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UCHWAIA NR LVIIIł428/10 

RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

 

 z dnia 30 wrze`nia 2010 r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Byczyny 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (tj. Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591;  

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717;  

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

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087;  

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635;  

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, 

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

1413) oraz uchwaJy Nr XXXVIII Rady Miejskiej  
w Byczynie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego dla miasta 

Byczyna, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego gminy Byczyna uchwalonym 

uchwaJą Nr XXX/297/98 Rady Miejskiej w By-

czynie z dnia 23 lutego 1998 r., Rada Miejska  

w Byczynie uchwala co nastę”uje: 
 

ŚZIAI I 
Prze”isy ogólne  

RozdziaJ 1 

Zakres obowiązywania uchwaJy  

§ 1.1. Uchwala się miejscowy ”lan zagos”o-

darowania przestrzennego dla miasta Byczyna  

w granicach okre`lonych na rysunku ”lanu, zwa-

ny dalej planem.  

2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego obejmujący obszar okre`lony na ry-

sunku ”lanu, skJada się z:  
1) tekstu ”lanu stanowiącego tre`ć niniejszej 

uchwaJy;  
2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiący 

zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy;  

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich 
finansowania zgodnie z przepisami ustawy o fi-

nansach publicznych, ｦ stanowiący zaJącznik nr 2 

do uchwaJy;  

4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu planu - stanowią-
cy zaJącznik nr 3 do uchwaJy. 

3. Obowiązującymi ustaleniami ”lanu są:  
1) granice obszaru objętego ”lanem, jako gra-

nica obowiązywania ustaleL ”lanu;  
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równym s”osobie zagos”odarowa-

nia oraz symbol okre`lający ”rzeznaczenie terenu;  
3) ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-

towania Jadu ”rzestrzennego:  
- obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabu-

dowy, 

- obowiązujący s”osób sytuowania gJównej 
kalenicy dachu;  

4) ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków:  
- strefa ochrony konserwatorskiej A i B,  

- strefa konserwatorska krajobrazu kulturowego,  

- strefa ochrony zabytków archeologicznych W 

i OW,  

- zabytki architektury,  

- zieleL zabytkowa.  
4. PozostaJe oznaczenia graficzne mają cha-

rakter informacyjny lub postulatywny.  

 

RozdziaJ 2 

Definicje i zasady ogólne  

§ 2.1. Nastę”ujące okre`lenia stosowane  
w uchwale oznaczają:  

1) akcent architektoniczny ｦ czę`ć budynku, 
wyrówniająca się formą architektoniczną, w tym 

wiewyczki, wykusze, sterczyny;  
2) bez”o`rednie otoczenie ｦ teren ”oJowony 

wokóJ zabytku w”isanego do rejestru zabytków, 
okre`lony w decyzji lub zgodnie z wymogami 

konserwatorskimi;  

3) budynki sąsiednie ｦ ”ierwsze najbliwej ”oJo-

wone w ciągu zabudowy budynki po obu stronach 

budynku, którego ustalenie ”lanu dotyczy, z wy-

Jączeniem budynków gos”odarczych;  
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4) ciąg zabudowy ｦ ciąg budynków usytu-

owanych wzdJuw ulicy na dziaJkach bez”o`rednio 
sąsiadujących z wyJączeniem budynków gos”o-

darczych;  

5) dach o ”oJaciach symetrycznych ｦ dach 

dwus”adowy zaJowony na zasadniczej bryle bu-

dynku o jednakowych kątach nachylenia gJów-

nych ”oJaci dachowych, zbiegających się w jed-

nej kalenicy;  

6) dach ”Jaski ｦ dach o kącie nachylenia od  
0º - 10º;  

7) elewacja frontowa ｦ zewnętrzna ”o-

wierzchnia `ciany budynku z wszystkimi znajdu-

jącymi się na niej elementami (fasada), zwrócona 
w kierunku ulicy, drogi lub placu, w której najczę-
`ciej umieszczone jest gJówne wej`cie do budyn-

ku;  

8) front dziaJki ｦ czę`ć dziaJki budowlanej, 
która graniczy z drogą (z której najczę`ciej odby-

wa się gJówny wjazd lub wej`cie na dziaJkę),  
w kierunku której zwrócona jest elewacja fronto-

wa budynku usytuowanego na tej dziaJce;  
9) kalenica gJówna ｦ najdJuwsza kalenica bu-

dynku, której usytuowanie względem linii zabu-

dowy jest okre`lone w przepisach niniejszej 

uchwaJy;  
10) mieszkanie towarzyszące ｦ czę`ć budynku 

niemieszkalnego, w którym znajduje się 1 miesz-

kanie;  

11) no`nik reklamowy ｦ wolnostojąca budow-

la jak n”. konstrukcja, stelaw sJu” wraz z no`ni-

kiem informacji wizualnej sJuwącej reklamie,  
w tym szczególnie reklamy wielkogabarytowe  
i wieloprzestrzenne takie jak bander, biliboard  

i megaboard, a takwe reklamy o powierzchni 

większej niw 3 m² umieszczane na innych obiek-

tach budowlanych;  

12) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ linia 

wyznaczająca najmniejszą do”uszczalną odlegJo`ć 
sytuowania obiektów budowlanych od ulicy (dro-

gi), mierzona do zasadniczej frontowej `ciany 
budynku lub ｦ w ”rzy”adku, gdy `ciana ta jest 
nierównolegJa do linii rozgraniczającej ulicy ｦ do 

najbliwszego ”unktu tej `ciany; elementy nie bę-
dące czę`cią konstrukcji budynku, takie jak: wy-

kusze, ganki wej`ciowe, gzymsy, oka”y, balkony 
lub schody zewnętrzne mogą ”rzekraczać (być 
wysunięte ”rzed nią) nie więcej niw 1,80 m;  

13) obowiązująca linia zabudowy ｦ linia regu-

lująca usytuowanie zabudowy na dziaJce budow-

lanej okre`lona na rysunku ”lanu. Linia, do której 
musi ”rzylegać `ciana frontowa budynku na caJej 
dJugo`ci oraz okre`lonych w ustaleniach planu 

rodzajów budowli naziemnych nie będących li-
niami ”rzesyJowymi i sieciami uzbrojenia terenu: 

elementy nie będące czę`cią konstrukcji budynku, 
takie jak: ganki wej`ciowe, wykusze, gzymsy, 
oka”y, balkony lub schody zewnętrzne mogą 
”rzekraczać (być wysunięte ”rzed nią) wyznaczo-

ną w ”lanie linię zabudowy nie więcej niw 1,80 m; 

linia ta jest jednocze`nie nie”rzekraczalną linią 
zabudowy dla budynków ”omocniczych i gospo-

darczych;  

14) obszar ｦ obszar objęty ”lanem;  
15) obiekty maJej architektury ｦ obiekty o któ-

rych mowa w przepisach prawa budowlanego 

niewielkie obiekty, a w szczególno`ci: kultu reli-
gijnego, jak: ka”liczki, krzywe ”rzydrowne, figury, 
”osągi, wodotryski i inne obiekty architektury 

ogrodowej, uwytkowe sJuwące rekreacji codziennej 
i utrzymaniu ”orządku, jak: ”iaskownice, hu`taw-

ki, drabinki, `mietniki;  
16) obiekty i urządzenia towarzyszące ｦ nale-

wą do nich obiekty technicznego wy”osawenia 
infrastruktury technicznej jak: budynki gospodar-

cze, parkingi i garawe (trwale związane z gruntem) 

”rzyJącza sieci oraz urządzenia ”eJniące rolę sJu-

webną wobec ”rzeznaczenia ”odstawowego jak 
zbiorniki na `cieki bytowe, zbiorniki na gnojowicę, 
”Jyty gnojowe;  

17) pierzeja ｦ ciąg frontowych elewacji bu-

dynków ustawionych w szeregu po jednej stronie 

ulicy lub placu;  

18) plan ｦ miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, o którym mowa w § 1 uchwaJy,  
19) powierzchnia biologicznie czynna ｦ po-

wierzchnia dziaJki lub terenu zagos”odarowana 
jako zieleL ozdobna, trawniki, ogród ”rzydomo-

wy, a takwe 50% sumy nawierzchni tarasów  
i stro”odachów urządzonych jako staJe trawniki 
lub kwietniki na ”odJowu za”ewniającym ich natu-

ralną wegetację o ”owierzchni nie mniejszej niw 
10 m²;  

20) ”rzestrzeL ”ubliczna ｦ teren i ”rzestrzeL 
nad tym terenem, w obrębie linii rozgraniczają-
cych dróg i ulic, węzJów komunikacyjnych, cią-
gów ”ieszo ｦ jezdnych i ciągów ”ieszych, a takwe 
usJug ”ublicznych i zieleni; 

21) przeznaczenie podstawowe ｦ funkcja te-

renu wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszą-
cymi, która ”owinna ”rzewawać na wyznaczonym 
na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi tere-

nie, w s”osób okre`lony w ustaleniach niniejsze-

go planu (stanowić nie mniej niw 60% ”owierzch-

ni terenu) i któremu winne być ”od”orządkowane 
inne rodzaje zagos”odarowania okre`lone jako 
uzu”eJniające;  

22) ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ rodzaje 

przeznaczenia inne niw ”odstawowe, które wzbo-

gacają lub us”rawniają funkcjonowanie ”rzezna-

czenia podstawowego terenu w s”osób okre`lony 
w ustaleniach niniejszego ”lanu, albo stanowią 
element zagos”odarowania konieczny do uwzględ-

nienia, który mowe lub ”owinien ws”óJistnieć  
z przeznaczeniem podstawowym;  

23) przeznaczenie dopuszczalne ｦ rodzaje 

”rzeznaczenia, inne niw ”odstawowe, które mowe 
być do”uszczone dla uzu”eJnienia lub wzbogace-
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nia przeznaczenia podstawowego i nie pozostają-
ce z nim w s”rzeczno`ci;  

24) ”owierzchnia uwytkowa budynku ｦ suma 

”owierzchni wszystkich ”omieszczeL budynku;  
25) poziom terenu ｦ rzędna ”rojektowanego 

lub urządzonego terenu ”rzed wej`ciem gJównym 
do budynku;  

26) powierzchnia zabudowy ｦ powierzchnia 

terenu zajęta ”rzez budynek w stanie wykoLczo-

nym, liczona w rzucie przyziemia, mierzonego  

w ”rzekroju ”oziomym budynku do wysoko`ci 1 m;  

27) rozbudowa ｦ równiew nadbudowa i odbu-

dowa;  

28) rysunek planu ｦ zaJącznik graficzny do ni-

niejszej uchwaJy s”orządzony na ma”ie w skali 

1:1000;  

29) strefa A `cisJej ochrony konserwatorskiej 
ｦ obejmuje obszar, w którym elementy historycz-

nego ukJadu zabudowy zachowaJy się w stanie 

nienaruszonym i ”rzejawiają nadal duwe walory 
historyczne i zabytkowe. Dotyczy to ukJadów 
urbanistycznych, a takwe zabudowy zieleni i kra-

jobrazu. Wyznaczenie strefy ma na celu ochronę 
znajdujących się na jej obszarze zabytków;  

30) strefa B ochrony konserwatorskiej ｦ obej-

muje obszary, w których elementy dawnego 
ukJadu ”rzestrzennego zachowaJy się w stosun-

kowo dobrym stanie. Strefą ,,Bｬ obejmuje się  
w szczególno`ci obszar, ”odlegający rygorom  
w zakresie utrzymania zasadniczych elementów 
roz”lanowania istniejącej substancji o warto-

`ciach kulturowych oraz charakteru i skali nowej 

zabudowy;  

31) szeroko`ć elewacji frontowej ｦ szeroko`ć 
zawarta ”omiędzy narownikami konstrukcyjnymi 
elewacji frontowej (bez ”rzybudówek i garawy);  

32) teren ｦ obszar wyznaczony na rysunku 

”lanu liniami rozgraniczającymi ten obszar od 
innych obszarów i oznaczony na rysunku planu 

symbolem cyfrowym i literowym;  

33) tradycja miejsca ｦ widoczne elementy 

struktury miasta, `lady historycznej ewolucji kra-

jobrazu miejskiego, oddziaJywujące na ws”óJcze-

sną formę tegow krajobrazu;  
34) wskaunik intensywno`ci zabudowy terenu 

ｦ warto`ć stosunku ”owierzchni ogólnej rzutu 

przyziemia liczonej w obrysie zewnętrznym mu-

rów obiektów zlokalizowanych na dziaJce lub 
terenie do ”owierzchni dziaJki lub terenu;  

35) wysoko`ć zabudowy ｦ (budynku) wyso-

ko`ć sJuwącą do okre`lenia maksymalnego ”iono-

wego wymiaru budynku i liczy się od poziomu 

terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do bu-

dynku do najwywej ”oJowonej krawędzi dachu 
(kalenicy);  

36) wysoko`ć obiektu kubaturowego od ”o-

ziomu terenu do kalenicy dachu ｦ wysoko`ć mie-

rzona od ”oziomu terenu, ”rzy najniwej ”oJowonym 
wej`ciu do obiektu lub jego czę`ci ”ierwszej kon-

dygnacji nadziemnej i odnosząca się do kalenicy 
obiektu w wy”adku dachu stromego lub ”eJnej 
wysoko`ci obiektu w wy”adku dachu ”Jaskiego 
lub wyrawona w ilo`ci kondygnacji nadziemnych 
wraz z poddaszem, przy czym wprowadzanie 

dominant architektonicznych ”rzekraczających 
do”uszczalna wysoko`ć zabudowy jest mowliwe 
wyJącznie na warunkach okre`lonych w przepi-

sach szczegóJowych uchwaJy;  
37) wymogi konserwatorskie ｦ wymogi dot. 

ochrony terenów lub obiektów w”isanych do 
rejestru zabytków lub objętych ochrona konser-

watorska, okre`lone ”rzez wojewódzkiego kon-

serwatora zabytków;  
38) usJugi ”odstawowe (bytowe) ｦ nalewy 

”rzez to rozumieć obiekty dziaJalno`ci usJugowej 
sJuwące mieszkaLcom miasta, takie jak: usJugi 
szewskie, optyczne, krawieckie, lekarskie, fry-

zjerskie, kosmetyczne usJugi biurowe i projekto-

we, pralnicze, fotograficzne, kserograficzne, in-

troligatorskie, internetowe, dorabiania kluczy, 

wykonywanie ”ieczątek, wy”owyczalnia s”rzętu 
sportowego i technicznego, malowanie i tapeto-

wanie mieszkaL i lokali, ukJadanie ”Jytek, ”arkie-

tów, cyklinowanie, dekorowanie wnętrz, zakJada-

nie ogrodów i trawników lub inne o podobnym 

charakterze lokalizowane na dziaJce lub w budyn-

ku mieszkalnym i zajmujące do 35% jego ”o-

wierzchni uwytkowej;  
39) usJugi ”onad”odstawowe (komercyjne) ｦ 

funkcje terenów i obiektów o charakterze szer-

szym niw bez”o`rednia obsJuga ”otrzeb mieszkaL-
ców miasta w zakresie usJug handlu i gastrono-

mii, usJug hotelarskich, rzemiosJa usJugowego, 
kultury rozrywki, sportu i rekreacji, obsJugi na-

”rawczej ”ojazdów mechanicznych, it”. i innych, 

które maja charakter usJugowy realizowane caJ-
kowicie lub z ”rzewagą funduszy nie”ublicznych;  

40) usJugi nie”rodukcyjne ｦ usJugi związane  
z handlem detalicznym, na”rawą artykuJów uwyt-

ku domowego i osobistego, maJa gastronomia, 
ochrona i o”ieka zdrowotna, usJugi edukacji oraz 
usJugi ogólnos”oJeczne, które w rozumieniu prze-

”isów szczególnych okre`lających ”olską klasyfi-
kację wyrobów i usJug, które nie nalewą do ”rzed-

sięwzięć ”owodujących ”rzekraczanie standar-

dów jako`ci `rodowiska oraz ”rzekraczanie do-

”uszczalnych ”oziomów emisji substancji i energii 

do `rodowiska oraz które nie nalewą do ”rzedsię-
wzięć dla których s”orządzenie ra”ortu oddziaJy-

wania na `rodowisko jest lub mowe być obowią-
zujące, w rozumieniu ”rze”isów dotyczących 
ochrony `rodowiska;  

41) ”rzedsięwzięcia ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć ”rzedsięwzięcia (instalacje) o których mowa 
w ”rze”isie szczególnym;  

42) poziom terenu ｦ rzędna ”rojektowanego 
lub urządzonego terenu ”rzed wej`ciem gJównym 
do budynku;  
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43) ”rze”isy szczególne (odrębne) ｦ aktualne 

w momencie realizacji uchwaJy ”rze”isy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi, normy branwowe 
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wy-

nikające z prawomocnych decyzji administracyj-

nych.  

