocz. XX w. 

271.  Dom Kupiecka 14 mur, 1 poł. XIX w. 

272.  Dom Kupiecka 15 mur, poł. XIX w. 

273.  Dom Kupiecka 16 mur, 1 poł. XIX w. 

274.  Dom Kupiecka 17 mur, poł. XIX w. 

275.  Dom Kupiecka 18 mur, poł. XIX w. 

276.  Dom Kupiecka 19 mur, 3 ćw. XIX w. 

277.  Dom Kupiecka 21 mur, lata 30-te XX w. 

278.  Dom Kupiecka 25 mur, 3 ćw. XIX w. 

279.  Dom Kupiecka 26 mur, poł. XIX w. 

280.  Dom Kupiecka 32 a mur, 2 poł. XVIII w. 

281.  Dom Kupiecka 32 b mur, 2 poł. XVIII w. 

282.  Dom Kupiecka 34 mur, 1 poł. XIX w. 

283.  Dom Kupiecka 36 mur, k. XVIII w. 

284.  Dom Kupiecka 4 mur, 3 ćw. XIX w. 

285.  Dom Kupiecka 42 mur, poł. XIX w. 

286.  Dom Kupiecka 44 mur, poł. XIX w. 

287.  Dom Kupiecka 48 mur, poł. XIX w. 

288.  Dom Kupiecka 50 mur, poł. XIX w. 

289.  Dom Kupiecka 52 mur, lata 10-te XX w. 

290.  Dom Kupiecka 6 mur, 3 ćw. XIX w. 

291.  Dom Kupiecka 7 mur, XVIII-XIX w. 

292.  Dom Kupiecka 76 mur, 2 poł. XIX w. 

293.  Dom Kupiecka 80 mur, 2 poł. XIX w. 

294.  Dom Kupiecka 82 mur, 2 poł. XIX w. 

295.  Dom Kupiecka 84 mur, k. XIX w. 

296.  Dom Kupiecka 9 mur, 2 poł. XIX w. 

297.  Dom Kupiecka 95 mur, 1900 r. 

298.  Dom Licealna 1a mur, pocz. XIX w. 

299.  Budynek mieszkalny Lisia 1 mur, 1 ćw. XX w. 

300.  Dom Lisia 2 mur, 1 ćw. XX w. 

301.  Dom Lisia 4 mur, 4 ćw. XIX w. 

302.  Dom Lisia 7 mur, 4 ćw. XIX w. 

303.  Zespół fabryczny Lisia 10  

304.  Zespół fabryczny Lisia 10a  

305.  Dom Lisia 19 mur 

306.  Dom Lisia 23 mur 

307.  Dom Lisia 29 mur 
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308.  Dom Lisia 31 mur 

309.  Dom Lisia 33 mur 

310.  Dom Lisia 35 mur 

311.  Dom Lisia 41 mur 

312.  Dom Lisia 43 mur 

313.  Dom Lisia 47 mur 

314.  Dom Kazimierza Lisowskiego 11 mur, 4 ćw. XIX w. 

315.  Dom Kazimierza Lisowskiego 12 mur, 4 ćw. XIX w. 

316.  Dom Kazimierza Lisowskiego 13 mur, pocz. XIX w. 

317.  Dom Kazimierza Lisowskiego 16 mur, poł. XIX w. 

318.  Dom Kazimierza Lisowskiego 18a mur 

319.  Dom Kazimierza Lisowskiego 20 mur 

320.  Dom Kazimierza Lisowskiego 6 mur, XIX-XX w. 

321.  Dom Kazimierza Lisowskiego 7 mur, 4 ćw. XIX w. 

322.  Dom Kazimierza Lisowskiego miCdzy 10 a 12 mur, pocz. XIX w. 

323.  Dom Mariacka 1 mur, XIX w. 

324.  Dom Masarska 1 mur, p. XIX, p. XX w. 

325.  Dom Adama Mickiewicza 11 mur, XIX w. 

326.  Dom Adama Mickiewicza 12 mur, XIX w. 

327.  Dom Adama Mickiewicza 5 mur, pocz. XIX w. 

328.  Dom Adama Mickiewicza 7 mur, pocz. XIX w. 

329.  Dom MłyMska 1 mur, pocz. XX w. 

330.  Dom MłyMska 2 mur, pocz. XX w. 

331.  Dom MłyMska 3 mur, XIX/XX w. 

332.  Dom MłyMska 4 mur, pocz. XX w. 

333.  Budynek mieszkalny Stanisława Moniuszki 1 mur, XVIII/XIX w. 

334.  Dom Stanisława Moniuszki 19 mur, XIX w. 

335.  Dom Stanisława Moniuszki 31 mur, XIX w. 

336.  Przedszkole Stanisława Moniuszki 33 mur, pocz. XX w. 

337.  Dom Stanisława Moniuszki 4 mur, k. XIX w. 

338.  Dom Stanisława Moniuszki 5 mur, 3 ćw. XIX w. 

339.  Dom Stanisława Moniuszki 9 mur, XIX/XX w. 

340.  Dom Stanisława Moniuszki 37 mur 

341.  Dom Nad Ł>kami 1 mur, lata 30-te XX w. 

342.  Dom Nad Ł>kami 10 mur, lata 30-te XX w. 

343.  Dom Nad Ł>kami 2 mur, lata 30-te XX w. 

344.  Dom Nad Ł>kami 3 mur, lata 30-te XX w. 

345.  Dom Nad Ł>kami 4 mur, lata 30-te XX w. 

346.  Dom Nad Ł>kami 5 mur, lata 30-te XX w. 

347.  Dom Nad Ł>kami 6 mur, lata 30-te XX w. 

348.  Dom Nad Ł>kami 8 mur, lata 30-te XX w. 

349.  Dom Aleja NiepodległoWci 11 mur, 4 ćw. XIX w. 

350.  Dom Aleja NiepodległoWci 23 mur, 4 ćw. XIX w. 

351.  Dom Aleja NiepodległoWci 26 mur, lata 10-20 te XX w. 

352.  Dom Aleja NiepodległoWci 27 mur, k. XIX w. 

353.  Teatr Aleja NiepodległoWci 3 mur, lata 30-50 te XX w. 

354.  Dom Aleja NiepodległoWci 31 mur, k. XIX w. 

355.  Dom Aleja NiepodległoWci 32 mur, 4 ćw. XIX w. 

356.  Dom Aleja NiepodległoWci 5 mur, pocz. XX w. 

357.  Dom Ogrodowa 10 mur, XIX w. 

358.  Dom Ogrodowa 14 mur, pocz. XX w. 
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359.  Dom Ogrodowa 16 mur, XIX w. 

360.  Dom Ogrodowa 2 mur, XIX w. 

361.  Dom Ogrodowa 6 mur, XIX w. 

362.  Dom Ogrodowa 8 mur, XIX w. 

363.  Dom Piaskowa 12 mur, lata 30-te XX w. 

364.  Dom Piaskowa 14 mur, lata 30-te XX w. 

365.  Dom Piaskowa 16 mur, lata 30-te XX w. 

366.  Dom Piaskowa 6 mur, lata 30-te XX w. 

367.  Dom Piaskowa 8 mur, lata 30-te XX w. 

368.  Dom Piotra Skargi 10 mur, XIX/XX w. 

369.  Dom Piotra Skargi 3 mur, pocz. XX w. 

370.  Dom Piotra Skargi 5 mur, pocz. XX w. 

371.  Dom Piotra Skargi 6 mur, pocz. XX w. 

372.  Dom Plac Kolejarza 1  

373.  Budynek gospodarczy Plac Jana Matejki 1 mur, k. XIX w. 

374.  Dom Plac Jana Matejki 1 mur, poł. XIX w. 

375.  Dom Plac Jana Matejki 13 mur, 1 ćw. XIX w. 

376.  Dom Plac Jana Matejki 15 mur, 1 ćw. XX w. 

377.  Budynek mieszkalny Plac Jana Matejki 17 mur, 4 ćw. XIX w. 

378.  Dom Plac Jana Matejki 2 mur, 4 ćw. XIX w. 

379.  Budynek przemysłowy Plac Jana Matejki 2 mur, 1 ćw. XX w. 

380.  Budynek usługowy Plac Jana Matejki 2 a mur, 1 ćw. XX w. 

381.  Dom Plac Jana Matejki 20 mur, 1 ćw. XX w. 

382.  Budynek Plac Jana Matejki 21 mur, XIX/XX w. 

383.  Budynek biurowy Plac Jana Matejki 21 a mur, XIX/XX w. 

384.  Magazyn Plac Jana Matejki 21 a mur, XIX/XX w. 

385.  Kamienica Plac Jana Matejki 22 mur, 4 ćw. XIX w. 

386.  Dom Plac Jana Matejki 23 mur, 1 ćw. XX w. 

387.  Dom Plac Jana Matejki 24 mur, 1 ćw. XX w. 

388.  Dom Plac Jana Matejki 25 mur, 3 ćw. XIX w. 

389.  Kamienica Plac Jana Matejki 27 mur, 2 ćw. XX w. 

390.  Kamienica Plac Jana Matejki 28 mur, 2 ćw. XX w. 

391.  Kamienica Plac Jana Matejki 29 mur, pocz. XIX w. 

392.  Dom Plac Jana Matejki 3 mur, 3 ćw. XIX w. 

393.  Kamienica Plac Jana Matejki 30 mur, 4 ćw. XIX w. 

394.  Kamienica Plac Jana Matejki 31 mur, XVIII/XIX w. 

395.  Kamienica Plac Jana Matejki 32/33 mur, XVIII/XIX w. 

396.  Kamienica Plac Jana Matejki 34 mur, ok. 1800 r. 

397.  Dom Plac Jana Matejki 4 mur, lata 10-20 te XX w. 

398.  Dom Plac Jana Matejki 6 mur, 3 ćw. XIX w. 

399.  Dom Plac Jana Matejki 7 mur, 3 ćw. XIX w. 

400.  Dom Plac Jana Matejki 8 mur, lata 20-te XX w. 

401.  Dom Plac Jana Matejki 9 mur, 3 ćw. XIX w. 

402.  Kuria Biskupia, d. wiCzienie Plac PowstaMców Wielkopolskich 2 mur, XVIII w., 3 ćw. XX w. 

403.  Fiharmonia Plac PowstaMców Wielkopolskich 10 mur, pocz. XX w. 

404.  Szpital ss. Elcbietanek Plac PowstaMców Wielkopolskich 4 mur, 1926 r. 

405.  Dom Plac PowstaMców Wielkopolskich 5 mur, 1 ćw. XX w. 

406.  Budynek mieszkalny Plac SłowiaMski 14 mur, 1 ćw. XX w. 

407.  Budynek mieszkalny Plac SłowiaMski 16 mur, 1 ćw. XX w. 

408.  Kamienica Plac SłowiaMski 17 mur, 1 ćw. XX w. 

409.  Budynek mieszkalny Plac SłowiaMski 18 mur, XIX/XX w. 
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410.  Budynek mieszkalny Plac SłowiaMski 19 mur, 1 ćw. XX w. 

411.  Budynek gospodarczy Plac SłowiaMski 22 mur, XIX/XX w. 

412.  Warsztat Plac SłowiaMski 22 a mur, XIX/XX w. 

413.  Dom Plac Pocztowy 12 mur, poł. XIX w. 

414.  Dom Plac Pocztowy 13/14 mur, lata 30-te XX w. 

415.  Dom Plac Pocztowy 15 mur, 3 ćw. XIX w. 

416.  Dom Plac Pocztowy 8 mur, pocz. XIX w. 

417.  Dom Plac SłowiaMski 20 mur, pocz. XX w. 

418.  Dom Plac SłowiaMski 25 mur, pocz. XX w. 

419.  Dom Podgórna 11 mur, pocz. XX w. 

420.  Dom Podgórna 13 mur, 2 ćw. XX w. 

421.  Dom Podgórna 15 mur, pocz. XX w. 

422.  Dom Podgórna 17 mur, 1 ćw. XX w. 

423.  Dom Podgórna 19 mur, pocz. XX w. 

424.  Dom Podgórna 2 mur, 1 ćw. XX w. 

425.  Dom Podgórna 20 mur, 2 ćw. XX w. 

426.  Dom Podgórna 21 mur, XIX/XX w. 

427.  Dom Podgórna 23 mur, 2 ćw. XX w. 

428.  Dom Podgórna 25 mur, 2 ćw. XX w. 

429.  Dom Podgórna 26 mur, pocz. XX w. 

430.  Dom Podgórna 27 mur, 2 ćw. XX w. 

431.  Dom Podgórna 29 mur, pocz. XX w. 

432.  Dom Podgórna 3 mur, 2 ćw. XX w. 

433.  Dom Podgórna 31 mur, XIX/XX w. 

434.  Dom Podgórna 32-34 mur, 2 ćw. XX w. 

435.  Dom Podgórna 33 mur, pocz. XX w. 

436.  Dom Podgórna 35 mur, pocz. XX w. 

437.  Dom Podgórna 36-38 mur, 2 ćw. XX w. 

438.  Dom Podgórna 37 mur, 2 ćw. XX w. 

439.  Dom Podgórna 39-41 mur, l. 20-30 XX w. 

440.  Dom Podgórna 40 mur, pocz. XX w. 

441.  Dom Podgórna 42 mur, k. XIX w. 

442.  Dom Podgórna 44 mur, XIX/XX w. 

443.  Dom Przemysłowa 3 mur 

444.  Dom Rymarska 10 mur, pocz. XX w. 

445.  Dom Rymarska 12 mur, XIX/XX w. 

446.  Dom Rymarska 14 mur, pocz. XX w. 

447.  Dom Rymarska 5 mur, 2 ćw. XX w. 

448.  Dom Rymarska 6 mur, pocz. XX w. 

449.  Dom Henryka Sienkiewicza 12 mur, XIX/XX w. 

450.  Dom Henryka Sienkiewicza 31 mur, 4 ćw. XIX w. 

451.  Sala widowiskowa, ob. zakład usługowy Henryka Sienkiewicza 8 mur, 2 poł. XIX w. 

452.  Dom Henryka Sienkiewicza 8 mur, poł. XIX w. 

453.  Dom żenerała Władysława Sikorskiego 13 mur, XVIII, XIX w. 

454.  Dom 
żenerała Władysława Sikorskiego 

15a,b,c,d 
mur 

455.  Dom żenerała Władysława Sikorskiego 17 mur, 1 poł. XIX w. 

456.  Dom żenerała Władysława Sikorskiego 23 mur, 4 ćw. XIX w. 

457.  Dom żenerała Władysława Sikorskiego 27 mur, poł. XIX w. 

458.  Dom żenerała Władysława Sikorskiego 31 mur, pocz. XX w. 

459.  Dom żenerała Władysława Sikorskiego 34 mur, pocz. XX w. 
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460.  Dom żenerała Władysława Sikorskiego 35 mur, pocz. XX w. 

461.  Dom żenerała Władysława Sikorskiego 37 mur, poł. XIX w. 

462.  Figura w ogrodzie żenerała Władysława Sikorskiego 37 szt.kam, poł. XIX w. 

463.  Dom żenerała Władysława Sikorskiego 38 mur, 2 ćw. XIX w. 

464.  Oficyna żenerała Władysława Sikorskiego 38 mur, k. XIX w. 

465.  Budynek gospodarczy żenerała Władysława Sikorskiego 38 mur, pocz. XX w. 

466.  Dom żenerała Władysława Sikorskiego 39 mur, 4 ćw. XIX w. 

467.  Dom żenerała Władysława Sikorskiego 4 mur, poł. XIX w. 

468.  Dom żenerała Władysława Sikorskiego 41 mur, 4 ćw. XIX w. 

469.  Dom żenerała Władysława Sikorskiego 44 mur, 4 ćw. XIX w. 

470.  Dom żenerała Władysława Sikorskiego 5 mur, 4 ćw. XIX w. 

471.  Dom żenerała Władysława Sikorskiego 51 mur, pocz. XX w. 

472.  Budynek gospodarczy żenerała Władysława Sikorskiego 51 mur, pocz. XX w. 

473.  Oficyna żenerała Władysława Sikorskiego 53a mur, pocz. XX w. 

474.  Dom żenerała Władysława Sikorskiego 56 mur, XIX w. 

475.  Dom żenerała Władysława Sikorskiego 58 mur, 3 ćw. XIX w. 

476.  Dom żenerała Władysława Sikorskiego 6 mur, XVIII, XIX w. 

477.  Dom żenerała Władysława Sikorskiego 60 mur, 3 ćw. XIX w. 

478.  Budynek gospodarczy żenerała Władysława Sikorskiego 60 mur, pocz. XX w. 

479.  Lamus przy budynku żenerała Władysława Sikorskiego 60 mur, pocz. XX w. 

480.  Dom żenerała Władysława Sikorskiego 64 mur, 4 ćw. XIX w. 

481.  Koszary, ob. dom mieszkalny 
żenerała Władysława Sikorskiego 

66,68,70,72,74,76 
mur, 2 poł. XVIII w. 