2. Pojęcia niezdefiniowane nalewy rozumieć 
zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami szczegól-

nymi  

1) dziaJka budowlana, front dziaJki, dostę” do 
drogi publicznej ｦ definiują ”rze”isy odrębne  
z zakresu planowania i zagospodarowania prze-

strzennego; 

2) obiekt budowlany, budynek, budowla, 

obiekt maJej architektury, roboty budowlane, 
”rzebudowa, urządzenia budowlane, tymczasowy 
obiekt budowlany, obiekty nie wymagające ”o-

zwolenia na budowę ｦ definiują ”rze”isy odrębne 
z zakresu prawa budowlanego; 

3) pas drogowy, droga, ulica droga wewnętrz-
na, droga publiczna ｦ definiują ”rze”isy odrębne 
o drogach publicznych oraz warunki techniczne, 

jakim ”owinny od”owiadać drogi ”ubliczne i ich 

usytuowanie; 

4) instalacje, kompensacja przyrodnicza, do-

stę”ne techniki, standard jako`ci `rodowiska  

i standardy emisyjne ｦ definiują ”rze”isy z zakre-

su ochrony `rodowiska.  
3. Wyrawenia o których mowa w ust. 2 inter-

”retuje się wedJug stanu ”rawnego obowiązują-
cego w dniu uchwalenia planu.  

 

§ 3.1. Przedmiotem ustaleL ”lanu są tereny wy-

znaczone na rysunku ”lanu liniami rozgraniczający-

mi i oznaczone symbolem dla których ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe i uzu”eJniające, 

a w przypadkach uzasadnionych przeznaczenie 

dopuszczalne;  

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego oraz parametry i wskauniki ksztaJto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;  

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego;  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków;  
5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych;  

6) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci;  
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;  
8) sposoby i terminy tymczasowego zagospo-

darowania i uwytkowania terenów;  
9) stawki ”rocentowe stanowiące ”odstawę 

do okre`lenia o”Jaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy. 

2. W ”lanie odstę”uje się od ustalenia:  
1) szczegóJowych zasad i warunków scalania 

nieruchomo`ci i ich ”onownego ”odziaJu na dziaJ-
ki gruntowe; 

2) granic terenów ”od budowę obiektów han-

dlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m²,  
3) granic obszarów wymagających ”rzeksztaJ-

ceL lub rekultywacji; 
4) granic i s”osobów zagos”odarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów;  
5) granic pomników zagJady i ich stref ochron-

nych, ”oniewaw takie obiekty i tereny nie wystę-
”ują na obszarze objętym ”lanem.  

3. W ”lanie nie w”rowadza się ustaleL w za-

kresie ”arametrów technicznych dla drogi krajo-

wej nr 11 KoJobrzeg - Bytom, zgodnie z przepi-

sami szczególnymi.  
 

§ 4.1. Ustala się linie rozgraniczające tereny  
o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania zgodnie z oznaczeniem na 

rysunku planu.  

2. Ustala się nastę”ujące tereny wyznaczone 
liniami rozgraniczającymi dla których ustala się 
przeznaczenie podstawowe:  

MS - tereny zabudowy `ródmiejskiej;  
MWn - tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej o niskiej intensywno`ci zabudowy;  
MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej  

i usJug;  
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej;  

U - tereny usJug komercyjnych;  
UO - tereny usJug o`wiaty;  
UA - tereny usJug administracji;  
UK - tereny usJug sakralnych;  
US - tereny sportu i rekreacji;  

ZP - tereny zieleni;  

ZC - tereny zieleni cmentarnej;  

P,U,S - tereny ”rodukcji, skJadów, magazynów 
i usJug;  

R,RZ - tereny uwytków rolnych (grunty orne, 

Jąki i pastwiska);  

WS - tereny wód stojących i ”Jynących;  
KD - tereny dróg ”ublicznych;  
KX - tereny ciągów ”ieszo ｦ jezdnych;  

KP - tereny ciągów ”ieszych;  
KS - tereny obsJugi komunikacji samochodo-

wej;  

W - tereny urządzeL gos”odarki wodnej;  
O - tereny urządzeL gos”odarki `ciekowej;  
EE - tereny urządzeL elektroenergetycznych.  
 

§ 5.1. Teren, dla którego okre`lono nowe 

”rzeznaczenie mowe być wykorzystywany na cele 
zgodne z jego przeznaczeniem podstawowym  

w caJo`ci lub w czę`ci; na cele ”rzeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego na zasadach dla 

nich ustalone planem.  

2. Na terenach wyznaczonym liniami rozgrani-

czającymi mowna lokalizować:  
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1) nowe obiekty budowlane wraz ze związa-

nymi z nimi instalacjami, wymaganymi urządze-

niami budowlanymi zgodnie z przeznaczeniem 

terenu, okre`lonym w ”rze”isach szczegóJowych 
niniejszej uchwaJy;  

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 

związane z przeznaczeniem terenu oraz lokalne 

urządzenia komunikacji wewnętrznej, je`li nie 
kolidują z ustalonym w planie przeznaczeniem lub 

nie zakJócą mowliwo`ci zabudowy nieruchomo`ci 
zgodnie z ustaleniami planu, a takwe dokonywać 
ich remontu, przebudowy i rozbudowy;  

3) zieleL towarzyszącą urządzoną, maJą archi-

tekturę;  
4) ”rzebieg linii rozgraniczających tereny  

o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania ｦ wyznaczonych `ci`le nie 
podlega zmianom, z wyJączeniem zmiany doko-

nanej w trybie wymaganym ”rze”isami odrębny-

mi. Do”uszcza się zmianę ”rzebiegu linii rozgrani-

czających wyznaczonych orientacyjnie, wynikają-
cą z istniejących i nowych ”odziaJów geodezyj-

nych lub wystę”ujących ”otrzeb, w przypadku:  

- dostosowania jej ”rzebiegu do istniejącego 
historycznego przebiegu granic parceli,  

- dostosowania granic geodezyjnych do po-

dziaJów wJasno`ciowych,  
- zmiany ”rzebiegu granicy geodezyjnej dziaJki, 

wzdJuw której wyznaczono linię rozgraniczającą, 
w tym szczególnie w celu poszerzenia pasa dro-

gowego drogi ”ublicznej lub ”owiększenia dziaJ-
ki/nieruchomo`ci dla jej ”rawidJowego zagos”oda-

rowania.  

3. Ustalone wskauniki urbanistyczne oraz za-

sady ksztaJtowania zabudowy stosuje się do no-

wej zabudowy oraz rozbudowy istniejących bu-

dynków, a takwe do zmian zagos”odarowania 
terenów, z wyjątkiem remontów i przebudowy.  

 

§ 6. Na caJym obszarze objętym ”lanem ustala 
się:  

1) zakaz:  

a) lokalizacji obiektów handlowych o po-

wierzchni s”rzedawy ”rzekraczającej 400 m²,  
b) wygradzania dziaJek, ”arceli na obszarze 

strefy A ochrony konserwatorskiej, od strony 

dróg i przestrzeni publicznych, o których mowa  
w § 19, ogrodzeniami wykonanymi z prefabryka-

tów betonowych lub o ”owierzchni awurowej 
mniejszej niw 60% lub wysoko`ci większej niw 2 m;  

2) wysoko`ć konstrukcji ws”orczych ”od an-

teny sytuowane na budynkach, wraz z anteną  
i urządzeniami na niej umieszczonymi, nie mowe 
być większa niw 2 m, z wyjątkiem budynków 
administracji ”ublicznej, organów bez”ieczeLstwa 
”ublicznego oraz obsJugi ”ocztowo ｦ telekomuni-

kacyjnej.  

 

RozdziaJ 2 

Zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobra-

zu kulturowego 

§ 7.1. Na obszarze objętym ”lanem w”rowa-

dza się nastę”ujące wymogi w zakresie ochrony 

`rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) wszelkie dziaJania inwestycyjne winny być 
”od”orządkowane wymogom dla strefy A i B 

ochrony konserwatorskiej i ustaleniom konserwa-

torskim;  

2) tworzy się strefę ochrony krajobrazu kultu-

rowego, obejmująca historycznie uksztaJtowany 
ukJad zieleni ”arkowej; na obszarze ”arku zabyt-

kowego i zieleni ”oJowonej wzdJuw murów i fosy 

miejskiej dziaJania ”ielęgnacyjne mogą być wyko-

nywane wyJącznie ”od nadzorem ”rzyrodniczym  
i konserwatorskim;  

3) zachowania wymaga mozaika krajobrazowa 

zadrzewieL, zakrzywieL, trwaJych uwytków zielo-

nych w dnach dolin i wzdJuw cieków wodnych  
i rowów melioracyjnych;  

4) ochronie ”odlegają sz”alery drzew ”rzy-

drownych; do”uszcza się cięcia w przypadku wy-

stą”ienia zagroweL dla ludzi i mienia lub ruchu 

drogowego;  

5) mowliwe uzu”eJnianie istniejącej zieleni przy 

zachowaniu ukJadu i towsamo`ci istniejącego za-

Jowenia ”arkowego;  
6) na obszarze objętym ”lanem zakazuje się 

lokalizacji:  

a) ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko, z wyjątkiem instala-

cji oczyszczania `cieków, infrastruktury technicz-

nej, dróg oraz urządzeL telekomunikacyjnych;  
b) ”rzedsięwzięć wymagających utworzenia 

obszaru ograniczonego uwytkowania,  
c) zakJadów stwarzających zagrowenie wystą-

”ienia ”owawnych awarii, o których mowa  
w ”rze”isach ochrony `rodowiska, 

d) dziaJalno`ci inwestycyjnej, która ”omimo 
zastosowania rozwiązaL technicznych, technolo-

gicznych i organizacyjnych nie gwarantują do-

trzymania standardów jako`ci `rodowiska oraz 
warto`ci odniesienia, okre`lonych w przepisach 

odrębnych, ”oza granicami terenu, do którego 
”rowadzący dziaJalno`ć ”osiada tytuJ ”rawny, 

e) innych, które nie gwarantują ochrony ”rzed 
zanieczyszczeniem wód ”odziemnych, gruntu  
i gleby.  

 

§ 8. W zakresie ochrony powietrza atmosfe-

rycznego oraz ochrony ”rzed haJasem i wibracja-

mi:  

1) nalewy stosować rozwiązania oraz `rodki 
techniczne i technologiczne za”obiegające lub 
ograniczające emisje zanieczyszczeL, haJasu  
i wibracji, w tym szczególnie:  
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a) ”rzy skJadowaniu na otwartym terenie ma-

teriaJów, będących uródJem emisji niezorganizo-

wanej do powietrza, wdrawać technologie minima-

lizujące emisje wtórną,  
b) stosować ”aliwa niskoemisyjne lub wyso-

kos”rawne urządzenia za”ewniające dotrzymanie 
obowiązujących norm emisji zanieczyszczeL,  

c) w”rowadzać ”aliwa ekologiczne: energię 
elektryczną, gaz, olej o”aJowy, węgiel o zawarto-

`ci siarki ”alnej w paliwie do 0,3%, a takwe nie-

konwencjonalną energię odnawialną w zasilaniu 

energetycznym budynków i gospodarce komunal-

nej, w tym energię sJoneczną,  
d) w zagos”odarowaniu terenów w”rowadzać 

zieleL izolacyjną,  
e) dla budynków lub ”omieszczeL ”rzeznaczo-

nych na staJy ”obyt ludzi ”odlegających ochronie 
na ”odstawie ”rze”isów odrębnych w zakresie 

ochrony ”rzed haJasem i wibracjami, ”oJowonych 
w zasięgu ”otencjalnego uciąwliwego oddziaJywa-

nia dróg ｦ ulic gJównych i zbiorczych, nalewy 
stosować zabez”ieczenie w budynku lub jego 

czę`ci, okre`lone w ”rze”isach odrębnych; 
2) ochronie ”rzed haJasem i wibracjami podle-

gają zgodnie z ”rze”isami odrębnymi nastę”ujące 
tereny wyznaczone na rysunku planu:  

a) zabudowa `ródmiejska ｦ MS,  

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  

           ｦ MWn,  

c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ｦ MN 

i MN,U,  

d) usJugi w zakresie o`wiaty i wychowania ｦ UO.  

 

§ 9.1. W zakresie ochrony powierzchni ziemi  

i ko”alin, wód ”owierzchniowych i podziemnych:  

1) zakazuje się:  
a) od”rowadzania nieczyszczonych `cieków do 

gruntu, wód gruntowych oraz ”owierzchniowych,  
b) rolniczego wykorzystania `cieków,  
c) lokalizacji przydomowych i indywidualnych 

oczyszczalni `cieków, z wyJączeniem urządzeL 
”odczyszczających `cieki ”rzed ich od”rowadze-

niem do miejskiego systemu kanalizacyjnego, lub 

do wód i ziemi; 

2) ”owierzchnie, na których istnieje niebez”ie-

czeLstwo zanieczyszczenia substancjami szko-

dliwymi, mogącymi ”rzenikać do wód lub do zie-

mi, nalewy uszczelnić, zabez”ieczyć ”rzed s”Jy-

wem zanieczyszczonych wód na tereny ”rzylegJe 
oraz wy”osawyć w urządzenia oczyszczające  
i zabez”ieczające ”rzed ”rzedostaniem się sub-

stancji zagrawających `rodowisku naturalnemu 
wód i ziemi;  

3) na terenach niezabudowanych przed podję-
ciem dziaJalno`ci okre`lonej w ”lanie, ustala się 
obowiązek zdjęcia warstwy ”róchniczej z czę`ci 
przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz po-

wierzchnie utwardzone, a nastę”nie od”owiednie 
jej zagospodarowanie.  