482.  Dom żenerała Władysława Sikorskiego 7 mur, k. XIX w. 

483.  Dom żenerała Władysława Sikorskiego 9 mur, 3 ćw. XIX w. 

484.  Dom Składowa 1 mur, 1 ćw. XIX w. 

485.  Dom Składowa 11 mur, k. XIX w. 

486.  Dom Składowa 13 mur, pocz. XX w. 

487.  Dom Składowa 1a mur, pocz. XX w. 

488.  Dom Składowa 3 mur, pocz. XX w. 

489.  Dom Słoneczna 3 mur 

490.  Dom Jana Sobieskiego 11 mur, pocz. XIX w. 

491.  Dom Jana Sobieskiego 13 mur, XIX w. 

492.  Dom Jana Sobieskiego 16 mur, XVIII w. 

493.  Dom Jana Sobieskiego 18 mur, k. XIX w. 

494.  Dom Jana Sobieskiego 7 mur, pocz. XX w. 

495.  Park żenerała Józefa SowiMskiego pocz. XX w. 

496.  Dom żenerała Józefa SowiMskiego 1 mur, XVIII/XIX w. 

497.  Dom żenerała Józefa SowiMskiego 10 mur, pocz. XIX w. 

498.  Dom żenerała Józefa SowiMskiego 23 mur, XIX/XX w. 

499.  Willa żenerała Józefa SowiMskiego 27 mur, pocz. XX w. 

500.  Dom żenerała Józefa SowiMskiego 29 mur, 3 ćw. XIX w. 

501.  Dom żenerała Józefa SowiMskiego 4 mur, pocz. XIX w. 

502.  Dom żenerała Józefa SowiMskiego 42 mur, poł. XIX w. 

503.  Dom żenerała Józefa SowiMskiego 44 mur, XVIII/XIX w. 

504.  Koszary, ob. dom mieszkalny żenerała Józefa SowiMskiego 46-58 mur, XVIII w. 

505.  Dom żenerała Józefa SowiMskiego 5 mur, k. XIX w. 

506.  Dom żenerała Józefa SowiMskiego 6 mur, XVIII/XIX w. 

507.  Dom Stary Rynek 1 mur, 1 poł. XIX w. 

508.  Dom Stary Rynek 14 mur, 3 ćw. XIX w. 

509.  Dom Stary Rynek 15 mur, 3 ćw. XIX w. 
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510.  Dom Stary Rynek 9 mur, 2 poł. XIX w. 

511.  Budynek portierni LUMEL d. zespół Vl>skiej Żabryki Sukna Sulechowska 1 mur, 1 ćw. XX w. 

512.  
Budynek montacu LUMEL d. przCdzalnia w Vl>skiej Żabryce 

Sukna R.Wolfa 
Sulechowska 1 mur, 1906 r. 

513.  
Budynek transportu LUMEL d. garac w zespole Vl>skiej Żabry-

ki Sukna 
Sulechowska 1 mur, 1940 r. 

514.  Transformatorownia LUMEL, d.Vl>ska Żabryka Sukna Sulechowska 1 mur, 2 ćw. XX w. 

515.  Budynek energetyki LUMEL, d.Vl>ska Żabryka Sukna Sulechowska 1 mur, 2 ćw. XX w. 

516.  
Budynek produkcyjny LUMEL w d. Zespole Vl>skiej Żabyki 

Sukna 
Sulechowska 1 mur, lata 20-30 XX w. 

517.  
Budynek administracyjny LUMEL, d. magazyn w Vl>skiej Ża-

bryce Sukna 
Sulechowska 1 mur, pocz. lat 30-tych 

518.  Dom Vrednia 11 mur, 1 ćw. XX w. 

519.  Dom Vrednia 12 mur, 1 ćw. XX w. 

520.  Dom Vrednia 16 mur, XIX w. 

521.  Dom Vrednia 5 mur, XIX w. 

522.  Dom Vrednia 9 mur, 2 ćw. XX w. 

523.  Dom VwiCtojaMska 4 mur, XIX w 

524.  Dom Tylna 11 mur, 1891-1901 r. 

525.  Dom Tylna 12 mur, 4 ćw. XIX w. 

526.  Dom Tylna 14 mur, XIX/XX w. 

527.  Dom Tylna 17 mur, k. XIX w. 

528.  Dom Tylna 18 mur, pocz. XX w. 

529.  Dom Tylna 19 mur, 4 ćw. XIX w. 

530.  Dom Tylna 23 mur, XIX/XX w. 

531.  Dom Tylna 29 mur, pocz. XX w. 

532.  Dom Tylna 3 mur, 1 poł. XIX w. 

533.  Dom Tylna 35 mur, 4 ćw. XIX w. 

534.  Dom miCdzy numerami Tylna 35 a 37 mur, 4 ćw. XIX w. 

535.  Dom Tylna 39 mur, poł. XIX w. 

536.  Dom Tylna 5 mur, 1 poł. XIX w. 

537.  Dom Tylna 7 mur, k. XIX w. 

538.  Dom Tylna 8 mur, lata 30-te XX w. 

539.  Dom Wandy 1 mur, XIX w. 

540.  Dom Wandy 13 mur, XIX w. 

541.  Dom Wandy 15 mur, XIX w. 

542.  Dom Wandy 21 mur, XIX w. 

543.  Dom Wandy 23 mur, XIX w. 

544.  Dom Wandy 40 mur, XIX w. 

545.  Dom Wandy 48/50 mur, XVIII/XIX w. 

546.  Dom Wandy 54 mur, pocz. XIX w. 

547.  Dom Wandy 56 mur, 1 poł. XIX w. 

548.  Dom Wandy 7 mur, XIX w. 

549.  Dom W>ska 10 mur, pocz. XX w. 

550.  Dom W>ska 12 mur, pocz. XX w. 

551.  Dom W>ska 14 mur, pocz. XX w. 

552.  Dom W>ska 18/20 mur, pocz. XX w. 

553.  Dom W>ska 22/24 mur, pocz. XX w. 

554.  Dom W>ska 6/8 mur, pocz. XX w. 

555.  Dom Wazów 3 mur 

556.  Dom Wazów 6 mur 

557.  Dom Wazów 8 mur 

558.  Dom Wazów 10 mur 
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559.  Dom Wazów 12 mur 

560.  Dom Wazów 24 mur 

561.  Dom Wazów 26 mur 

562.  Dom Wazów 28 mur 

563.  Dom Wazów 30 mur 

564.  Dom Wazów 34 mur 

565.  Dom Wazów 36 mur 

566.  Dom Wazów 42 mur 

567.  Dom W>ska 5 mur, pocz. XX w. 

568.  Dom W>ska 9 mur, pocz. XX w. 

569.  Dom W>ska 23 mur, k. XIX w. 

570.  Dom W>ska 25 mur, k. XIX w. 

571.  Dom W>ska 27 mur, k. XIX w. 

572.  Willa Bohaterów Westerplatte 25 mur, 2 ćw. XX w. 

573.  Willa Bohaterów Westerplatte 25a mur 

574.  Willa Bohaterów Westerplatte 27 mur, 1 ćw. XX w. 

575.  Budynek PZU d. willa Bohaterów Westerplatte 30 mur, k. XIX w. 

576.  Budynek PKP, d. willa Bohaterów Westerplatte 32 mur, 1898 r. 

577.  Apteka, d. willa Bohaterów Westerplatte 45 mur, pocz. XX w. 

578.  Dom Wojska Polskiego 29 mur 

579.  Kaplica cm. na byłym cm. bydowskim Wrocławska mur, XIX w. 

580.  Dom Wrocławska 14 mur, pocz. XX w. 

581.  Dom Wrocławska 16 mur, XIX w. 

582.  Dom Wrocławska 21 mur, pocz. XX w. 

583.  Dom Wrocławska 23 mur, pocz. XX w. 

584.  Dom Wrocławska 25 mur, 1899 r. 

585.  Dom Wrocławska 3 mur, 1 poł. XIX w. 

586.  Dom Wrocławska 5 mur, XVIII/XIX w. 

587.  Budynek gospodarczy, ob. Mieszkalny Wrocławska 5 szach, poł. XIX w. 

588.  Dom Wrocławska 7a mur 

589.  Dom Stanisława WyspiaMskiego 6 mur 

590.  Dom Zamkowa 1 mur, XIX w. 

591.  Dom Zamkowa 3/5 mur, XIX w. 

592.  Dom Zamkowa 5a,b,c,d mur 

593.  Dom Zamkowa 31 mur, 3 ćw. XIX w. 

594.  Dom Zamkowa 33 mur, XIX w. 

595.  Dom Zamkowa 35 mur, XIX w. 

596.  Dom Zamkowa 37 mur, pocz. XX w. 

597.  Dom Zamkowa 39 mur, XIX w. 

598.  Dom Zyty 11-13 mur, 1 ćw. XX w. 

599.  Dom Zyty 1-1a mur, 2 ćw. XX w. 

600.  Dom Zyty 17 mur, 2 ćw. XX w. 

601.  Dom Zyty 19 mur, pocz. XX w. 

602.  Dom Zyty 3-5 mur, 1 ćw. XX w. 

603.  Dom Zyty 7-9 mur, 1 ćw. XX w. 

604.  Dom Stefana beromskiego 11 mur, 3 ćw. XIX w. 

605.  Dom Stefana beromskiego 12 mur, 4 ćw. XIX w. 

606.  Dom Stefana beromskiego 17 mur 

607.  Dom Stefana beromskiego 3 mur, 4 ćw. XIX w. 

608.  Dom Stefana beromskiego 5 mur, 4 ćw. XIX w. 

609.  Dom Stefana beromskiego 7 mur, 3 ćw. XIX w. 
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Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr LXIV/792/10 

Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 30 marca 2010r. 
 

1) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  A1  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 
 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A1.1 UA --- IV/K 18/H 100 0 OR A, W 

 
2) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  A2  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 

terenu 

maksymalny 
procent tere-
nów zabudo-

wanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A2. 1. UU UN,UA,UK,MB* III/K 15/H 60 10 OE,OR A, W 
A2. 2. KDp ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A2. 3. KDx ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A2. 4. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 80 10 OR,OE A, W 
A2. 5. KDd KDx ---- ---- ---- ---- A, W 
A2. 6. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 80 10 OE OR A, W 
A2. 7. UU UA,UK,MB* IV/K 18/H 80 10 OE A, W 
A2. 8. UU UA III/K 15/H 80 10 OE A, W 
A2. 9. KDx ---- ---- ---- ---- ---- A, W 

A2. 10. KDp ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
 

W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie 
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji, 
a nie w ramach terenu. 

 
3) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  A3  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent tere-
nów zabudo-

wanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A3. 1. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 60 20 OE A, W 
A3. 2. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 60 20 OR,OE A, W 
A3. 3. UK ---- III/K 15/H 80 10 OE A, W 
A3. 4. UP ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A3. 5. UU UA,MB* III/K 15/H 60 30 OE A, W 
A3. 6. KDp ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A3. 7. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 60 30 OR,OE A, W 
A3. 8. UA UU III/K 15/H 50 30 OE A, W 
A3. 9. MWu UU,UA,UK,MB III/K 15/H 100 0 OE A, W 
A3. 10. KDd ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A3. 11. UC UA,UU II/K 12/H 100 0 ---- A, W 
A3. 12. KDp ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A3. 13. UU UA,UK IV/K 18/H 100 0 OR A, W 
A3. 14. KDp ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A3. 15. UU UA,UK III/K 15/H 100 0 OR A, W 
A3. 16. MWu UU,UA,UK,MB III/K 15/H 80 5 OR,OE A, W 
A3. 17. UU UA,UK IV/K 18/H 80 0 OE,OR A, W 
A3. 18. KDp KDx ---- ---- ---- ---- A, W 
A3. 19. MWu UU,UA,MB III/K 15/H 80 5 OR A, W 
A3. 20. KDp --- ---- ---- ---- ---- A, W 
A3. 21. ZP ---- I/K 8/H ---- ---- ---- A, W 
A3. 22. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 100 0 OR,OE A, W 
A3. 23. KDp ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A3. 24. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 80 0 OR,OE A, W 
A3. 25. KDp ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A3. 26. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 80 0 OR,OE A, W 
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A3. 27. KDp ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A3. 28. UU UA,MB* V/K 21/H 80 10 OR,OE A, W 
A3. 29. KDp ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A3. 30. UD ---- 25/H 80 10 OR A, W 
A3. 31. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 80 10 OR,OE A, W 
A3. 32. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 80 10 OR,OE A, W 
A3. 33. ZP ---- I/K 8/H ---- ---- ---- A, W, Z 
A3. 34. KDx ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A3. 35. ZP ---- I/K 8/H ---- ---- ---- A, W, Z 

 
W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie 
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji, 
a nie w ramach terenu. 
Ponadto dla jednostki urbanistycznej ustala siň: 
a) wskazanie zmiany formy architektonicznej budynku naroşnego na skrzyşowaniu ulic Kupieckiej i Şeromskiego, 
b) zaznaczenie w nawierzchni ulic i placów przebiegu dawnych murów miejskich oraz zarysów fundamentów innych obiektów odgry-
wajņcych waşna rolň w dziejach miasta; 
 

4) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  A4  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 
 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabudo-

wy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent tere-
nów zabudo-

wanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A4. 1. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 90 0 OR A, W 
A4. 2. KDp ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A4. 3. UC UU,UA,UK,MB* IV/K 18/H 100 0 ---- A, W 
A4. 4. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 100 0 OR A, W 
A4. 5. MWu UU,UA,UK,MB V/K 21/H 100 0 OR A, W 
A4. 6. UU UK,UA IV/K 18/H 100 0 OE A, W 
A4. 7. KDx ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A4. 8. MWu UU,UA,UK,MB III/K 15/H 100 0 OR A, W 
A4. 9. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 100 0 OR,OE A, W 

A4. 10. KDp ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A4. 11. UU MB*,UK,UA IV/K 18/H 90 0 OE A, W 
A4. 12. MWu UU,UA,UK,MB III/K 15/H 80 5 OR, OE A, W 
A4. 13. KDx ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A4. 14. KDd ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A4. 15. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 80 10 OR,OE A, W 
A4. 16. UU UK,UA IV/K 18/H 80 10 OR A, W 
A4. 17. KDd ---- ---- ---- ---- ---- A, W 

A4. 18. 
MWu UU,UA,UK,MB 

TG 
IV/K 18/H 

80 10 
OE A, W 

A4. 19. ZP ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A4. 20. KDx ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A4. 21. MWu UU,UA,UK,MB III/K 15/H 80 10 OE, OR A, W 
A4. 22. UU ---- III/K 15/H 90 5 OR A, W 
A4. 23. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 90 0 OR,OE A, W 
A4. 24. KDx ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A4. 25. MWu UU,UA,UK,MB III/K 15/H 100 0 OE A, W 
A4. 26. KDp ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A4. 27. UD ---- 25/H 100 0 OR A, W 
A4. 28. KDx ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A4. 29. MWu UU,UA,UK,MB V/K 21/H 80 10 OR,OE A, W 
A4. 30. ZP ---- I/K 8/H ---- ---- ---- A, W 
A4. 31. MB ---- V/K 21/H 80 10 OR A, W 
A4. 32. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 80 10 OE A, W 
A4. 33. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 80 10 OR A, W 