§ 10.1. W zakresie ochrony walorów ”rzyrod-

niczych i krajobrazowych:  

1) nakaz:  

a) zachowania mozaiki krajobrazowej zadrze-

wieL, zakrzywieL, trwaJych uwytków zielonych  
w dolinach cieków i rowów,  

b) ochrony terenów ”odmokJych ”rzed degra-

dacją i zabudową,  
c) zabez”ieczenia bryJy korzeniowej drzew 

przed uszkodzeniami w trakcie robót budowla-

nych;  

2) zakaz:  

a) czasowego deponowania i skJadowania od-

”adów, nawozów, `rodków ochrony ro`lin oraz 
innych materiaJów i substancji, mogących zanie-

czyszczać ”owierzchnię ziemi, glebę i wody,  

b) nieuzasadnionej wycinki drzew z wyjątkiem 
cięć ”ielęgnacyjnych i wystą”ienia zagroweL dla 
ludzi i mienia lub ruchu drogowego.  

 

§ 11.1. Ustala się strefę ｭKｬ ochrony krajo-

brazu kulturowego, o granicy towsamej z grani-

cami strefy ｭBｬ, ochrony konserwatorskiej, usta-

lonej na rysunku planu.  

2. W granicach strefy ｭKｬ, o której mowa  
w ust. 1, obowiązuje:  

1) nakaz:  

a) ochrony i eksponowania historycznych do-

minant ”rzestrzennych miasta murów i bram 

miejskich, wiewy ratusza, ko`cioJa ”arafialnego  
i ko`cioJa ewangelickiego,  

b) zachowanie, najbardziej warto`ciowych 
elementów krajobrazowo ｦ kompozycyjnych,  

w szczególno`ci ukJadu ”ól, ”asm zadrzewieL  
i zakrzewieL,  

c) sukcesywnej przebudowy lub likwidacji 

obiektów dysharmonijnych, w tym szczególnie 
obiektów agresywnych krajobrazowo oraz niedo-

stosowanych do skali i wyglądu otoczenia; 
2) zakaz lokalizacji budynków i obiektów bu-

dowlanych, w tym no`ników reklamowych  
o wysoko`ci większej niw 10 m, stanowiących  
w eks”ozycji widoku wizualną konkurencję dla 
historycznej zabudowy i jej dominant przestrzen-

nych oraz zakJócających lub ”rzesJaniających 
odbiór widoku ”anoramy miasta.  

 

RozdziaJ 3 

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków  

§ 12.1. Ustala się strefę ｭAｬ `cisJej ochrony 
konserwatorskiej, której granice oznaczono na 

rysunku planu.  

2. Przedmiotem ochrony w strefie, o której 
mowa w ust. 1, jest ukJad urbanistyczny miasta  
z okresu `redniowiecznej lokacji miasta i zawarte 

w jej obrębie budynki i budowle, towarzysząca im 
zieleL, tj. elementy krajobrazowe wraz z arche-
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ologicznymi nawarstwieniami, wpisane do reje-

stru zabytków województwa o”olskiego decyzją 
Nr 176 z dnia 10.06.1949 r. i Nr 800/64 z dnia 

14.04.1964 r., w której obowiązuje bezwzględny 
”riorytet wymagaL i ustaleL konserwatorskich 
nad względami wynikającymi z prowadzonej dzia-

Jalno`ci inwestycyjnej, gos”odarczej i usJugowej.  
3. W strefie ｭAｬ o której mowa w ust. 1, 

ochronie podlega:  

1) historyczny ukJad ”rzestrzenny i historyczna 

kom”ozycja ”rzestrzenna bloków zabudowy na 
który skJadają się:  

a) ”ier`cieL `redniowiecznych murów obron-

nych z basztą ”oJudniową tzw. Piaskową, basztą 
wschodnią tzw. Polską i basztą zachodnią tzw. 
Niemiecką,  

b) ratusz wraz z ”rzylegJymi kamienicami,  
c) ukJad ulic i ”laców wraz z ich przebiegiem, 

przekrojem, ich historycznymi liniami rozgranicza-

jącymi i nawierzchniami oraz liniami zabudowy,  

d) ”ozostaJo`ci fos miejskich,  
e) park miejski,  

f) s”ichlerze ”rzy ul. DJugiej 30 i FloriaLskiej 2,  
g) zabudowa o warto`ci historycznej lub lokal-

nej ｦ kulturowej oraz jej formy, w tym wysoko`ci 
budynków, rodzaje dachów, ”ro”orcje, kom”ozy-

cja i wystrój elewacji,  
h) cmentarz katolicko ｦ ewangelicki wraz  

z neogotyckim ogrodzeniem; 

2) `redniowieczne i nowowytne archeologiczne 
nawarstwienia kulturowe.  

4. W strefie ｭAｬ, o której mowa w ust. 1, 

ustala się:  
1) nakaz:  

a) zachowania, konserwacji, restauracji i mo-

dernizacji obiektów, ujętych w rejestrze zabytków 
i objętych ochroną ustaleniami ”lanu, wskaza-

nych na rysunku ”lanu, oraz innych budynków  
o warto`ciach lokalno ｦ kulturowych,  

b) zachowania i odtworzenia bloków zabudo-

wy lub zwartej pierzei zabudowy zgodnie z histo-

rycznym wizerunkiem bloków lub ”ierzei zabudo-

wy,  

c) dostosowanie nowej zabudowy do histo-

rycznej kompozycji przestrzennej w zakresie:  

- sposobu sytuowania i linii zabudowy jako 

obowiązującej, historycznej, okre`lonej elewacją 
frontową budynków ”rzyulicznych,  

- gabarytów i wysoko`ci ｦ od 1 do 3 kondy-

gnacji nadziemnych, ”rzy czym wysoko`ć zabu-

dowy w lukach (”lombach) istniejącej zabudowy 
winna nawiązywać do historycznej wysoko`ci 
bloku zabudowy i ukJadu kalenicy,  

e) w ”rzy”adku remontów i wymiany witryn, 

okien i drzwi nalewy zachować, bądu ”rzywrócić 
”ierwotną wielko`ć  

- detali architektonicznych  

ｦ otworów okiennych i drzwiowych, stolarki, 

istniejące dekoracje ”owiązane z tymi otworami 

(obramienia, nadokienniki, parapety, podokienni-

ki),  

- skali i ”ro”orcji elewacji frontowej budynków 
uwzględniającej historyczne zasady ”odziaJów 
parcelacyjnych,  

- geometrii i ”okrycia dachów oraz s”osobu 
sytuowania kalenicy ｦ dach dostosowany do 

geometrii dachu zabytkowej zabudowy, usytu-

owanej w historycznym bloku zabudowy, o kale-

nicy sytuowanej równolegle do ulicy,  
- zachowania kompozycji i wystroju elewacji 

historycznej oraz zastosowania tradycyjnych ma-

teriaJów budowlanych, w tym rodzaj, typ i kolor 

pokrycia dachowego oraz kolorystyki elewacji,  

f) sukcesywnej wymiany lub przebudowy ist-

niejących ws”óJczesnych, dysharmonijnych obiek-

tów usJugowych, w ”ierwszej kolejno`ci ”rzy  
ul. 3-go Maja w celu dostosowania ich do skali  

i charakteru zabudowy historycznej, a takwe in-

nych o niskiej warto`ci uwytkowej i estetycznej, 

g) we wnętrzach historycznych bloków zabu-

dowy sytuować atrakcyjnie skom”onowaną zie-

leL ”od względem doboru gatunkowego drzew  
i krzewów i maJej architektury,  

h) no`niki reklamowe sytuować zgodnie  
z wymogami konserwatorskimi i § 20,  

i) ”rzed ”odjęciem ”rac ”rojektowych nalewy 
uzyskać wytyczne konserwatorskie odno`nie 
planowanych prac,  

j) uzgodnienie wszelkich inwestycji z woje-

wódzkim konserwatorem zabytków, ”rzed uzy-

skaniem ”ozwolenia na budowę lub zgJoszeniem 
robót budowlanych; 

2) zakaz realizacji budynków w formach nie 

uwzględniających relacji z otoczeniem kulturo-

wym, w tym szczególnie realizowanych wg ”ro-

jektów ty”owych, ”awilonów handlowych, ga-

stronomicznych itp.  

5. Dla ”rzestrzeni ”ublicznych ”oJowonych  
w granicach strefy A, o której mowa w ust. 1, 

ustala się:  
1) nakaz:  

a) zachowania i rewaloryzacji historycznych 

nawierzchni ulic i ”laców na caJej ich ”owierzchni 
lub fragmentach, w tym szczególnie nawierzchni 

wykonanych z ｭkocich Jbówｬ w rejonie ratusza 

oraz ko`cioJa ”arafialnego i ko`cioJa ewangelic-

kiego,  

b) ujednolicenia form ogrodzeL, o`wietlenia 
ulicznego, obiektów maJej architektury i form 

zieleni oraz dostosowania ich do rangi miejsca 

lokalizacji i wymogów konserwatorskich,  
c) zapewnienia w obrębie strefy ”owiązaL tra-

są turystyczną obiektów stanowiących atrakcje 
turystyczne, w tym szczególnie rynku, ratusza, 
bram miejskich, ko`cioJa ”arafialnego, ko`cioJa 
ewangelickiego, z obiektami za”ewniającymi ob-

sJugę turystyki, usJugami handlu, gastronomii,  
a takwe z atrakcjami turystycznymi usytuowanymi 
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w strefie B ochrony konserwatorskiej oraz zabyt-

kowymi terenami zieleni oznaczonymi na rysunku 

planu symbolami ZP, ZC;  

2) zakaz prowadzenia napowietrznych sieci in-

frastruktury technicznej.  

6. W strefie A, o której mowa w ust. 1:  

1) ”rzy realizacji wszelkich robót ziemnych na-

lewy ”rze”rowadzić badania archeologiczne za 
”ozwoleniem wojewódzkiego konserwatora za-

bytków, na zasadach okre`lonych ”rze”isami 
odrębnymi;  

2) ”ozwolenie na ”rowadzenie robót budowla-

nych, okre`lonych ”rze”isami odrębnymi, a takwe 
”ozwolenie na budowę i rozbiórkę obiektu bu-

dowlanego oraz dokonanie ”odziaJu nieruchomo-

`ci, wydaje się za ”ozwoleniem wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami 

odrębnymi.  
 

§ 13.1. Ustala się strefę B ochrony konserwa-

torskiej której granice oznaczono na rysunku ”la-

nu.  

2. Przedmiotem ochrony w strefie, o której 
mowa w ust. 1, jest czę`ciowo zachowany histo-

ryczny ukJad urbanistyczny z zabudową zabytko-

wą z XIX/XX wieku oraz zieleL usytuowane  
w ciągu ul. Stawowej. 

3. W strefie B o której mowa w ust. 1 ochro-

nie ”odlegają:  
1) zasadnicze elementy historycznego rozpla-

nowania ulic; 

2) historyczne ”odziaJy parcelacyjne; 

3) budynki i obiekty o warto`ciach kulturo-

wych, w tym ukJad zabudowy na ”arceli, wyso-

ko`ci budynków, rodzaje dachów i s”osób sytu-

owania ich kalenicy oraz proporcje elewacji fron-

towej. 

4. W strefie B o której mowa w ust. 1 ustala 

się:  
1) nakaz zachowania, konserwacji, rewalory-

zacji i modernizacji technicznej budynków i obiek-

tów o warto`ciach kulturowych, ujętych w reje-

strze zabytków i objętych ochroną ustaleniami 
planu;  

2) nakaz odsJonięcia i zapewnienia ekspozycji 

z zewnątrz fortyfikacji miejskich zabytkowego 
ukJadu urbanistycznego;  

3) nakaz dostosowania nowej zabudowy do 

historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie:  

a) linii zabudowy jako obowiązującej, histo-

rycznej, okre`lonej elewacją frontową budynków 
przyulicznych,  

b) gabarytów i wysoko`ci ｦ od 1 do 2 kondy-

gnacji nadziemnych,  

c) skali i proporcji elewacji frontowej budyn-

ków uwzględniającej historyczne zasady ”odzia-

Jów ”arcelacyjnych,  
d) geometrii i ”okrycia dachów oraz s”osobu 

sytuowania kalenicy ｦ dach dostosowany do 

geometrii dachu zabytkowej zabudowy, usytu-

owanej w historycznym bloku zabudowy,  

o szczytowym ukJadzie kalenicy do ulicy; 
4) nakaz stosowania na `cianach zewnętrz-

nych i dachach wyJącznie tradycyjnych materia-

Jów budowlanych i kolorów. 
5. Dla przestrzeni ”ublicznych ”oJowonych  

w granicach strefy B, o której mowa w ust. 1 

ustala się nakaz:  
1) ujednolicenia form ogrodzeL, o`wietlenia, 

obiektów maJej architektury i formy zieleni oraz 

dostosowania ich do rangi i tradycji miejsca loka-

lizacji oraz wymogów konserwatorskich;  
2) usytuowanie trasy turystycznej w ciągu zie-

leni ”arkowej oraz ”owiązanie jej z trasami tury-

stycznymi prowadzonymi w granicach strefy A 

`cisJej ochrony konserwatorskiej, a takwe ”owią-
zania jej z cmentarzem zabytkowym, terenami 

sportowo ｦ rekreacyjnymi usytuowanymi we 

wschodniej czę`ci miasta;  
3) za”ewnienia otwarć widokowych z trasy tu-

rystycznej na wzniesienia miasta kolacyjnego;  

4) sytuowanie no`ników reklamowych zgodnie 
z wymogami konserwatorskimi i § 20. 

6. W strefie B, o której mowa w ust. 1 pozwo-

lenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowla-

nego, a takwe na ”odziaJ nieruchomo`ci, wydaje 
się w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwato-

rem zabytków, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi.  
 