 
W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie 
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji, 
a nie w ramach terenu. 
Ponadto dla jednostki urbanistycznej ustala siň: 
a) parcelacja niezabudowanego terenu na podstawie badań archeologicznych i w nawiņzaniu do historycznej zabudowy, 
b) zaznaczenie w nawierzchni ulic i placów przebiegu dawnych murów miejskich oraz zarysów fundamentów innych obiektów odgry-
wajņcych waşna rolň w dziejach miasta, 
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5) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  A5  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 
 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A5. 1. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 90 0 OR,OE B, OW 
A5. 2. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
A5. 3. MWu UU,UA,UK,MB III/K 15/H 90 0 OR,OE B, OW 
A5. 4. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
A5. 5. UU ---- III/K 15/H 70 10 OE B, OW 
A5. 6a. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
A5. 6b. KDp ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
A5. 7. UN UK III/K 15/H 80 0 ---- B, OW 
A5. 8. UN ---- IV/K 18/H 70 15 OR B, OW 
A5. 9. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 70 15 OE B, OW 
A5. 10. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
A5. 11. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 70 15 OE, OR B, OW 
A5. 12. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
A5. 13. ZP ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
A5. 14. MWu UU,UA,UK,MB III/K 15/H 60 20 OR, OE B, OW 
A5. 15. UT ---- I/K 8/H 30 10 ---- B, OW 

 
Ponadto dla jednostki urbanistycznej ustala siň: parcelacja niezabudowanego terenu na podstawie badań archeologicznych 
i w nawiņzaniu do historycznej zabudowy, 

 
6) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  A6  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A6. 1. MWu UU,UA,UK,MB III/K 15/H 70 5 OR,OE A, W 
A6. 2. UP ---- III/K 15/H 100 0 ---- A, W 
A6. 3. KDx ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
A6. 4. UU UK,UA III/K 15/H 70 10 OE A, W 
A6. 5. MWu UU,UA,UK,MB III/K 15/H 70 10 OR,OE A, W 

 
7) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  A7 dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent tere-

nów biologicz-
nie czynnych 

budynki 
(ustalenia) 

strefy (usta-
lenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A7. 1. MWu UU III/K 15/H 70 15 OR,OE A, W, B,OW 
A7. 2. UU ---- II/K 12/H 60 20 ---- B,OW 
A7. 3. UU ---- II/K 12/H 60 10 OE B, OW 
A7. 4. KDx ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
A7. 5. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 70 15 OE B, OW 
A7. 6. UU MB*, UA III/K 15/H 80 10 OE B,OW 

 
W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie 
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji, 
a nie w ramach terenu. 
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8) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  A8  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabudowy 
w granicach terenu 

maksymalny 
procent tere-
nów zabudo-

wanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A8. 1. 
MWu UU,UA,UK, 

MB* 
III/K 15/H 

70 15 
OR,OE B, OW 

A8. 2. MNu UU,UA,UK II/K 12/H 60 20 OR,OE B, OW 
A8. 3. UU UA, MB VI/K 25/H 80 10 OE B, OW 

A8. 4. ZP TG I/K 8/H ---- ---- ---- B, OW 
A8. 5. KDx ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
A8. 6. MWu UU,UA,UK,MB III/K 15/H 80 5 OR B,OW 
A8. 7. ZP ---- I/K 8/H ---- ---- ---- B, OW 

 
W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie 
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji, 
a nie w ramach terenu. 

 
9) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  A9  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabudo-

wy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A9. 1. 
MWu 

UU,UA,UK,MB 
III/K 15/H 

80 10 
OE, OR A, W, 

B,OW 

A9. 2. KDp ---- ---- ---- ---- ---- B,OW 

A9. 3. KDp ---- ---- ---- ---- ---- B,OW 

A9. 4. KDp ---- ---- ---- ---- ---- B,OW 

A9.5. 
UU 

---- 
V/K 21/H 

90 0 
OE, OR A, W, 

B,OW 

A9.6. UU ---- V/K 21/H 90 0 OR B,OW 

A9.7. MWu UU,UA,UK,MB V/K 21/H 70 15 OE B,OW 

A9.8. UU ---- III/K 15/H 80 0 OR B,OW 

A9.9a. KDx ---- ---- ---- ---- ---- B,OW 

A9.9b. KDx ---- ---- ---- ---- ---- B,OW 

A9.10. UK -------- III/K 15/H 80 10 OR B, OW 
A9.11. UO ---- III/K 15/H 30 50 ---- B, OW 
A9.12. UA ---- IV/K 18/H 70 10 ---- B, OW 
A9.13. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 70 15 OR,OE B, OW 
A9.14. UK ---- II/K 12/H 40 20 OR B, OW 
A9.15. UZ ---- IV/K 18/H 50 10 OE B, OW 
A9.16. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B,OW 

A9.17. UA ---- V/K 21/H 60 15 OR,OE B, OW 
A9.18. UO ---- II/K 12/H 30 50 OR B, OW 
A9.19. UA ---- III/K 15/H 60 15 OR,OE B, OW 
A9.20. MNu UU,UO III/K 15/H 60 30 OR B, OW 
A9.21. UO ---- III/K 15/H 40 30 OE B, OW 
A9.22. MWu UU,UA,UK,MB V/K 21/H 70 20 OR,OE B, OW 
A9.23. ZP ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
A9.24. ZP ---- I/K 8/H ---- ---- ---- B, OW 

 
Ponadto dla jednostki urbanistycznej ustala siň: 
a) nakaz stosowania kamienia naturalnego na nawierzchniach, 
b) nakaz eliminacji zabudowy substandartowej, 
c) nakaz dwustronnego kształtowania elewacji – od wnňtrza i zewnňtrza kwartału, 
d) zakaz utrzymania funkcji parkingów naziemnych we wnňtrzu kwartału, 
e) dopuszczenie braku zachowania podziału parcelacyjnego; 
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10) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  A10  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent tere-
nów zabudo-

wanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A10. 1. UU UA,MB* III/K 15/H 70 15 OR, OE B, OW, B1 
A10. 2. ZP ---- I/K 8/H ---- ---- ---- B, OW, B1 
A10. 3. TZ ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
A10. 4. MN UU II/K 12/H 40 40 OR,OE B,OW, B1 
A10. 5. KDd ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
A10. 6. MWu UU,UA,UK,MB V/K 21/H 70 10 OE B1 
A10. 7. MNu ---- II/K 12/H 40 40 OE B1 
A10. 8. UA ---- VI/K 25/H 50 20 ---- B1 
A10. 9. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B,OW 
A10. 10. MWu UU,UA,UK,MB V/K 21/H 60 10 OR,OE B,OW 
A10. 11. UU ---- IV/K 19/H 60 10 OR B,OW, B1 
A10. 12. MN UU II/K 12/H 30 50 OR B,OW, B1 
A10. 13. UD ---- 25/H 50 20 OR B,OW, B2 
A10. 14. KDd ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
A10. 15. ZP ---- I/K 8/H ---- ---- ---- B1 
A10. 16. UA ---- III/K 15/H 50 10 OE B1 
A10. 17. TZ ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
A10. 18. UU UK III/K 15/H 70 5 OR B1 
A10. 19. UZ ---- III/K 15/H 40 30 OR B1 

 
11) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  A11  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent tere-
nów zabudo-

wanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A11. 1. UA ---- IV/K 18/H 60 10 OE B,OW 
A11. 2. UD ---- 18/H 50 20 OR B,OW, B2 
A11. 3. UC UU VI/K 25/H 90 0 ---- B,OW 
A11. 4. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B,OW 
A11. 5. UU UK, UA III/K 12/H 80 5 ---- B,OW 
A11. 6. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 70 0 OR,OE B,OW 
A11. 7. UZ UU IV/K 18/H 90 0 OR B,OW 

 
12) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  B1  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
B1.1. UU UZ IV/K 18/H 70 10 ---- B, OW 
B1.2. UC UU III/K 15/H 80 0 ---- B, OW 
B1.3. Pp UA,UU,UP II/K 12/H 50 5 ---- B, OW 
B1.4. UU UA,UP III/K 15/H 70 10 OE B, OW 
B1.5. MWu MNu, UU,UK III/K 15/H 70 20 OE B, OW 

 
Ponadto dla jednostki urbanistycznej ustala siň: 
a) nakaz utrzymania lub zwiňkszenie liczby miejsc postojowych w ramach terenu oznaczonego symbolem B1.4.UU 