§ 14.1. L”. Miejscowo`ć Obiekt i adres obec-

ny Data powstania Nr rejestru  

1. Byczyna stare miasto, zes”óJ urbanistyczny 
miasta 1228 R.176 z 10.06.1949 800/64  

z 14.04.1964  

2. Byczyna ko`cióJ ”arafialny ”w. `w. Trójcy 
1767 7/51 z 15.10.1951  

3. Byczyna ko`cióJ ewangelicki ”w. `w. Miko-

Jaja k. XIV, XIX 801/64 z 14.04.1964  

4. Byczyna ka”lica cmentarna ”w. `w. Jadwi-

gi XIV, XVI-XVII 807/64 z 16.04.1964  

5. Byczyna ”ark miejski ”oJ. XIX 4/76  
z 08.07.1976  

6. Byczyna mury miejskie z czę`ciowo zacho-

waną fosą XV-XVI 5/51 z 17.11.1951  

7. Byczyna mury miejskie: wiewa bramna za-

chodnia XV-XVI 5/51 z 17.11.1951  

8. Byczyna mury miejskie: baszta Piaskowa 

XV-XVI 5/51 z 17.11.1951  

9. Byczyna ratusz wraz z przybudowanymi 

domami 6/51 z 15.10.1951  

10. Byczyna dom, ul. 3-go Maja 21 1407/66  

z 11.05.1966 2/79 z 21.3.1979  

11. Byczyna dom mieszkalny, ul. DJuga 9 

2339/94 z 3.11.1994  

12. Byczyna dom mieszkalny, ul. DJuga 6 XIX 

1410/66 z 11.05.1966  

13. Byczyna dom mieszkalny, ul. DJuga 12 
1411/66 z 11.05.1966  
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14. Byczyna dom mieszkalny, ul. DJuga 14 
1412/66 z 11.05.1966  

15. Byczyna dawny spichlerz, ob. magazyn, 

ul. DJuga 30 2 ”oJ. XIX 2048/80 z 25.04.1980  

16. Byczyna dom, ul. Stawowa 16 XIX 

1608/66 z 07.03.1967  

17. Byczyna dom, ul. FloriaLska 16 1413/66  
z 11.05.1966  

18. Byczyna dom, ul. FloriaLska 17 1414/66  
z 11.05.1966  

19. Byczyna dom, ul. FloriaLska 18 1415/66  
z 11.05.1966  

20. Byczyna dom, ul. FloriaLska 20 1416/66  
z 11.05.1966  

21. Byczyna dom, ul. FloriaLska 22 1417/66  
z 11.05.1966  

22. Byczyna dom, ul. Ko`cielna 12 1418/66  
z 12.05.1966  

23. Byczyna dom, ul. Ko`cielna 14 1419/66  
z 12.05.1966  

24. Byczyna dom, ul. Ko`cielna 16 1420/66  
z 12.05.1966  

25. Byczyna dom, ul. Krótka 2 1421/66  

z 12.05.1966  

26. Byczyna dom, ul. Krótka 4 1422/66  

z 12.05.1966  

27. Byczyna dom, ul. Okręwna 1 XIX 1423/66 

z 12.05.1966  

28. Byczyna dom, ul. Okręwna 3 XIX 1424/66 

z 13.05.1966  

29. Byczyna dom, ul. Okręwna 7 1425/66  

z 13.05.1966  

30. Byczyna kuunia/dom, ul. Okręwna 19 
1427/66 z 13.05.1966 2242/90 z 26.11.1990  

31. Byczyna dom, ul. Okręwna 21 XIX 
1428/66 z 01.08.1966  

32. Byczyna dom, ul. Okręwna 23 XIX 
1429/66 z 01.08.1966  

33. Byczyna dom, ul. Okręwna 25 XIX 
1430/66 z 02.08.1966  

34. Byczyna dom, ul. Okręwna 31 XIX 
1431/66 z 02.08.1966  

35. Byczyna dom, ul. Okręwna 33 XIX 
1432/66 z 02.08.1966  

36. Byczyna dom, ul. Okręwna 35 XIX 

1433/66 z 02.08.1966  

37. Byczyna dom, ul. Okręwna 37 XIX 
1605/67 z 06.03.1967  

38. Byczyna dom, ul. Okręwna 41 XIX 
1607/67 z 06.03.1967  

39. Byczyna dom, Rynek 3 XIX 1399/66  

z 10.05.1966  

40. Byczyna dom, Rynek 4 XIX 1398/66  

z 10.05.1966  

41. Byczyna dom, Rynek 6 XIX 1397/66  

z 10.05.1966  

42. Byczyna dom, Rynek 12 XVIII/XIX 808/64 

z 16.04.1964  

43. Byczyna budynek, Rynek 12a 2 ”oJ. XIX 
2338/94 z 03.11.1994  

44. Byczyna dom, Rynek 13 XIX 1405/66  

z 11.05.1966 1406/66 z 11.05.1966  

45. Byczyna budynek, Rynek 14 XIX 1404/66 

z 10.05.1966  

46. Byczyna budynek, Rynek 15 XIX 1403/66 

z 10.05.1966  

47. Byczyna budynek, Rynek 16 XIX 1402/66 

z 10.05.1966  

48. Byczyna budynek, Rynek 18 XIX 1401/66 

z 10.05.1966  

49. Byczyna budynek, Rynek 20 XIX 1400/66 

z 10.05.1966  

50. Byczyna s”ichlerz, ul. Wąska 4 XIX 

2032/77 z 24.05.1977  

51. Byczyna dom mieszkalny, ”l. Wolno`ci 4 

1606/67 z 06.03.1967  

2. Dla obiektów, o których mowa w ust. 1, 

ustala się nakaz:  
1) zachowania i rewaloryzacji historycznego 

ukJadu urbanistycznego miasta, murów miejskich 
z fragmentami zachowanej fosy i bramami Pia-

skową, Polską i Niemiecką; 
2) zachowania i rewaloryzacji cmentarza kato-

licko - ewangelickiego, w tym szczególnie 
uksztaJtowania terenu, zachowanego ogrodzenia  
i bramy wej`ciowej, kaplicy cmentarnej i nagrob-

ków;  
3) zachowania, konserwacji i rewaloryzacji ra-

tusza i jego otoczenia; 

4) zachowania w obrębie murów bryJ budyn-

ków ”iętrowych, ich usytuowania kalenicowego, 
geometrii dachów, ”ro”orcji i kompozycji elewacji 

frontowej, zewnętrznych detali architektonicz-

nych, rodzaju materiaJów konstrukcyjnych i wy-

koLczeniowych, historycznych elementów kon-

strukcji skle”ieL, stro”ów i klatek schodowych, 

”ro”orcji otworów okiennych i drzwiowych wraz 

z zabytkową stolarką oraz innych elementów, 
zgodnie z wymogami konserwatorskimi;  

5) ”rzywrócenia funkcji uwytkowych budyn-

kom nie uwytkowanym, zgodnie z przeznaczeniem 

ustalonym w ”rze”isach szczegóJowych ”lanu. 
3. Do”uszcza się odstę”stwa od warunków 

okre`lonych w ust. 2 je`li ich zakres jest zgodny 
z wymogami konserwatorskimi, uzyskanymi 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymi.  
4. Dla zabytków, o których mowa w ust. 1:  

1) dokonanie zmiany s”osobu uwytkowania 
zabytku, prowadzenie prac konserwatorskich lub 

restauratorskich, ”ozwolenie na budowę i roz-

biórkę oraz ”rowadzenie innych robót budowla-

nych lub ”odejmowanie innych czynno`ci, okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi w zakresie ochrony 

zabytków, wymaga ”ozwolenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami 

odrębnymi;  
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2) wykonywanie robót budowlanych w oto-

czeniu zabytku wymaga ”ozwolenia wojewódz-

kiego konserwatora zabytków, zgodnie z przepi-

sami odrębnymi.  
 

§ 15.1. Obejmuje się ochroną konserwatorską 
zabytki architektury i budownictwa znajdujące się 
w gminnej ewidencji zabytków nastę”ujące bu-

dynki:  

1) dom ul. Basztowa 2, 3-5, 7, 6-8, 13, 15  

(z zabudowaniami gospodarczymi);  

2) dom ul. DJuga 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 30;  

3) dom ul. FloriaLska 8, 18, 20, 22, 24, 28;  
4) s”ichlerz ul. DJuga 30, ul. FloriaLska 2,  

ul. Wąska;  
5) dom ul. Ko`cielna 1, 5 (plebania), 12, 14, 16;  

6) dom ul. Krótka 4, 6-8, 10,;  

7) dom ul. Okręwna 1, 3, 5, 7, 9, 17, 19 (kuu-
nia), 21, 23, 25, 27, 27 (magazyn), 29, 31, 33, 

35, 37, 39, 41,  

8) dom ul. Poprzeczna 3,5;  

9) dom Rynek 3, 4, 5 (z oficyną), 6, 7, 8, 12, 

12a 13 (I), 13(II), 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22;  

10) dom ul. WaJowa 3, 6, 12, 14, 16, 18, 22, 
24, 26, 28 (z magazynem),  

11) dom ul. Wąska 1, 2;  
12) dom ul. SJoneczna 7,  
12) dom ul. Stawowa 1, 16, 19, 24, 54 (za-

groda), 56 (zagroda), zes”óJ domów 42/48;  
13) ul. Zamojskiego 3, 4, 5.  

2. W budynkach, o których mowa w ust. 1, 

obowiązuje nakaz:  
1) zachowania historycznej bryJy i formy archi-

tektonicznej budynku, geometrii dachu, kompozy-

cji elewacji frontowej, zewnętrznego detalu archi-

tektonicznego, rodzaju materiaJów wykoLczenio-

wych, historycznych elementów konstrukcji skle-

”ieL, stro”ów i klatek schodowych, proporcji 

otworów okiennych i drzwiowych wraz z zabyt-

kowa stolarką oraz innych elementów, zgodnie  
z wymogami konserwatorskimi;  

2) dostosowania nowych otworów okiennych  
i drzwiowych do historycznego wizerunku budyn-

ku oraz odtworzenia zniszczonych fragmentów 
historycznego detalu architektonicznego elewacji 

frontowej.  

3. Do”uszcza się odstę”stwa od warunków 
okre`lonych w ust. 2, je`li ich zakres jest zgodny 
z wymogami konserwatorskimi, uzyskanymi 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymi.  
4. Pozwolenie na dokonanie zmiany sposobu 

uwytkowania obiektu objętego ochroną konserwa-

torską, ”rowadzenie ”rac konserwatorskich i re-

stauratorskich, a takwe ”ozwolenia na budowę lub 
rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje się  
w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

5. Do”uszcza się rozbiórkę obiektów objętych 
ochroną konserwatorską tylko w przypadkach 

uzasadnionych bardzo zJym stanem technicznym, 
”o wykonaniu dokumentacji dla celów archiwal-

nych, w zakresie uzgodnionym z organem wJa-

`ciwym do s”raw ochrony zabytków.  
 

§ 16.1. Ustala się strefę W, ochrony konser-

watorskiej zabytków archeologicznych, o granicy 

towsamej ze strefą A `cisJej ochrony konserwa-

torskiej ustalonej na rysunku planu.  

2. Przedmiotem ochrony w strefie W, o której 
mowa w ust. 1, są wystę”ujące nawarstwienia 
zabytków archeologicznych związanych z po-

wstaniem i funkcjonowaniem historycznego ukJa-

du miasta.  

3. W strefie W, o której mowa w ust. 1, wy-

konywanie wszelkich robót ziemnych, dokony-

wanie niwelacji lub zmiany uksztaJtowania terenu, 
sytuowanie infrastruktury technicznej, budowy  

i przebudowy nawierzchni utwardzonych ulic 

nalewy ”rowadzić ”o badaniach archeologicznych 
wykonanych za ”ozwoleniem wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami 

odrębnymi.  
 

§ 17.1. Ustala się strefę OW, obserwacji ar-

cheologicznej, o granicy towsamej z granicą strefy 
B, ochrony konserwatorskiej, ustalonej na rysun-

ku planu.  

2. Przedmiotem ochrony w strefie OW są ”o-

tencjalnie wystę”ujące zabytki archeologiczne 
związane z powstaniem historycznych przed-

mie`ć miasta lokacyjnego.  
3. W strefie OW, o której mowa w ust. 1 

wszelkie roboty ziemne ”rowadzić ”od nadzorem 
archeologicznym w uzgodnieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków, zgodnie z przepisami 

odrębnymi.  
 

§ 18. źabytkowy ukJad urbanistyczny miasta 
ze względu na wysokie warto`ci kulturowe wska-

zany do uznania za Pomnik Historii w granicach 

okre`lonych na rysunku ”lanu, zgodnie z przepi-

sami odrębnymi.  
 

RozdziaJ 4 

Zasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych  

§ 19.1. Wyznacza się obszary ”rzestrzeni ”u-

blicznej objęte szczególną ochroną ze względu na 
warto`ci krajobrazowe, kulturowe lub s”oJeczne:  

1) ZP - tereny zieleni parkowej;  

2) ”lac wokóJ ratusza miejskiego;  
3) drogi publiczne usytuowane w granicach 

strefy A, `cisJej ochrony konserwatorskiej, ozna-

czone symbolami KDD, KDZ;  
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4) drogi oznaczone symbolem KDL usytuowa-

ne w granicach strefy B, ochrony konserwator-

skiej;  

5) US - tereny sportu i rekreacji.  

2. Dla obszarów ”rzestrzeni ”ublicznej, o któ-
rych mowa w ust. 1, o”rócz innych ustaleL ”la-

nu, obowiązuje:  

1) nakaz:  

a) wy”osawenia terenów w elementy maJej ar-

chitektury i o`wietlenia, szyldów i reklam o ujed-

noliconym charakterze i wysokich walorach este-

tycznych i uwytkowych, dostosowanych do rangi 
miejsca,  

b) za”ewnienia ogólnej dostę”no`ci terenu,  
w tym osobom nie”eJnos”rawnym;  

2) zakaz:  

a) sytuowania obiektów usJugowych z wyjąt-

kiem kiosków; 
3) do”uszcza się lokalizację:  
a) znaków oraz ”lanów informacji wizualnej  

w formach dostosowanych do walorów kulturo-

wych miejsca,  

b) urządzonych miejsc na kontenery do selek-

tywnego zbierania od”adów na terenach źP,  
c) no`ników reklamowych na zasadach okre-

`lonych w § 20 planu.  

 

§ 20. Na obszarze objętym ”lanem ustala się 
nastę”ujące zasady sytuowania no`ników rekla-

mowych:  

1) zakazuje się sytuowania:  
a) no`ników reklamowych na obszarze obję-

tym planem, rozumianych zgodnie z § 2.1.9,  

b) wszelkich no`ników reklamowych, nieza-

lewnie od formy i ich powierzchni reklamowej na 

zabytkowych murach obronnych miasta i bra-

mach miejskich,  

c) wszelkich no`ników reklamowych jako na-

malowanych na `cianach budynków, ”odwieszo-

nych do balkonów i wykuszy oraz wieszania  

i montowania ich na ogrodzeniach i innych obiek-

tach budowlanych, 

d) w przestrzeniach publicznych ulic ｦ pasach 

drogowych ｦ wyklucza się realizowanie nowych 
schodów wej`ciowych do budynków, oraz stra-

ganów, kiosków i elementów maJej architektury, 
ograniczających mowliwo`ć swobodnego ”rzej-

`cia;  
2) do”uszcza się: 

a) sytuowanie na terenach oznaczonych na ry-

sunku ”lanu symbolem źP, wolnostojących no-

`ników reklamowych wyJącznie w formie sJu”ów 
reklamowych o `rednicy do 2m oraz wolnostoją-
cych tablic zawierających znaki lub ”lany infor-

macji wizualnej,  

b) sytuowanie tablic informacyjnych, szyldów  
i reklam, nie stanowiących no`ników reklamo-

wych w rozumieniu § 2.1.9 na elewacjach bu-

dynków i na szybach otworów okiennych,  

w ”asie usytuowanym do wysoko`ci dolnej kra-

wędzi otworów okiennych ”iętra budynku,  
c) tablice informacyjne, szyldy i reklamy,  

o których mowa w pkt 2 lit. b, nie mogą zajmo-

wać więcej niw 5% ”owierzchni elewacji budynku 

na której są zawieszane oraz nie więcej niw 40% 
tafli szyby, w przypadku sytuowania ich na szy-

bach witryn i okien jako namalowanych lub nakle-

janych; 

3) dla wolnostojących no`ników reklamowych, 
o których mowa w pkt 2 lit. a oraz tablic infor-

macyjnych, szyldów i reklam o których mowa  
w pkt 2 lit. b, obowiązuje zachowanie jednorod-

nych form, ksztaJtów i gabarytów, dostosowa-

nych do wymogów konserwatorskich.  
 