 
13) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  B2  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
B2.1. UU ---- II/K 12/H 80 5 ---- B, OW 
B2.2. MWu UU,UK,UZ IV/K 18/H 70 20 OR,OE B, OW 
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14) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  B3  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent tere-
nów zabudo-

wanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
B3. 1. MWu UU,UK,UZ IV/K 18/H 70 20 OR,OE B, OW 
B3. 2. KDd ---- ---- ---- ---- ---- A,W,B,OW 
B3. 3. MWu UU,UK,UZ IV/K 18/H 70 20 OR,OE, A,W,B,OW 
B3. 4. UO ---- III/K 15/H 50 30 OE B, OW 
B3. 5. MWu UU,UK,UP V/K 21/H 70 20 OR,OE A,W,B,OW 

 
15) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  B4  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent tere-
nów zabudo-

wanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
B4. 1. UO ---- II/K 12/H 40 40 OE A, W 
B4. 2. MWu UU,UA,UO,MB IV/K 18/H 60 20 OR, OE A, W 
B4. 3. ZP ---- I/K 8/H ---- ---- ---- A, W 
B4. 4. KDx ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
B4. 5. MWu UU,UA,UK, TG IV/K 18/H 60 20 OE A, W 
B1.6. KDx ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
B1.7. MWu UU,UK IV/K 18/H 80 5 OE, OR A, W 

 
16) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  C1  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent tere-
nów zabudo-

wanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
C1. 1. Pp UU,UP,UA, UT II/K 12/H 50 25 ---- ---- 
C1. 2. UP ---- II/K 12/H ---- ---- ---- ---- 
C1. 3. Pp UU,UP,UA,UT II/K 12/H 50 25 ---- ---- 
C1. 4. MWu UU,MB,UK,UZ, V/K 21/H 50 20 ---- B, OW 
C1. 5. ZP ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
C1. 6. TG ---- I/K 8/H ---- ---- ---- ---- 
C1. 7. KDx ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 

 
Ponadto dla jednostki urbanistycznej ustala siň: 
a) nakaz utrzymania przebiegu śladu ścieşki rowerowej tzw. „Zielonej Strzały”, 

 
17) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  C2  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie za-
mienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent tere-
nów zabudo-

wanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
C2. 1. MWu UU XI/K 35/H 40 20 ---- B, OW 
C2. 2. UO ---- II/K 12/H 30 50 ---- B, OW 
C2. 3. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
C2. 4. MWu UU XI/K 35/H 60 20 ---- B, OW 
C2. 5. MN ---- II/K 12/H 50 35 OE B, OW 
C2. 6. UU ---- III/K 15/H 60 20 ---- B, OW 
C2. 7. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
C2. 8. MWu UU, UA IV/K 18/H 60 20 OE B, OW 
C2. 9. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
C2. 10. MNu MW IV/K 18/H 50 30 OE B, OW 
C2. 11. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
C2. 12. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
C2. 13. ZP ---- I/K 8/H ---- ---- ---- B, OW 
C2. 14. MN ---- III/K 15/H 40 40 OE B, OW 
C2. 15. MWu UU, K,UZ,UO,MB IV/K 18/H 60 30 OE, OR A,W,B,OW 
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C2. 16. UU UP III/K 15/H 90 0 OE A,W,B,OW 
C2. 17. UC UU I/K 8/H 90 0 ---- B, OW 
C2. 18. UU ---- II/K 12/H 70 10 ---- B, OW 
C2. 19. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
C2. 20. UC UU VI/K 25/H 80 10 ---- B, OW 
C2. 21. UC UU IV/K 18/H 70 10 ---- B, OW 

 
18) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  C3  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-
dowy w grani-

cach terenu 

maksymalny 
procent tere-
nów zabudo-

wanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy (usta-
lenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
C3. 1. MN ---- II/K 12/H 50 30 OE B, OW 
C3. 2. UP ---- I/K 8/H 90 0 ---- B, OW 
C3. 3. UO ---- III/K 15/H 40 50 ---- B, OW 
C3. 4. UA ---- IV/K 18/H 70 5 OE B, OW 
C3. 5. UU UP,UT, Pp III/K 15/H 60 20 ---- B, OW 
C3. 6. MWu UU,UA III/K 15/H 80 10 OE B, OW 
C3. 7. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
C3. 8. MNu UU II/K 12/H 60 20 OE B, OW 
C3. 9. MN MW IV/K 18/H 40 40 OE B, OW 

C3. 10. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
C3. 11. KDl ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
C3. 12. MN MW IV/K 18/H 40 40 OE A,W,B,OW 
C3. 13. MWu UU,UA,UK III/K 15/H 60 20 OE B, OW 
C3. 14. MWu UU,UA,UK IV/K 18/H 70 20 OE A,W,B,OW 
C3. 15. UA UU III/K 15/H 50 20 ---- B, OW 
C3. 16. UD ---- III/K 15/H 50 30 ---- B, OW 
C3. 17. MWu UU,UA,UK,MB IV/K 18/H 70 10 OE A,W,B,OW 
C3. 18. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 

 
19) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  C4  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 

terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki 
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
C4. 1. MN MW IV/K 18/H 70 10 OR,OE A, W 
C4. 2. UK ---- VI/K 25/H 80 5 ---- A, W 
C4. 3. UD ---- V/K 21/H 60 20 OE A, W, B2 

 
20) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  D1  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
D1. 1. UU MB* III/K 15/H 50 25 OE ---- 
D1. 2. KDl ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
D1. 3. MNu ---- II/K 12/H 50 40 OE ---- 
D1. 4. KDp ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
D1. 5. MNu ---- II/K 12/H 50 40 ---- ---- 
D1. 6. KDl ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
D1. 7. UU UZ,MB*, MNu* III/K 15/H 50 25 ---- ---- 
D1. 8. KDl ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
D1. 9. UU ---- III/K 15/H 50 25 ---- ---- 
D1. 10. MNu UU III/K 15/H 50 40 OE M 
D1. 11. KDd ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
D1. 12. KDd ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
D1. 13. MNu UU II/K 12/H 50 25 OE M 
D1. 14. UU UA,UZ III/K 15/H 80 10 ---- M 
D1. 15. KDl ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
D1. 16. Pp UT,UP,UA III/K 15/H 70 10 OE B, OW 
D1. 17. MNu UU, MWu IV/K 18/H 50 40 OE ---- 
D1. 18. MWu UU VI/K 25/H 50 40 OE B, OW 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Lubuskiego Nr 49 – 3048 –                                                  Poz. 702 
 

 

 
W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie 
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji, 
a nie w ramach terenu. 
 

21) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  D2  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 
 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
D2. 1. MNu ---- III/K 15/H 40 30 OE M 
D2. 2. MW UT,UA, MB IV/K 18/H 50 25 OE M 
D2. 3. MNu UU,UA III/K 15/H 40 30 OE M 
D2. 4. UO ---- II/K 12/H 40 40 OE B, OW 
D2. 5. MNu UU,UA IV/K 18/H 40 40 OE B, OW 
D2. 6. UT ---- I/K 8/H ---- ---- OE B, OW 
D2. 7. MNu UU,UA II/K 12/H 40 30 ---- B, OW 
D2. 8. MNu UU,UA II/K 12/H 40 30 OE B, OW 

 
22) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  D3  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
D3. 1. Ps ---- II/K 12/H 40 20 ---- ---- 
D3. 2. MNu UU III/K 15/H 40 30 OE M 
D3. 3. UU UA,UK II/K 12/H 60 20 ---- ---- 
D3. 4. MNu ---- II/K 12/H 40 40 OE B, OW 
D3. 5. UT ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
D3. 6. UU ---- II/K 12/H 70 10 OE B, OW 
D3. 7. UU ---- II/K 12/H 70 10 OE B, OW 
D3. 8. KDx ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
D3. 9. TZ ---- --- --- --- --- --- 

 
23) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  D4  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
D4. 1. MWu UU,UK,UZ II/K 12/H 60 20 OE B, OW 
D4. 2. UU ---- II/K 12/H 60 20 OE B, OW 
D4. 3. KDl ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
D4. 4. KDl ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
D4. 5. KDl ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
D4. 6. UU ---- II/K 12/H 70 20 OE B, OW 
D4. 7. UU ---- II/K 12/H 60 20 ---- B, OW 
D4. 8. KDl ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
D4. 9. UU ---- II/K 12/H 70 20 OE ---- 
D4. 10. UU UK,UZ, TK II/K 12/H 70 20 OE B, OW 
D4. 11. UU UK,UZ, MB* II/K 12/H 30 10 ---- ---- 
D4. 12. TZ ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
D4. 13. TZ ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 
W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie 
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji, 
a nie w ramach terenu. 
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24) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  E1  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
E1. 1. UU UO,UA, MWu* V/K 21/H 70 10 OE B, OW 
E1. 2. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
E1. 3. UU UO,UA V/K 21/H 70 10 OE B, OW 
E1. 4. MWu UU V/K 21/H 60 20 OE B, OW 
E1. 5. MNu UU II/K 12/H 70 20 OE B, OW 
E1. 6. MW UU V/K 21/H 60 30 OE B, OW 
E1. 7. MN ---- II/K 12/H 70 10 OE B, OW 
E1. 8. MW ---- IV/K 18/H 60 20 OE B, OW, B3 
E1. 9. UU UA V/K 21/H 70 10 OE B, OW 

E1. 10. KDl ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
E1. 11. UP ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
E1. 12. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
E1. 13. MW ---- IV/K 18/H 60 30 OE B, OW, B3 
E1. 14. TZ ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
E1. 15. KDp ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
E1. 16. UO ---- V/K 20/H 30 20 ---- B, OW 
E1. 17. MW ---- IV/K 18/H 60 20 OE B, OW, B3 
E1. 18. MWu ---- II/K 12/H 60 20 OE B, OW 
E1. 19. UU ---- IV/K 18/H 60 20 OE ---- 
E1. 20. MN ---- II/K 12/H 40 40 OE B, OW, B3 
E1. 21. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
E1. 22. MNu UU,UZ III/K 15/H 50 40 OE B, OW 
E1. 23. MN ---- III/K 15/H 40 40 OE ---- 
E1. 24. UU ---- IV/K 18/H 60 10 ---- ---- 
E1. 25. UU ---- IV/K 18/H 60 10 ---- ---- 

 
W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie 
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji, 
a nie w ramach terenu; 

 
25) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  E2  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
E2. 1. MB UU III/K 15/H 80 5 ---- B, OW 
E2. 2. MNu ---- III/K 15/H 40 40 OE B, OW, B1 

 
26) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  E3  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
E3. 1. UT UU,UA III/K 15/H 40 10 OE ---- 
E3. 2. UU ---- III/K 15/H 60 10 ---- ---- 
E3. 3. UU UZ,MB* III/K 15/H 60 20 OR,OE ---- 
E3. 4. UP ---- III/K 15/H 80 10 ---- ---- 
E3. 5. ZP ---- I/K 6/H ---- ---- ---- Z 
E3. 6. UU UZ,UA,UK, TG II/K 12/H 60 10 OE ---- 

 
W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie 
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji, 
a nie w ramach terenu. 
Ponadto dla jednostki urbanistycznej ustala siň nakaz zagwarantowania miejsc parkingowych dla obsługi funkcji dworca autobusowe-
go oraz dworca kolejowego; 
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27) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  E4  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
E4. 1. UA ---- VI/K 25/H 50 20 ---- ---- 
E4. 2. MWu UU,UA IV/K 18/H 60 20 ---- ---- 
E4. 3. MNu ---- II/K 12/H 30 40 OE M 
E4. 4. ZP ---- ---- ---- ---- ---- Z 

 
28) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  F1  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
F1. 1. MWu UU,UA,UK III/K 15/H 60 10 OR,OE ---- 
F1. 2. TZ ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
F1. 3. UU ---- VI/K 25/H 70 10 OR,OE P 

 
29) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  G1  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
G1.1. MW ---- IV/K 18/H 40 20 OE ---- 

 
30) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  H1  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 

terenu 

przeznaczenie 

podstawowe 

przeznaczenie 

zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  

(ustalenia) 

strefy 

(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
H1. 1. UU UK,UZ, MB* V/K 21/H 70 10 ---- ---- 
H1. 2. UO ---- III/K 15/H 40 20 OE ---- 

 
W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie 
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji, 
a nie w ramach terenu; 

 
31) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  I1  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I1. 1. UK ---- II/K 12/H 80 0 OE ---- 
I1. 2. ZP ---- I/K 8/H ---- ---- ---- B, OW 
I1. 3. MW ---- IV/K 18/H 60 20 ---- B, OW 
I1. 4. UU UK,UZ II/K 12/H 60 20 ---- B, OW 
I1. 5. KDd ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
I1. 6. ZP ---- 15/H ---- ---- OE ---- 
I1. 7. MWu ---- IV/K 18/H 70 20 OR, OE M 
I1. 8. KDx ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
I1. 9. MW ---- XI/K 35/H 60 20 ---- ---- 
I1. 10. MW ---- XI/K 35/H 60 20 ---- ---- 
I1. 11. UO ---- III/K 15/H 40 50 OR M 
I1. 12. UP ---- I/K 8/H 60 10 ---- ---- 
I1. 13. KDx ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
I1. 14. MN UU III/K 15/H 40 40 OE M 
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I1. 15. MW ---- IV/K 18/H 60 20 ---- ---- 
I1. 16. KDd ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
I1. 17. UU ---- II/K 12/H 60 20 ---- ---- 
I1. 18. MW MWu IV/K 18/H 70 20 ---- ---- 

 
32) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  I2  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabudo-

wy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I2. 1. UU UK, UZ III/K 15/H 80 10 OE B, OW 
I2. 2. UA ---- XI/K 35/H 70 20 OE B, OW 
I2. 3. MW ---- V/K 21/H 60 30 ---- B, OW 
I2. 4. MN ---- III/K 15/H 40 40 OE B, OW 
I2. 5. MWu ---- V/K 21/H 60 30 ---- ---- 
I2. 6. MN ---- II/K 12/H 50 20 OE ---- 
I2. 7. UA ---- IV/K 18/H 60 20 ---- ---- 
I2. 8. KDx ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
I2. 9. UZ ---- VII/K 12/H 70 20 OE ---- 
I2. 10. UO boiska sportowe IV/K 18/H 60 20 ---- ---- 
I2. 11. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
I2. 12. MN ---- II/K 12/H 30 50 OE B, OW 
I2. 13. KDx ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 
33) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  J1  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
J1. 1. KDp ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
J1. 2. MW ---- II/K 12/H 60 20 OE B, OW 
J1. 3. UA ---- VI/K 25/H 80 10 ---- B, OW 
J1. 4. UA ---- VI/K 25/H 40 30 ---- B, OW 
J1. 5. MWu UK, UA 12/H 30 50 ---- B, OW 
J1. 6. MW ---- III/K 15/H 50 30 OR B, OW 
J1. 7. ZP ---- I/K 8/H ---- ---- ---- B, OW 
J1. 8. UU UK,MB* IV/K 18/H 80 10 OE B, OW 
J1. 9. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 

J1. 10. UU ---- IV/K 18/H 60 30 ---- B, OW 
J1. 11. UP ---- III/K 15/H 80 10 ---- B, OW 
J1. 12. UU ---- IV/K 18/H 60 20 ---- B, OW 
J1. 13. MB ---- IV/K 18/H 60 20 ---- B, OW 
J1. 14. MN ---- II/K 12/H 40 40 OE B, OW 
J1. 15. MN ---- II/K 12/H 50 30 OE B, OW, B1 
J1. 16. MWu MNu* IV/K 18/H 50 30 ---- B, OW, B1 
J1. 17. MN ---- II/K 12/H 40 40 OR, OE B, OW 
J1. 18. UZ ---- IV/K 18/H 60 20 ---- B, OW 

 
W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie 
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji, 
a nie w ramach terenu; 

 
34) dla jednostki urbanistycznej o symbolu J2  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
J2. 1. UU ---- IV/K 18/H 60 20 ---- B, OW 
J2. 2. MNu ---- III/K 15/H 40 40 OE B, OW 
J2. 3. MW ---- III/K 15/H 60 20 ---- ---- 
J2. 4. MN ---- II/K 12/H 40 40 OE ---- 
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35) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  J3  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
J3. 1. UU ---- II/K 12/H 60 30 OE ---- 
J3. 2. MN ---- II/K 12/H 40 40 OE ---- 
J3. 3. KDd ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
J3. 4. MN ---- II/K 12/H 40 40 OE ---- 
J3. 5. MW ---- V/K 21/H 50 20 ---- ---- 