RozdziaJ 5 

Zasady i warunki scalania oraz ”odziaJu nieru-

chomo`ci  

§ 21.1. W granicach objętych ”lanem nie wy-

stę”ują obszary wymagające dokonania scaleL 
nieruchomo`ci a nastę”nie ich ”owtórnego ”o-

dziaJu o których mowa w ”rze”isach szczegól-

nych.  

2. Do”uszcza się ”odziaJ nieruchomo`ci  
w granicach obszaru objętego ”lanem.  

3. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki po-

dziaJu nieruchomo`ci:  
1) ”odziaJu nieruchomo`ci zabudowanych 

mowna dokonać, jeweli jest on zgodny z przepisa-

mi odrębnymi oraz ustaleniami ”lanu, ”rzy czym 
zgodno`ć dotyczy:  

a) zachowania ustaleL ”rze”isów szczegóJo-

wych planu, w tym zapewnienia zjazdu z drogi,  

b) mowliwo`ć do”rowadzenia wJa`ciwej dla 
przeznaczenia terenu infrastruktury technicznej,  

c) zachowania ustaleL ”lanu w zakresie zasad 

zabudowy i zagos”odarowania terenów oraz  
w zakresie usytuowania budynków w stosunku 

do granic dziaJki i wymagaL ”rzeciw ”owarowych 
okre`lonych ”rze”isami odrębnymi,  

d) uwzględnienia ”rawnie chronionych intere-

sów stron w zakresie okre`lonym ”rze”isami od-

rębnymi, w tym szczególnie s”Jywu wód o”ado-

wych, obsJugi komunikacyjnej i inwynieryjno ｦ 

technicznej.  

4. W ”rojektach ”odziaJu nieruchomo`ci nalewy 
zachować ustalone ”lanem zasady wydzielenia 
dróg i ulic, wyznaczonych liniami rozgraniczają-
cymi.  

5. Linie rozgraniczające tereny o równych ro-

dzajach ”rzeznaczenia, okre`lone `ci`le, stanowią 
równocze`nie zewnętrzne granice dziaJek ”rze-

znaczonych do wydzielenia. Granice dziaJek mow-
na korygować wzdJuw linii rozgraniczających 
okre`lonych orientacyjnie.  

6. Ustala się ”arametry dla wydzielanych, no-

wych dziaJek budowlanych, je`li nie są okre`lone 
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w ustaleniach szczegóJowych z zaleceniem za-

chowania ”odziaJu geodezyjnego:  
1) ”owierzchnia dziaJki budowlanej ”owinna 

wynosić:  
a) nie mniej niw 1000 m² - dla zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej,  

b) od 600 m² do 1200 m² - dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej,  
c) od 450 m² do 900 m² - dla zabudowy jed-

norodzinnej, bliuniaczej,  
d) od 200 m² do 600 m² - dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,  

e) nie mniej niw 800 m² - dla zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej z usJugami,  
f) nie mniej niw 500 m² - dla zabudowy usJu-

gowej  

g) nie mniej niw 1200 m²- dla zabudowy pro-

dukcyjnej, skJadów i magazynów, handlu hurto-

wego, baz maszyn i urządzeL;  

2) szeroko`ć frontu dziaJki ”owinna wynosić:  
a) nie mniej niw 25 m ｦ dla zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej,  

b) od 18 m do 28 m ｦ dla zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej wolnostojącej,  
c) od 14 m do 18 m ｦ dla zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej bliuniaczej,  
d) od 6 m do 14 m ｦ dla zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej szeregowej,  

e) od 20 m do 40 ｦ dla zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej z usJugami,  
f) nie mniej niw 15 m ｦ dla zabudowy usJugo-

wej,  

g) nie mniej niw 25 m dla zabudowy produk-

cyjnej, skJadów i magazynów, handlu hurtowego, 
baz maszyn i urządzeL.  

7. Parametry dla wydzielonych dziaJek, o któ-
rych mowa w ust. 6, nie obowiązują dla wydzie-

lanych dziaJek dla obiektów i urządzeL infrastruk-

tury technicznej.  

8. Do”uszcza się inne ”arametry dziaJek, niw 
okre`lone w ust. 6, w przypadku uzasadnionym 

skrajnym lub narownym usytuowaniem dziaJki ”rzy 
liniach rozgraniczających terenu, o symbolu  

i przeznaczeniu ustalonym planem. 

9. Kąt ”oJowenia granicy nowej dziaJki, w sto-

sunku do linii rozgraniczających ”asa drogowego 
”owinien wynosić od 70º do 90º.  

10. W ”rzy”adku nieruchomo`ci na których 
usytuowany jest obiekt ujęty w rejestrze zabyt-

ków, ”odziaJu mowna dokonać ”rzy uwzględnieniu 
historycznych zasad parcelacji oraz zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymi w zakresie ochrony zabyt-

ków, z uwzględnieniem wymogów § 12 i § 13.  
11. Zakaz dokonywania wtórnego ”odziaJu te-

renów, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem: 
ZP, ZC, UK, UO, UA.  

12. Do”uszcza się scalanie gruntów w celach:  

1) uzyskania ”arametrów dziaJek, o których 
mowa w ust. 6; 

2) umowliwienia wykorzystania i racjonalnego 

zagospodarowania dziaJek zgodnie z ustaleniami 

szczegóJowymi ”lanu;  
3) okre`lonych w ”rze”isach szczególnych  

z zakresu gos”odarki nieruchomo`ciami.  
 

RozdziaJ 6 

Szczególne warunki zagos”odarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu:  

§ 22.1. W obiektach uwyteczno`ci ”ublicznej 
lub na terenach ich lokalizacji, do”uszcza się ”o-

mieszczenia, urządzenia lub obiekty obrony cy-

wilnej; modernizacja, rozbudowa, budowa i roz-

biórka tych obiektów winna być uzgodniona 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi.  

2. Ustala się obowiązek za”ewnienia dostę”u 
do cieków wodnych i rowów melioracyjnych wJa-

`ciwemu zarządcy, od”owiedzialnemu za ich eks-

”loatację, ”o”rzez:  
1) zakaz:  

a) grodzenia nieruchomo`ci ”rzylegJych do 
”owierzchniowych wód stojących i ”Jynących  
w odlegJo`ci mniejszej niw 1,5 m od linii brzegu,  

b) sytuowania obiektów budowlanych, w od-

legJo`ci mniejszej niw 4 m od linii brzegu po-

wierzchniowych cieków ”ublicznych;  
2) skanalizowanie cieku wodnego lub rowu 

melioracyjnego, budowę mostków i kJadek mow-
liwe za zgodą zarządcy.  

3. Od osi napowietrznej linii elektroenerge-

tycznej 15KV zachować odlegJo`ć nie mniejszą 
niw:  

a) 6,0 m ｦ do rzutu budynku i jego czę`ci, 
przeznaczonych na pobyt ludzi,  

b) 5,0 m ｦ do rzutu ”rowadzonych robót bu-

dowlanych.  

4. W zasięgu strefy ochrony sanitarnej cmen-

tarza obejmującej obszar ”oJowony w odlegJo`ci 
do 50,0 m wokóJ jego granic, ustala się:  

1) zakaz lokalizacji:  

a) nowych budynków lokali mieszkalnych oraz 
budynków zamieszkania zbiorowego,  

b) zakJadów ”rodukujących artykuJy wywno`ci, 
zakJadów wywienia zbiorowego oraz zakJadów 
”rzechowujących artykuJy wywno`ci,  

c) studzien, uródeJ i strumieni sJuwących do 
czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych; 

2) do”uszcza się remonty istniejących budyn-

ków mieszkalnych.  
 

RozdziaJ 7 

Zasady modernizacji i rozwoju systemów komu-

nikacji i infrastruktury technicznej oraz wy”osawenia 
terenów w miejsca ”ostojowe dla samochodów  

§ 23.1. Ustala się ogólne zasady wyznaczania 
i zagos”odarowania terenów dróg:  
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1) przebudowa infrastruktury komunikacji pie-

szej i koJowej (chodników i jezdni) w obrębie hi-

storycznych murów miejskich, wraz z remontem 

`ciewek ”arkowych w zabytkowej czę`ci ”arku 
miejskiego, roboty ziemne i brukarskie na-

wierzchni miasta w obrębie historycznego cen-

trum wraz z ”rzebudową studzienek `ciekowych  
i budowa studni rewizyjnych winna odbywać się 
zgodnie z planem rewaloryzacji i wymogami kon-

serwatorskimi zawartymi w postanowieniu  

nr WUOZ.III.- KS/5001/34/05 Wojewódzkiego 
Opolskiego Konserwatora Zabytków z dnia 

20.07.2005 r.;  

2) drogi ｦ ulice, oznaczone na rysunku planu 

symbolami KDź, KDL, KDD, KDW, KDR, nalewy 
wyznaczać zgodnie z rysunkiem planu i projekto-

waną szeroko`cią ”asa drogowego, okre`loną  
w ”rze”isach szczegóJowych ”lanu, z zastrzewe-

niem § 12 i § 13;  

3) do”uszcza się eta”ową budowę i przebu-

dowę dróg ｦ ulic w dostosowaniu do potrzeb;  

4) je`li warunki terenowe ”ozwalają nalewy sy-

tuować `ciewki rowerowe ”oJączone z terenami 

parku miejskiego, terenami sportu i rekreacji, 

cmentarzami;  

5) infrastruktura techniczna nie związana z po-

trzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu 

drogowego, ”owinna być lokalizowana ”oza ”a-

sem drogowym w miejscach gdzie istnieje taka 

mowliwo`ć; w ”rzy”adku konieczno`ci sytuowa-

nia sieci w ”asie drogowym nalewy uzyskać wa-

runki wJa`ciwego zarządcy drogi;  
6) ”rzy ”rowadzeniu sieci nalewy uwzględniać 

planowane zagospodarowanie terenu, nie prowa-

dzić sieci w s”osób utrudniający ”rzyszJe zago-

s”odarowanie (n”. sko`ne uJowenie sieci w grani-

cach terenu nieruchomo`ci).  
2. Drogi wewnętrzne i sJuwebne, nie wyzna-

czone na rysunku ”lanu nalewy wyznaczać o sze-

roko`ci dróg ”owarowych, okre`lonych w przepi-

sach odrębnych.  
 

§ 24.1. Ustala się zasady minimalnego wy”o-

sawenia terenów w miejsca postojowe dla samo-

chodów osobowych z zastrzeweniem ust. 3: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ｦ  

2 m.p. na jedno mieszkanie, wliczając garaw;  
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna ｦ  

1 m.p. na 1 mieszkanie;  

3) handel detaliczny o ”owierzchni s”rzedawy:  
a) do 200 m² - 20 m.p. na 1000 m² pow. 

s”rzedawy;  
b) do 400 m² - 30 m.p. na 1000 m² pow. 

s”rzedawy;  
c) do 2000 m² - 40 m.p. na 1000 m² pow. 

s”rzedawy;  
4) usJugi gastronomii ｦ 0,20 m.p. na 1 miejsce 

konsumpcyjne;  

5) obsJuga turystyki ｦ 25 m.p. na 100 m-c 

noclegowych;  

6) sport i rekreacja ｦ 10 m.p. na 100 m-c 

uwytkowych. 
2. Miejsca ”ostojowe, o których mowa w ust. 1 

nalewy sytuować na dziaJce budowlanej, na której 
usytuowany jest obiekt, z zastrzeweniem ust. 3.  

3. Na terenie ”oJowonym w strefie A ochrony 

konserwatorskiej liczbę i usytuowanie miejsc po-

stojowych nalewy ”od”orządkować wymogom 
konserwatorskim, o których mowa w § 12.  

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 3 do-

”uszcza się sytuowanie miejsc ”ostojowych na 
wyznaczonych parkingach terenowych oznaczo-

nych symbolem KS, lub na parkingach przyulicz-

nych sytuowanych w pasach drogowych KDL, 

KDZ, KDD, KDW.  

 

§ 25.1. Ustala się ”eJne uzbrojenie terenów 
istniejącej i planowanej zabudowy w sieci: wodo-

ciągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elek-

troenergetyczną i telekomunikacyjną oraz zaopa-

trzenia w media i obsJugę komunalną na nastę”u-

jących zasadach:  
2. Ustala się ”eJne uzbrojenie terenów istnieją-

cej i planowanej zabudowy w sieci: wodociągo-

wą, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektro-

energetyczną i telekomunikacyjną oraz zao”atrze-

nia w media i obsJugę komunalną na nastę”ują-
cych zasadach:  

2. Ustala się nastę”ujące zasady rozwoju in-

frastruktury technicznej:  

1) wodociągowej:  
a) zaopatrzenie w wodę odbiorców miasta 

”rzewiduje się z istniejącej sieci miejskiej wodo-

ciągu i poprzez dalszą rozbudowę sieci na bazie 
istniejących urządzeL ”rzy ul. Stawowej i ujęcia 
wody w Polanowicach na warunkach okre`lonych 
”rzez ”rze”isy odrębne,  

b) istniejąca sieć wodociągowa mowe ”odlegać 
remontom i przebudowie do wymaganych potrzeb 

technicznych prowadzenia sieci i zabezpieczenia 

”owarowego,  
c) nowe odcinki mogą być ”rowadzone jako 

rurociągi doziemne w s”osób za”ewniający naj-

mniejszą liczbę skrzywowaL i zbliweL z innymi 

obiektami budowlanymi i istniejącym innym 
uzbrojeniem,  

d) nowe odcinki sieci nalewy wykonywać ”oza 
”asem drogowym drogi wojewódzkiej oraz drogi 
powiatowej. W szczególnie uzasadnionych ”rzy-

”adkach do”uszcza się lokalizację sieci w pasie 

drogowym ”o wcze`niejszym uzyskaniu zezwole-

nia zarządcy drogi,  
e) remonty i ”rzebudowę sieci wodociągowej 

na obszarze objętym ”lanem ”rowadzić  
z uwzględnieniem wymogów § 12 i § 13 i za 

”ozwoleniem wojewódzkiego konserwatora za-

bytków;  
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2) odprowadzanie i unieszkodliwianie `cieków:  
a) od”rowadzanie `cieków komunalnych i by-

towych, których do”uszczalny skJad okre`lają 
”rze”isy odrębne nalewy od”rowadzać do kanali-
zacji sanitarnej grawitacyjno ｦ ci`nieniowej wraz 
z pompowniami lokalnymi i docelowo do miejskiej 

oczyszczalni `cieków,  
b) nie do”uszcza się od”rowadzania `cieków 

do nowych zbiorników wybieralnych na obszarze 

objętym zorganizowanym systemem od”rowa-

dzania `cieków, ”o wykonaniu sieci kanalizacji 
sanitarnej,  

c) od”rowadzenie `cieków technologicznych 
”ochodzenia ”rzemysJowego mowe nastą”ić wy-

Jącznie ”o u”rzednim oczyszczeniu na terenie 
wJasnym inwestora, do sieci kanalizacji sanitarnej 
na warunkach okre`lonych ”rzez zarządcę sieci,  

d) ”rzy budowie nowych odcinków sieci kana-

lizacji sanitarnej wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi (przepompownie) nalewy sytuować ją ”oza 
”asem drogowym drogi wojewódzkiej oraz drogi 
powiatowej. W szczególnie uzasadnionych ”rzy-

”adkach do”uszcza się lokalizację sieci w pasie 

drogowym ”o wcze`niejszym uzyskaniu zezwole-

nia zarządcy drogi; ”rzebieg sieci winien za”ew-

nić dogodne warunki jej budowy, a takwe eks”lo-

atację z dogodnym dostę”em w ciągu roku,  
e) remonty i ”rzebudowę sieci kanalizacji sani-

tarnej na obszarze objętym ”lanem ”rowadzić  
z uwzględnieniem wymogów § 12 i § 13 i za 

”ozwoleniem wojewódzkiego konserwatora za-

bytków;  
3) od”rowadzanie wód o”adowych i roztopo-

wych:  

a) wody opadowe i rozto”owe od”rowadzać 
do sieci kanalizacji deszczowej; do”uszcza się w 

okresie ”rzej`ciowym od”rowadzanie wód o”a-

dowych z dachów budynków na tereny nieutwar-

dzone lub do doJów chJonnych w obrębie dziaJki 
budowlanej zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; do-

”uszcza się retencjonowanie czystych wód o”a-

dowych na terenach objętych ”lanem oraz wyko-

rzystanie ich do nawadniania terenów zieleni 
urządzonej,  

b) wody opadowe i roztopowe z terenów ”ro-

dukcyjnych, w tym z ”owierzchni narawonych na 
substancje ro”o”ochodne jak ”arkingi wymagają 
wstę”nego ”odczyszczenia,  

c) remonty i ”rzebudowę sieci kanalizacji 
deszczowej na obszarze objętym ”lanem ”rowa-

dzić z uwzględnieniem wymogów § 12 i § 13 i za 

pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora za-

bytków;  
4) zaopatrzenie w energię cie”lną  
a) ”rzewiduje się lokalizacje indywidualnych 

uródeJ energii do celów grzewczych stosujących 
”aliwa ekologiczne; do”uszcza się zastosowanie 
wysokos”rawnych urządzeL na ”aliwo staJe,  

b) zbiorniki stacjonarne gazowe lub olejowe - 

nalewy lokalizować w granicach wJasno`ci, zgod-

nie z ”rze”isami odrębnymi;  
5) elektroenergetycznej:  

a) do”uszcza się ada”tację, remonty i przebu-

dowę istniejącej sieci i urządzeL,  
b) sieć na”owietrzną 15KV i nn, na odcinkach 

kolidujących z ”lanowaną zabudową i zagospoda-

rowaniem terenu ”rzebudować na ”odziemną,  
c) dopuszczalna budowa nowych stacji trans-

formatorowych w ramach planowanej zabudowy 

jako obiektu towarzyszącego,  
d) remonty i ”rzebudowę sieci energetycznej 

na obszarze objętym ”lanem ”rowadzić  
z uwzględnieniem wymogów § 12 i § 13 i za 

”ozwoleniem wojewódzkiego konserwatora za-

bytków; 
6) zaopatrzenie w gaz:  

a) do”uszcza się ada”tację, remonty i przebu-

dowę istniejącej sieci i urządzeL,  
b) rozbudowa sieci w dostosowaniu do po-

trzeb, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi;  
c) remonty i ”rzebudowę sieci gazowej na ob-

szarze objętym ”lanem ”rowadzić z uwzględnie-

niem wymogów § 12 i § 13 i za pozwoleniem 

wojewódzkiego konserwatora zabytków; 
7) telekomunikacyjnej: 

a) do”uszcza się budowę obiektów i urządzeL 
infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie 

Jączno`ci ”ublicznej, w tym sieci szerokopasmo-

wej na warunkach okre`lonych w przepisach od-

rębnych i w uzgodnieniu z wojewódzkim o”olskim 
konserwatorem zabytków;  

8) usuwanie od”adów:  
a) bytowych i komunalnych ｦ na skJadowisko 

od”adów komunalnych w GoJkowicach; minimali-
zować ilo`ć wytwarzanych od”adów, gromadzić 
w s”osób selektywny wynikający z ich skJadu 
fizykochemicznego, i bez”ieczny dla `rodowiska,  

b) ”rzemysJowych i niebezpiecznych ｦ zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi,  
c) masy ziemne i skalne, usuwane lub prze-

mieszczane w związku z realizacją inwestycji na 
obszarze objętym ”lanem, wykorzystać gos”o-

darczo.  

 

ŚZIAI II 
Prze”isy szczegóJoweŁ  
Przeznaczenie terenów oraz zasady ich zagos”o-

darowania i ksztaJtowania zabudowy wraz z zasa-

dami ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego  

RozdziaJ 1 

Tereny zabudowy mieszkaniowej  

§ 26.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: 1MS - 21MS ustala się: ”rze-

znaczenie:  
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1) podstawowe ｦ `ródmiejska zabudowa 
mieszkaniowa i usJugowa;  

2) uzupeJniające - zieleL towarzysząca, maJa 
architektura, obiekty i urządzenia techniczne.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy oraz Jadu ”rzestrzennego:  
1) zabudowa ”oJowona jest w strefie A `cisJej 

ochrony konserwatorskiej obejmującej zabudowę 
mieszkaniową i usJugową ”oJowoną w obrębie 
historycznych murów miejskich;  

2) na terenie dopuszczalna lokalizacja zabu-

dowy:  

a) mieszkaniowej jako jej wymiana lub uzupeJ-
nienie brakującej zabudowy w pierzejach ulic, 

b) usJugowej w zakresie handlu, gastronomii, 

obsJugi turystyki, kultury, usJug bytowych,  
c) mieszkaniowo ｦ usJugowej; 
3) budynki mieszkalne, mieszkalno ｦ usJugowe 

i usJugowe mogą być sytuowane w zwartej lub 

”óJzwartej ”ierzei zabudowy; do”uszcza się inne 

usytuowanie budynków ”rzy s”eJnieniu wymo-

gów konserwatorskich. 
3. Wszelkie dziaJania inwestycyjne w zakresie 

remontów, modernizacji, ”rzebudowy istniejącej 
zabudowy a takwe uzu”eJnienia ”ierzei zabudowy, 
lokalizacji nowych budynków, mieszkalnych  
i usJugowych wymagają zachowania wymogów 
konserwatorskich okre`lonych w § 12 i pozwole-

nia wojewódzkiego konserwatora zabytków.  
4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 10 %.  
 

§ 27.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1MWn, ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna o niskiej intensywno`ci zabudowy;  
2) uzu”eJniające - zieleL towarzysząca, maJa 

architektura, obiekty i urządzenia techniczne;  
3) dopuszczalne ｦ usJugi.  
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy oraz Jadu ”rzestrzennego:  
1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa mowe 

”odlegać remontom, przebudowie i rozbudowie;  

2) zabudowa towarzysząca mowe ”odlegać 
remontom, przebudowie, rozbudowie oraz zmia-

nie s”osobu uwytkowania na cele mieszkalne lub 
usJugowe;  

3) wskaunik zabudowy ｦ do 60%;  

4) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 20%;  

5) linia zabudowy:  

a) budynków mieszkalnych, mieszkalno ｦ 

usJugowych i usJugowych nie”rzekraczalna  
w odlegJo`ci 8 m od krawędzi jezdni drogi KDL,  

b) budynków towarzyszących - nieprzekra-

czalna, okre`lona tylną `cianą budynków, o któ-
rych mowa w lit. a;  

6) gabaryty i wysoko`ci:  

a) budynków mieszkalnych ｦ do 3 kondygnacji 

nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, oraz do 
8 m do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 

11 m do kalenicy dachu,  

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych - jedna 

kondygnacja, do 6 m do najwywej ”oJowonego 
punktu.  

3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 10 %.  

 

§ 28.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 2MWn, ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna o niskiej intensywno`ci zabudowy;  
2) uzu”eJniające - zieleL, maJa architektura, 

obiekty i urządzenia techniczne;  
3) dopuszczalne ｦ usJugi.  
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy oraz Jadu ”rzestrzennego:  
1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa mowe 

”odlegać remontom, przebudowie i rozbudowie;  

2) zabudowa towarzysząca mowe ”odlegać 
remontom, przebudowie, rozbudowie oraz zmia-

nie s”osobu uwytkowania na cele mieszkalne lub 
usJugowe;  

3) wskaunik zabudowy ｦ do 65%;  

4) teren biologicznie czynny ｦ min. 20%;  

5) linia zabudowy:  

a) budynków mieszkalnych, mieszkalno ｦ 

usJugowych i usJugowych nie”rzekraczalna  
w odlegJo`ci 8 m od krawędzi jezdni drogi KDL; 
od drogi KDź zachować linię zabudowy nie”rze-

kraczalną okre`lona elewacją frontową budynków 
istniejących, 

b) budynków towarzyszących - nieprzekra-

czalna, okre`lona tylną `cianą budynków, o któ-
rych mowa w lit. a;  

6) gabaryty i wysoko`ci:  
a) budynków mieszkalnych ｦ do 3 kondygnacji 

nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, oraz do 
8 m do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 

11 m do kalenicy dachu,  

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych - jedna 

kondygnacja, do 6 m do najwywej ”oJowonego 
punktu;  

7) do”uszczalna lokalizacja budynków miesz-

kalnych i towarzyszących ”od warunkiem zacho-

wania wymogów okre`lonych w pkt 3 i 4;  

8) zakazuje się budowy wolnostojących ”oje-

dynczych budynków gos”odarczych i garawo-

wych.  

3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 10 %.  

 

§ 29.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 3 MWn ustala się ”rzeznaczenie:  
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1) podstawowe ｦ teren zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej o niskiej intensywno`ci 
zabudowy;  

2) uzu”eJniające- budynki towarzyszące (gara-

we), zieleL towarzysząca, maJa architektura, 
obiekty i urządzenia techniczne;  

3) dopuszczalne ｦ usJugi.  
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy i Jadu ”rzestrzennego;  
1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać, remontom, ”rzebudowie 
i rozbudowie w wyJączeniem nadbudowy;  

2) wskaunik intensywno`ci zabudowy terenu - 
do 0,65;  

3) wysoko`ć zabudowy:  
a) budynków mieszkalnych - do 4 kondygnacji, 

w tym ”oddasze uwytkowe,  
b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 6 m 

do najwywej ”oJowonego ”unktu; 
4) geometria dachu - dach o ”oJaciach syme-

trycznych, kąt nachylenia 15 - 45º, do”uszczalny 
mansardowy;  

5) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niw 25% ”owierzchni terenu;  
6) usJugi mogą być lokalizowane jako obiekty:  
a) wbudowane w budynek mieszkalny do 30% 

jego ”owierzchni uwytkowej,  
b) wolnostojące o ”owierzchni s”rzedawy do 

           100 m²;  
7) zakazuje się budowy wolnostojących ”oje-

dynczych budynków garawowych;  
8) linia zabudowy:  

a) obowiązująca istniejącej zabudowy - od 

drogi KDź ul. WaJowej,  
b) nieprzekraczalna - w odlegJo`ci min. 8 m od 

linii rozgraniczającej drogi 4KDź;  
9) w zagos”odarowaniu terenu wydzielić: 

miejsce placu zabaw dla dzieci, rekreacji dla ludzi 

starszych i nie”eJnosprawnych, czasowe miejsca 

postojowe dla samochodów i rowerów.  
3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 10 %.  
 

§ 30.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1MN,U; 2MN,U; 3MN,U ustala 

się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usJugi;  
2) uzu”eJniające - budynki towarzyszące, maJa 

architektura, infrastruktura techniczna.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu  

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie 

wewnętrznej i rozbudowie;  

2) linia zabudowy:  

a) dla budynku mieszkalnego, mieszkalno ｦ 

usJugowego lub usJugowego nie”rzekraczalna ｦ 

w odlegJo`ci 10 m od krawędzi jezdni drogi 2KDL 
ul. SJonecznej,  

b) dla budynków ”ozostaJych ｦ nieprzekra-

czalna, okre`lona elewacją frontową budynku,  
o którym mowa w lit. a;  

3) wskaunik intensywno`ci zabudowy dziaJki 
budowlanej ｦ do 55%;  

4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niw 25%.  

3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy i Jadu ”rzestrzen-

nego;  

1) wysoko`ć zabudowy:  
a) budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe oraz od 
3,8 do 5 m do górnej krawędzi elewacji frontowej 
i do 10 m do kalenicy dachu,  

b) usJugowych, gos”odarczych, garawowych ｦ 

do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe 
poddasze oraz do 3,5 m do górnej krawędzi `cia-

ny zewnętrznej i do 7 m do kalenicy dachu;  

2) szeroko`ć elewacji frontowej budynków 
mieszkalnych ｦ od 10 m do 18 m;  

3) geometria dachów:  
a) budynków mieszkalnych - dwuspadowy  

o symetrycznym nachyleniu ”oJaci dachowych, 
do”uszczalne lukarny, naczóJki, okna do`wietlają-
ce ”oddasze; kąt nachylenia ”oJaci dachowych 
38 - 45º, ”okrycie dachówką ceramiczną lub ma-

teriaJem o fakturze dachówko - podobnej,  

b) pozostaJych obiektów budowlanych ｦ dwu-

spadowe, dopuszczalne jednospadowe;  

4) ukJad kalenicy dachów:  
a) budynków mieszkalnych, mieszkalno ｦ 

usJugowych i usJugowych ｦ równolegJy do drogi 
2KDL,  

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ 

szczytowy do drogi 2KDL;  

5) do”uszcza się sytuowanie budynków go-

spodarczych, wiat i garawy w odlegJo`ci od 1,5 m 

do 3 m od granicy dziaJki oraz ”rzy granicy dziaJki.  
4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 15 %.  
 

§ 31.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem: 4MN,U ustala się ”rzeznacze-

nie:  

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usJugi;  
2) uzu”eJniające - obiekty i urządzenia towarzy-

szące zabudowie mieszkaniowej maJa architektura.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu  

1) na terenie, wydzielonych dziaJkach budow-

lanych dopuszczalna jest realizacja zabudowy:  

a) mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoją-
cej, bliuniaczej, szeregowej,  

b) mieszkaniowej z usJugami na dziaJce,  
c) usJugowej;  
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2) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej:  

a) intensywno`ć zabudowy ｦ do 55%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 20%,  

3) linie zabudowy;  

a) budynków mieszkalnych, mieszkalno ｦ 

usJugowych ｦ obowiązująca, jak okre`la rysunek 
planu; dla usJugowych nie”rzekraczalna w odle-

gJo`ci 6,0 m od krawędzi jezdni drogi 1KDD,  
b) ”ozostaJych obiektów budowlanych gos”o-

darczych, gospodarczo ｦ garawowych i garawo-

wych ｦ nie”rzekraczalna okre`lona tylną `cianą 
budynków o których mowa w lit. a;  

4) dopuszcza się sytuowanie budynków usJu-

gowych, gospodarczych, gospodarczo ｦ garawo-

wych i garaw w odlegJo`ci od 1,5 do 3 m od gra-

nicy dziaJki oraz ”rzy granicy dziaJki;  
5) nie zezwala się na wznoszenie ogrodzeL 

monolitycznych (bez ”rze`witów) wzdJuw fronto-

wej granicy dziaJki, wymagana ”owierzchnia 
”rze`witów ogrodzenia ”owywej wysoko`ci 0,6 m 

ｦ nie mniejsza niw 25%, wysoko`ć ogrodzenia 
dziaJki ｦ nie większa niw 1,4 m, zalecana 1,2 m.  