 
36) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  J4  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
J4. 1. MN ---- II/K 12/H 40 40 OE ---- 
J4. 2. MW ---- III/K 15/H 50 20 ---- ---- 
J4. 3. MN ---- III/K 15/H 40 40 OE ---- 
J4. 4. MW ---- III/K 15/H 60 20 ---- ---- 
J4. 5. UO ---- II/K 12/H 40 20 ---- ---- 
J4. 6. UU ---- III/K 15/H 70 20 OE -------- 
J4. 7. MN ---- II/K 12/H 40 40 ---- ---- 
J4. 8. KDx ---- ---- ---- ---- ----  

 
37) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  K1  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
K1. 1. TW ---- I/K 8/H ---- ---- ---- B, OW, SE 
K1. 2. UU ---- III/K 15/H 60 30 OR B, OW, SE 
K1. 3. MWu MNu III/K 15/H 50 30 OR,OE B, OW 
K1. 4. KDp ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
K1. 5. MNu ---- II/K 12/H 40 30 OR,OE ---- 
K1. 6. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
K1. 7. KDx ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 

 
38) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  L1  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
L1. 1. KDx ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
L1. 2. KDx ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
L1. 3. MWu UU,UZ V/K 20/H 70 20 OR,OE A, W 
L1. 4. ZP ---- I/K 8/H ---- ---- ---- A,W,B,OW 
L1. 5. MN ---- II/K 12/H 40 40 OE A, W, B1 

L1. 6. 
MWu 

UU 
V/K 20/H 

70 10 
OR,OE A, W, SE, 

B, OW 
L1. 7. UZ ---- II/K 12/H 30 50 OE B, OW 
L1. 8. MWu ---- V/K 20/H 60 30 OR,OE B, OW, SE 
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39) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  L2  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 
 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
L2. 1. MWu UU,UZ III/K 15/H 70 10 OE B, OW, SE 
L2. 2. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
L2. 3. MWu UU,UZ IV/K 18/H 60 20 OE B, OW 
L2. 4. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
L2. 5. MWu UU,UZ IV/K 18/H 70 10 OR B, OW 
L2. 6. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
L2. 7. UU ---- III/K 15/H 60 20 OR,OE B, OW, B1 
L2. 8. MNu UU II/K 12/H 50 30 OE B, OW 
L2. 9. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
L2. 10. MNu UU II/K 12/H 40 30 OE B, OW 
L2. 11. MWu UU,UZ IV/K 18/H 60 30 OE B, OW 
L2. 12. MWu UU,UZ IV/K 18/H 60 30 OE B, OW 

 
40) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  Ł1  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ł1. 1. MW ---- IV/K 18/H 40 30 OE B, OW 
Ł1. 2. UD UK II/K 20/H 40 30 ---- B, OW 
Ł1. 3. MNu MW III/K 15/H 40 30 ---- B, OW 
Ł1. 4. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
Ł1. 5. MN ---- II/K 12/H 40 40 ---- B, OW 
Ł1. 6. MW ---- III/K 15/H 40 30 ---- B, OW 
Ł1. 7. MW ---- III/K 15/H 60 30 ---- B, OW 
Ł1. 8. UO ---- III/K 15/H 40 50 OE B, OW 
Ł1. 9. UU ---- V/K 21/H 70 20 ---- A,W,B,OW 

Ł1. 10. MN ---- III/K 15/H 30 50 OE B, OW 
Ł1. 11. UU ---- II/K 12/H 60 20 ---- B, OW 
Ł1. 12. UO ---- III/K 15/H 50 30 OE B, OW 
Ł1. 13. MW ---- V/K 21/H 40 30 ---- B, OW 
Ł1. 14. MN ---- II/K 12/H 70 10 OE B, OW 

 
41) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  Ł2  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent terenów 
zabudowanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy 
(ustalenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ł2. 1. UT ---- I/K 8/H 65 15 ---- B, OW 
Ł2. 2. UU ---- III/K 15/H 60 30 OR B, OW 
Ł2. 3. MW ---- IV/K 18/H 50 30 OE B, OW 
Ł2. 4. KDp ---- ---- ---- ---- ---- A,B,OW,W 
Ł2. 5. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW, SE 
Ł2. 6. UU MB* III/K 15/H 65 15 OR B, OW, P 
Ł2. 7. MWu UU,UK,UZ VI/K 25/H 60 30 ---- B, OW, SE 

Ł2. 8. 
MWu 

UU,UK,UZ 
VI/K 25/H 

60 30 
OR A, W, B, 

OW, P 

Ł2. 9. 
MWu 

---- 
VI/K 25/H 

60 30 
---- A, W, B, 

OW, SE 
Ł2. 10. KDd ---- ---- ---- ---- ---- A, W, SE 
Ł2. 11. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B,OW,P,SE 

Ł2. 12. 
MWu 

---- 
IV/K 18/H 

60 20 
OR B, OW, P, 

SE 
Ł2. 13. MB  X/K 33/H 80 5 ---- B, OW, SE 
Ł2. 14. MWu UU,UK,UZ VI/K 25/H 60 30 ---- B, OW, SE 
Ł2. 15. ZP TK I/K 8/H ---- ---- ---- B, OW, SE 
Ł2. 16. UP ZP I/K 8/H 60 10 ---- B, OW, SE 
Ł2. 17. UU ---- II/K 12/H 60 10 ---- B, OW, SE 
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W przypadku realizacji przeznaczenia oznaczonego gwiazdkņ wszelkie zabezpieczenia zwiņzane z wymogami określonymi na podstawie 
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczņce ochrony akustycznej winny byń realizowane w ramach danej inwestycji, 
a nie w ramach terenu. 
Ponadto dla jednostki urbanistycznej ustala siň nakaz utrzymania przebiegu śladu ścieşki rowerowej tzw. „Zielonej Strzały”; 

 
42) dla jednostki urbanistycznej o symbolu  Ł3  dla poszczególnych terenów obowiņzujņ ustalenia szczegółowe: 

 

symbol 
terenu 

przeznaczenie 
podstawowe 

przeznaczenie 
zamienne 

nieprzekraczalną 
wysokość zabu-

dowy w granicach 
terenu 

maksymalny 
procent tere-
nów zabudo-

wanych 

minimalny 
procent 
terenów 

biologicznie 
czynnych 

budynki  
(ustalenia) 

strefy (usta-
lenia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ł3. 1. MW MWu IV/K 18/H 60 30 OE, A, W 
Ł3. 2. KDd ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
Ł3. 3. UU UP III/K 15/H 60 30 ---- A, W 
Ł3. 4. KDd ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
Ł3. 5. UU ---- II/K 12/H 60 20 ---- A, W 
Ł3. 6. MWu ---- IV/K 18/H 70 10 OR,OE A, W 
Ł3. 7. KDd ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
Ł3. 8. MWu UU,UA,UK,UZ IV/K 18/H 70 20 OE A, W 
Ł3. 9. KDd ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
Ł3. 10. MWu UU,UA,UK,UZ IV/K 18/H 80 10 OR, OE A, W, SE 
Ł3. 11. UU ---- III/K 15/H 90 5 OE A, W 
Ł3. 12. MWu UU IV/K 18/H 60 20 OE A, W 
Ł3. 13. TE ---- II/K 12/H ---- ---- ---- A, W 
Ł3. 14. TE ---- II/K 12/H ---- ---- ---- A, W 
Ł3. 15. KDd ---- ---- ---- ---- ---- A, W 
Ł3. 16. MWu ---- IV/K 18/H 90 5 OR B,OW,P,SE 
Ł3. 17. UU ---- II/K 12/H 60 20 ---- B, OW, SE 
Ł3. 18. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW, SE 

Ł3. 19. 
UU 

---- 
II/K 12/H 

60 20 
OE A, W, B, 

OW, SE 
Ł3. 20. UO ---- III/K 15/H 30 50 OE B,OW,B1,SE 
Ł3. 21. MW ---- IV/K 18/H 60 20 OE B, OW, SE 
Ł3. 22. KDd ---- ---- ---- ---- ---- B, OW 
Ł3. 23. MWu UU IV/K 18/H 70 10 OR,OE B, OW, SE 
Ł3. 24. ZP TK ---- ---- ---- ---- B, OW, SE 

 
70 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