3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy i Jadu ”rzestrzen-

nego;  

1) budynek mieszkalny, mieszkalno usJugowy, 
usJugowy:  

a) wysoko`ć ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych, 

w tym ”oddasze uwytkowe, oraz od 3,8 m do 5 m 

do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 10 m 

do kalenicy dachu, 

b) geometria dachów - dach o poJaciach syme-

trycznych, o kątach nachylenia 38-45º; sytuowa-

ny kalenicą jak na budynkach usytuowanych na 
dziaJce sąsiedniej; ”okrycie dachu dachówką lub 
materiaJem o fakturze dachówko - podobnej,  

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynków 
mieszkalnych od 10 do 18 m;  

2) budynki towarzyszące (gos”odarcze, gara-

wowe):  
a) wysoko`ć ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych, 

w tym uwytkowe ”oddasze oraz do 3,5 m do 

górnej krawędzi `ciany zewnętrznej i do 7 m do 

kalenicy dachu, 

b) usytuowanie na dziaJce: jako wbudowany, 
przybudowany do budynku mieszkalnego lub 

wolnostojący,  
c) do”uszcza się usytuowanie ”rzy granicy 

dziaJki sąsiedniej, w tym jako przybudowany do 

takiego budynku na dziaJce sąsiedniej,  
d) geometria dachów - dach nawiązujący for-

mą i materiaJem ”okrycia do budynku mieszkal-

nego lub do przybudowywanego budynku.  

4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 15 %.  

 

§ 32.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 5MN,U ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usJugi,  
2) uzu”eJniające - obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej maJa architek-

tura.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu  

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie 
i rozbudowie oraz zmianie s”osobu uwytkowania  
z uwzględnieniem wymogów okre`lonych w § 12;  

2) mowliwo`ć lokalizacji nowych budynków 
mieszkalnych, mieszkalno ｦ usJugowych i usJu-

gowych pod warunkiem zachowania wskauników 
zagos”odarowania dziaJki budowlanej okre`lonych 
w pkt 3;  

3) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej:  

a) intensywno`ć zabudowy ｦ do 55%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 20%;  

4) linie zabudowy:  

a) budynków mieszkalnych, mieszkalno ｦ 

usJugowych i usJugowych od drogi ulicy PoznaL-
skiej nieprzekraczalna, zgodnie z przepisami od-

rębnymi, od drogi 3KDW ”rzy rozbudowie budyn-

ków zachować istniejącą linię zabudowy,  
b) ”ozostaJych obiektów budowlanych gos”o-

darczych, gospodarczo ｦ garawowych i garawo-

wych ｦ nie”rzekraczalna okre`lona tylną `cianą 
budynków o których mowa w lit. a;  

5) do”uszcza się sytuowanie budynków usJu-

gowych, gospodarczych, gospodarczo ｦ garawo-

wych i garaw w odlegJo`ci od 1,5 do 3 m od gra-

nicy dziaJki oraz ”rzy granicy dziaJki.  
3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy i Jadu ”rzestrzen-

nego:  

1) budynek mieszkalny, mieszkalno usJugowy, 
usJugowy  

a) wysoko`ć ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych, 

w tym ”oddasze uwytkowe, oraz od 3,8 m do 5 m 

do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 10 m 

do kalenicy dachu,  

b) geometria dachów - dach o ”oJaciach syme-

trycznych, o kątach nachylenia 38-45º; sytuowa-

ny kalenicą jak na budynkach istniejących na 
dziaJce lub dziaJce sąsiedniej ”okrycie dachu da-

chówką ceramiczna lub materiaJem o fakturze 

dachówko - podobnej,  

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynków 
mieszkalnych od 10 do 14 m;  

2) budynki towarzyszące (gos”odarcze, gara-

wowe):  
a) wysoko`ć ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych, 

w tym uwytkowe ”oddasze oraz do 3,5 m do 

górnej krawędzi `ciany zewnętrznej i do 7 m do 

kalenicy dachu,  
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b) usytuowanie na dziaJce: jako wbudowany, 
przybudowany do budynku mieszkalnego lub 

wolnostojący,  
c) do”uszcza się usytuowanie ”rzy granicy 

dziaJki sąsiedniej, w tym jako przybudowany do 

takiego budynku na dziaJce sąsiedniej,  
d) geometria dachów - dach nawiązujący for-

mą i materiaJem ”okrycia do budynku mieszkal-

nego lub do przybudowywanego budynku.  

4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 15 %.  

 

§ 33.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 6MN,U ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usJugi,  
2) uzu”eJniające - obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie maJa architektura. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy i Jadu ”rzestrzennego:  

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie 
i rozbudowie oraz zmianie s”osobu uwytkowania  

z uwzględnieniem wymogów okre`lonych w § 13 

i wskauników zagos”odarowania dziaJki budowla-

nej okre`lonych w pkt 2;  

2) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej:  

a) intensywno`ć zabudowy ｦ do 55%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 20%;  

3) linie zabudowy:  

a) budynków mieszkalnych, mieszkalno ｦ 

usJugowych i usJugowych ｦ nieprzekraczalna, 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymi,  
b) ”ozostaJych obiektów budowlanych gos”o-

darczych, gospodarczo ｦ garawowych i garawo-

wych ｦ nieprzekraczalna zgodnie z przepisami 

odrębnymi;  
4) do”uszcza się sytuowanie budynków usJu-

gowych, gospodarczych, gospodarczo ｦ garawo-

wych i garawy w odlegJo`ci od 1,5 do 3 m od 

bocznych granic dziaJki oraz ”rzy granicy dziaJki 
bocznej; od cieku wodnego nalewy zachować linię 
zabudowy zgodnie z ”rze”isami odrębnymi.  

3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 15 %.  

 

§ 34.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 7MN,U; 8MN,U ustala się ”rze-

znaczenie:  

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usJugi,  
2) uzu”eJniające - obiekty i urządzenia towa-

rzyszące, zieleL, maJa architektura.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy i Jadu ”rzestrzennego:  

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie 
i rozbudowie oraz zmianie s”osobu uwytkowania  
z uwzględnieniem wymogów okre`lonych w § 13 

i wskauników zagos”odarowania dziaJki budowla-

nej okre`lonych w pkt 3;  

2) do”uszczalny ”odziaJ terenu 7MN,U na 

dziaJki budowlane; na wydzielonych dziaJkach 
budowlanych dopuszczalna jest realizacja zabu-

dowy:  

a) mieszkaniowej jednorodzinnej,  

b) mieszkaniowej z usJugami na dziaJce,  
c) usJugowej;  
2) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej:  

a) intensywno`ć zabudowy ｦ do 55%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 20%,  

3) linie zabudowy ｦ nieprzekraczalna, zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi;  
4) od cieku wodnego nalewy zachować linię 

zabudowy zgodnie z ”rze”isami odrębnymi.  
3. Stawka procentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 15 %.  
 

§ 35.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 9MN,U ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usJugi,  
2) uzu”eJniające ｦ obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej maJa architek-

tura.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:  

1) teren objęty strefą B ochrony konserwator-

skiej na którym zachowany jest czę`ciowo histo-

ryczny ukJad urbanistyczny o ukJadzie ulicowym 
wymagający ochrony zgodnie z wymogami okre-

`lonymi w § 13;  

2) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie 
rozbudowie, zmianie s”osobu uwytkowania,  
w tym w celu uzyskania dodatkowej powierzchni 

mieszkalnej, przy czym prace budowlane i urbani-

styczne na budynkach objętych ochroną konser-

watorską wymagają uzgodnienia z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków;  

3) dopuszczalna adaptacja i przebudowa bu-

dynków niemieszkalnych na cele mieszkalne lub 
usJugowe;  

4) na dziaJkach niezabudowanych mowliwo`ć 
realizacji:  

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych  
i maJych domów mieszkalnych wielorodzinnych 
do 12 mieszkaL,  

b) zabudowy mieszkaniowej z usJugami,  
c) usJug;  
5) linia zabudowy:  

a) nieprzekraczalna przy rozbudowie istniejącej 
zabudowy,  
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b) obowiązująca jak okre`lono na rysunku ”lanu,  
c) w przypadku braku na rysunku planu linii 

zabudowy nie”rzekraczalną linie zabudowy nalewy 
ustalić zgodnie z ”rze”isami odrębnymi;  

6) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej:  

a) wskaunik zabudowy - do 60%;  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 

20% ”owierzchni dziaJki;  
7) usJugi bytowe mogą być lokalizowane jako 

obiekty wbudowane w budynek mieszkalny do 

35% jego ”owierzchni uwytkowej; do”uszczalne 
jako obiekty wolnostojące ”od warunkiem za-

chowania wskaunika zabudowy dziaJki;  
8) nie zezwala się na wznoszenie ogrodzeL 

monolitycznych (bez ”rze`witów) wzdJuw fronto-

wej granicy dziaJki, wymagana ”owierzchnia 
”rze`witów ogrodzenia ”owywej wysoko`ci 0,6 m 

ｦ nie mniejsza niw 25%, wysoko`ć ogrodzenia 
dziaJki ｦ nie większa niw 1,4 m, zalecana 1,2 m.  

3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego:  

1) gabaryty i wysoko`ci:  
a) budynków mieszkalnych, mieszkalno ｦ 

usJugowych i usJugowych ｦ do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, oraz do 
5 m do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 

10 m do kalenicy dachu,  

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 6 m 

do najwywej ”oJowonego ”unktu,  

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynków 
”rzeznaczenia ”odstawowego winna uwzględniać 
historyczne zasady ”odziaJów ”arcelacyjnych;  

2) dachy:  

a) dach budynków ”rzeznaczenia ”odstawo-

wego dostosowany do geometrii dachu zabytko-

wej zabudowy usytuowanej w historycznym blo-

ku zabudowy, w tym takwe dach o ”oJaciach sy-

metrycznych, o kątach nachylenia 38-45º,  
b) kalenica dachu - usytuowana prostopadle 

do frontu dziaJki,  
c) pokrycie - dachówką ceramiczną lub mate-

riaJem o fakturze dachówko ｦ podobnej,  

d) ”ozostaJych obiektów budowlanych - na-

wiązujący formą i materiaJem ”okrycia do dachu 
budynku mieszkalnego.  

4. Do”uszcza się zachowanie istniejących bu-

dynków nie s”eJniających wymogów okre`lonych 
w § 13 i ust. 3 pkt 1-2 z mowliwo`cią ”rzebudo-

wy i rozbudowy, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi.  
5. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 15 %.  
 

§ 36.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 10MN,U; 11MN,U; 12MN,U; 

13MN,U ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usJugi; 

2) uzu”eJniające - urządzenia i obiekty towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej.  
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:  

1) na dziaJce budowlanej do”uszczalna jest re-

alizacja zabudowy:  

a) mieszkaniowej w formach zabudowy jedno-

rodzinnej wolnostojącej lub bliuniaczej,  
b) mieszkaniowej z usJugami,  
c) wyJącznie zabudowy usJugowej;  
2) usJugi mogą być lokalizowane w formie:  

a) obiektu wolnostojącego na dziaJce,  
b) obiektu przybudowanego do budynku 

mieszkalnego,  

c) w parterze budynku mieszkalnego z czę`cią 
mieszkalną na ”iętrze;  

3) zjazd ｦ z dróg KDD, KDR;  
4) linia zabudowy:  

a) obowiązująca dla budynku mieszkalnego, 
mieszkalno ｦ usJugowego i usJugowego ｦ jak 

okre`lono na rysunku ”lanu,  
b) nie”rzekraczalna dla ”ozostaJych obiektów 

budowlanych ｦ okre`lona elewacją frontową bu-

dynku, o którym mowa w lit. a;  

5) wskauniki zagos”odarowania:  
a) intensywno`ć zabudowy dziaJki budowlanej 

- do 0,30, na której sytuowane są wyJącznie bu-

dynki mieszkalne oraz do 40% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, na której są budynki mieszkalno ｦ 

usJugowe i usJugowe,  
b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 30% 

”owierzchni dziaJki budowlanej;  
6) w ”rzy”adku lokalizacji usJug nalewy za-

”ewnić w obrębie dziaJki miejsca ”ostojowe dla 
klientów.  

3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego:  

1) gabaryty i wysoko`ci budynków:  
a) wysoko`ć ｦ do 2 dwóch kondygnacji nad-

ziemnych w tym ”oddasze uwytkowe, oraz od  
3,8 m do 5 m do górnej krawędzi elewacji fron-

towej i do 10 m do kalenicy dachu;  

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 

6m do najwywej ”oJowonego ”unktu;  
2) geometria dachów budynków: - dach o sy-

metrycznym ukJadzie ”oJaci dachowych, kątach 
nachylenia ”oJaci dachowych 36 - 45º, sytuowa-

ny kalenicą równolegle do drogi KDD, pokryty 

dachówką ceramiczną lub materiaJem o fakturze 

dachówko - podobnej.  

4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 15 %.  

 

§ 37.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 14MN,U ustala się ”rzeznacze-

nie:  

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usJugi; 
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2) uzu”eJniające - urządzenia i obiekty towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej.  
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:  

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, rozbudowie,  
i ”rzebudowie, w tym ”oddaszy na cele uwytkowe;  

2) zjazd ｦ z drogi 16KDD;  

3) na dziaJce budowlanej do”uszcza się sytu-

owanie wyJącznie 1 budynku gospodarczego, 

gos”odarczo garawowego lub garawowego; do-

puszcza się sytuowanie budynków w odlegJo`ci 
od 1,5 m do 3 m od granicy dziaJki lub ”rzy gra-

nicy dziaJki;  
4) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej:  

a) wskaunik zabudowy ｦ do 40%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 30% 

”owierzchni dziaJki;  
5) linia zabudowy:  

a) budynków mieszkalnych i usJugowych - 

nieprzekraczalna zgodnie z ”rze”isami odrębnymi,  
b) budynków gos”odarczych, garawy i wiat ｦ 

nie”rzekraczalna, okre`lona tylną `cianą budynku 
mieszkalnego;  

6) usJugi mogą być lokalizowane w formie:  

a) wbudowanej w budynek mieszkalny do 

35% jego ”owierzchni uwytkowej lub na caJo`ci 
parteru,  

b) obiektu przybudowanego do budynku 

mieszkalnego,  

c) obiektu wolnostojącego na dziaJce;  

7) w ”rzy”adku lokalizacji usJug nalewy za-

”ewnić w obrębie dziaJki miejsca postojowe dla 

klientów w ilo`ci nie mniejszej niw 2 dla samo-

chodów i 4 dla rowerów, które mowna lokalizo-

wać między linią rozgraniczającą a linią zabudo-

wy;  

8) nie zezwala się na wznoszenie ogrodzeL 
monolitycznych (bez ”rze`witów) wzdJuw fronto-

wej granicy dziaJki, wymagana ”owierzchnia 
”rze`witów ogrodzenia ”owywej wysoko`ci 0,6 m 

ｦ nie mniejsza niw 25%, wysoko`ć ogrodzenia 
dziaJki ｦ nie większa niw 1,4 m, zalecana 1,2 m.  

3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu prze-

strzennego:  

1) gabaryty i wysoko`ci:  
a) budynków mieszkalnych i usJugowych ｦ do 

2 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe 
poddasze, oraz od 3,8 m do 5 m do górnej kra-

wędzi elewacji frontowej i do 10 m do kalenicy 

dachu,  

b) gospodarczych i garawowych ｦ do 2 kondy-

gnacji nadziemnych oraz do 3,5 m do górnej kra-

wędzi `ciany zewnętrznej i do 7 m do kalenicy 

dachu;  

2) geometria dachów - dach o ”oJaciach syme-

trycznych, o kątach nachylenia 38-45º, sytuowa-

ny kalenicą jak na budynkach usytuowanych na 
dziaJkach sąsiednich.  

4. Do”uszcza się zachowanie istniejących bu-

dynków nie s”eJniających wymogów ust. 3,  

z mowliwo`cią ich ”rzebudowy i rozbudowy, 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymi.  
5. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 15%.  

 

§ 38.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem: 15MN,U ustala się:  
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usJugi; 
2) uzu”eJniające - obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej.  
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) teren objęty strefą B ochrony konserwator-

skiej na którym zachowany jest czę`ciowo histo-

ryczny ukJad urbanistyczny o ukJadzie ulicowym 
wymagający ochrony zgodnie z wymogami okre-

`lonymi w § 13;  

2) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie 
rozbudowie, zmianie s”osobu uwytkowania,  
w tym w celu uzyskania dodatkowej powierzchni 

mieszkalnej, przy czym prace budowlane i urbani-

styczne na budynkach objętych ochroną konser-

watorską wymagają uzgodnienia z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków;  

3) dopuszczalna adaptacja i przebudowa bu-

dynków niemieszkalnych na cele mieszkalne lub 
usJugowe;  

4) na dziaJkach niezabudowanych mowliwo`ć 
realizacji:  

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych  

w formie wolnostojącej, bliuniaczej, szeregowej  
i maJych domów mieszkalnych wielorodzinnych,  

b) zabudowy mieszkaniowej z usJugami,  
c) usJug;  
5) linia zabudowy:  

a) nie”rzekraczalna ”rzy rozbudowie istniejącej 
zabudowy,  

b) obowiązująca jak okre`lono na rysunku ”lanu,  

c) w przypadku braku na rysunku planu linii 

zabudowy nie”rzekraczalną linie zabudowy nalewy 
ustalić zgodnie z ”rze”isami odrębnymi;  

6) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej:  

a) wskaunik zabudowy - do 60%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 

20% ”owierzchni dziaJki;  
7) usJugi mogą być lokalizowane jako obiekty:  
a) wbudowane w budynek mieszkalny do 35% 

jego ”owierzchni uwytkowej,  
b) wolnostojące ”od warunkiem zachowania 

wskaunika intensywno`ci zabudowy dziaJki;  
8) nie zezwala się na wznoszenie ogrodzeL 

monolitycznych (bez ”rze`witów) wzdJuw fronto-

wej granicy dziaJki, wymagana ”owierzchnia 
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”rze`witów ogrodzenia ”owywej wysoko`ci 0,6 m 

ｦ nie mniejsza niw 25%, wysoko`ć ogrodzenia 
dziaJki ｦ nie większa niw 1,4 m, zalecana 1,2 m. 

3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego:  

1) gabaryty i wysoko`ci:  
a) budynków mieszkalnych, mieszkalno ｦ 

usJugowych i usJugowych ｦ do 3 kondygnacji 

nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, oraz do 

7 m do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 

12 m do kalenicy dachu,  

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 6 m 

do najwywej ”oJowonego ”unktu,  

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynków 
”rzeznaczenia ”odstawowego winna uwzględniać 
historyczne zasady ”odziaJów ”arcelacyjnych;  

2) dachy:  

a) dach budynków ”rzeznaczenia ”odstawo-

wego dostosowany do geometrii dachu zabytko-

wej zabudowy usytuowanej w historycznym blo-

ku zabudowy, w tym takwe dach o ”oJaciach sy-

metrycznych, o kątach nachylenia 38 -45º,  
b) kalenica dachu - sytuowana prostopadle do 

frontu dziaJki w ciągu ul. Stawowej; w ciągu dro-

gi 16KDD równolegle,  
c) pokrycie - dachówką ceramiczną lub mate-

riaJem o fakturze dachówko ｦ podobnej. 

4. Do”uszcza się zachowanie istniejących bu-

dynków nie s”eJniających wymogów okre`lonych 
w § 13 i ust. 3 pkt 1-2 z mowliwo`cią ”rzebudo-

wy i rozbudowy, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi.  
5. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 15 %.  

 

§ 39.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 16MN,U; 17MN,U ustala się 
przeznaczenie:  

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usJugi;  
2) uzu”eJniające - urządzenia i obiekty towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej.  
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:  

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, rozbudowie,  
i ”rzebudowie, w tym ”oddaszy na cele uwytkowe;  

2) zjazd ｦ z drogi 2KDL;  

3) na dziaJce budowlanej do”uszcza się sytu-

owanie wyJącznie 1 budynku gospodarczego, 

gos”odarczo garawowego lub garawowego; do-

”uszcza się sytuowanie budynków w odlegJo`ci 
od 1,5 m do 3 m od granicy dziaJki lub ”rzy gra-

nicy dziaJki;  
4) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej:  

a) wskaunik zabudowy ｦ do 60%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 20% 

”owierzchni dziaJki; 

5) linia zabudowy:  

a) budynków mieszkalnych i usJugowych - 

nieprzekraczalna zgodnie z ”rze”isami odrębnymi,  
b) budynków gos”odarczych, garawy i wiat ｦ 

nie”rzekraczalna, okre`lona tylna `cianą budynku 

mieszkalnego;  

6) usJugi mogą być lokalizowane w formie:  

a) wbudowanej w budynek mieszkalny do 

35% jego ”owierzchni uwytkowej lub na caJo`ci 
parteru,  

b) obiektu przybudowanego do budynku 

mieszkalnego,  

c) obiektu wolnostojącego na dziaJce;  
7) wskazane sytuowanie garawy jako obiektu 

wbudowanego w budynek mieszkalny;  

8) nie zezwala się na wznoszenie ogrodzeL 
monolitycznych (bez ”rze`witów) wzdJuw fronto-

wej granicy dziaJki, wymagana ”owierzchnia 
”rze`witów ogrodzenia ”owywej wysoko`ci 0,6 m 

ｦ nie mniejsza niw 25%, wysoko`ć ogrodzenia 
dziaJki ｦ nie większa niw 1,4 m, zalecana 1,2 m.  

3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego:  

1) gabaryty i wysoko`ci:  
a) budynków mieszkalnych i usJugowych ｦ do 

2 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe 
poddasze, oraz od 3,8 m do 5 m do górnej kra-

wędzi elewacji frontowej i do 10 m do kalenicy 

dachu,  

b) gospodarczych i garawowych ｦ do 2 kondy-

gnacji nadziemnych oraz do 3,5 m do górnej kra-

wędzi `ciany zewnętrznej i do 7 m do kalenicy 

dachu;  

2) geometria dachów - dach o ”oJaciach syme-

trycznych, o kątach nachylenia 38-45º, o kaleni-

cy sytuowanej ”rosto”adle do frontu dziaJki.  
4. Do”uszcza się zachowanie istniejących bu-

dynków nie s”eJniających wymogów ust. 3,  

z mowliwo`cią ich przebudowy i rozbudowy, 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymi.  
5. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 15%.  
 

§ 40.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 18MN,U ustala się ”rzeznacze-

nie:  

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usJugi,  
2) uzu”eJniające - urządzenia i obiekty towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej.  
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:  

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, rozbudowie,  

i ”rzebudowie, w tym ”oddaszy na cele uwytkowe; 

2) zjazd ｦ z drogi 2KDL i 16KDD;  
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3) na terenie dopuszczalna realizacja:  

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

w formie wolnostojące, bliuniaczej i, szeregowej  
i maJych domów wielorodzinnych,  

b) zabudowy mieszkaniowej z usJugami,  
c) zabudowy usJugowej;  
5) dziaJce budowlanej do”uszcza się sytuowa-

nie wyJącznie 1 budynku gospodarczego, gospo-

darczo garawowego lub garawowego; do”uszcza 
się sytuowanie budynków w odlegJo`ci od 1,5 m 

do 3 m od granicy dziaJki lub ”rzy granicy dziaJki;  
6) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej:  

a) wskaunik zabudowy ｦ do 60%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 20% 

”owierzchni dziaJki;  
7) linia zabudowy:  

a) budynków mieszkalnych i usJugowych ｦ 

obowiązująca i nie”rzekraczalna jak okre`la rysu-

nek planu,  

b) budynków gos”odarczych, garawy i wiat ｦ 

nie”rzekraczalna, okre`lona tylna `cianą budynku 
mieszkalnego;  

8) usJugi mogą być lokalizowane w formie:  

a) wbudowanej w budynek mieszkalny do 

30% jego powierzchni uwytkowej lub na caJo`ci 
parteru budynku,  

b) obiektu przybudowanego do budynku 

mieszkalnego,  

c) obiektu wolnostojącego na dziaJce;  

9) wskazane sytuowanie garawy jako obiektu 
wbudowanego w budynek mieszkalny.  

3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego:  

1) gabaryty i wysoko`ci:  
a) budynków mieszkalnych i usJugowych ｦ do 

3 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe 
poddasze, oraz do 7 m do górnej krawędzi elewa-

cji frontowej i do 12 m do kalenicy dachu,  

b) gospodarczych i garawowych ｦ do 2 kondy-

gnacji nadziemnych oraz do 3,5 m do górnej kra-

wędzi `ciany zewnętrznej i do 7 m do kalenicy 

dachu;  

2) geometria dachów - dach o ”oJaciach syme-

trycznych, o kątach nachylenia 38-45º, o kaleni-

cy sytuowanej ”rosto”adle do frontu dziaJki.  
4. Do”uszcza się zachowanie istniejących bu-

dynków nie s”eJniających wymogów ust. 3,  

z mowliwo`cią ich ”rzebudowy i rozbudowy, 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymi.  
5. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 15 %.  
 

§ 41.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 19MN,U ustala się ”rzeznacze-

nie:  

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usJugi;  

2) uzu”eJniające - urządzenia i obiekty towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:  

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, rozbudowie,  
i przebudowie, w tym ”oddaszy na cele uwytko-

we;  

2) zjazd ｦ z drogi 16KDD;  

3) na terenie dopuszczalna realizacja nowej 

zabudowy ”od warunkiem zachowania wskaunika 
zabudowy okre`lonego w pkt 5;  

4) do”uszcza się sytuowanie budynków w od-

legJo`ci od 1,5 m do 3 m od granicy dziaJki lub 
”rzy granicy dziaJki;  

5) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej:  

a) wskaunik zabudowy ｦ do 65%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 20% 

”owierzchni dziaJki;  
6) linia zabudowy:  

a) budynków mieszkalnych i usJugowych ｦ 

nieprzekraczalna zgodnie z ”rze”isami odrębnymi,  
b) budynków gos”odarczych, garawy i wiat ｦ 

nie”rzekraczalna, okre`lona tylną `cianą budynku 
mieszkalnego;  

7) usJugi mogą być lokalizowane w formie:  

a) wbudowanej w budynek mieszkalny do 

30% jego ”owierzchni uwytkowej lub na caJo`ci 
parteru budynku,  

b) obiektu wolnostojącego na dziaJce.  
3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego:  

1) gabaryty i wysoko`ci:  
a) budynków mieszkalnych i usJugowych ｦ do 

3 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe 
poddasze, oraz do 7 m do górnej krawędzi elewa-

cji frontowej i do 12 m do kalenicy dachu,  

b) gospodarczych i garawowych ｦ do 2 kondy-

gnacji nadziemnych oraz do 3,5 m do górnej kra-

wędzi `ciany zewnętrznej i do 7 m do kalenicy 

dachu;  

2) geometria dachów - dach o ”oJaciach syme-

trycznych, o kątach nachylenia 38-45º, o kaleni-

cy sytuowanej równolegle do frontu dziaJki.  
4. Do”uszcza się zachowanie istniejących bu-

dynków nie s”eJniających wymogów ust. 3,  

z mowliwo`cią ich ”rzebudowy i rozbudowy, 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymi.  
5. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 15 %.  
 

§ 42.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 20MN,U ustala się ”rzeznacze-

nie:  

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usJugi;  
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2) uzu”eJniające - urządzenia i obiekty towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej.  
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:  

1) teren objęty strefą A ochrony konserwator-

skiej na którym zachowany jest historyczny ukJad 
urbanistyczny o ukJadzie ulicowym wymagający 
ochrony zgodnie z wymogami okre`lonymi w § 12;  

2) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie 
rozbudowie, zmianie s”osobu uwytkowania,  
w tym w celu uzyskania dodatkowej powierzchni 

mieszkalnej, przy czym prace budowlane i urbani-

styczne na budynkach objętych ochroną konser-

watorską wymagają uzgodnienia z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków;  

3) dopuszczalna adaptacja i przebudowa bu-

dynków niemieszkalnych na cele mieszkalne lub 
usJugowe;  

4) na terenie dopuszczalna realizacja nowej 

zabudowy pod warunkiem zachowania wskaunika 
zabudowy okre`lonego w pkt 5; dopuszczalne 

odstę”stwo je`li wynikać będzie z wymogów 
konserwatorskich;  

5) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej:  

a) wskaunik zabudowy ｦ do 65%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 

20% ”owierzchni dziaJki;  
6) linia zabudowy - budynków mieszkalnych  

i usJugowych ｦ obowiązująca zgodnie z histo-

ryczną linią zabudowy ”ierzei przyulicznej ulicy 

Basztowej;  

7) usJugi mogą być lokalizowane w formie:  

a) wbudowanej w budynek mieszkalny do 

30% jego ”owierzchni uwytkowej lub na caJo`ci 
parteru budynku,  

b) obiektu samodzielnego na dziaJce.  

3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego:  

1) gabaryty i wysoko`ci:  
a) budynków mieszkalnych i usJugowych ｦ do 

3 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe 
poddasze, oraz do 7 m do górnej krawędzi elewa-

cji frontowej i do 12 m do kalenicy dachu; do-

”uszcza się inne ”arametry wysoko`ci budynku 
je`li wynikać to będzie z wymogów konserwator-

skich,  

b) gospodarczych i garawowych ｦ do 2 kondy-

gnacji nadziemnych oraz do 3,5 m do górnej kra-

wędzi `ciany zewnętrznej i do 7 m do kalenicy 

dachu;  

2) geometria dachów - dach o ”oJaciach syme-

trycznych, o kątach nachylenia 38-45º, o kaleni-

cy sytuowanej równolegle do frontu dziaJki.  
4. Do”uszcza się zachowanie istniejących bu-

dynków nie s”eJniających wymogów ust. 3,  

z mowliwo`cią ich ”rzebudowy i rozbudowy, 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymi.  
5. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 15%.  
 

§ 43.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 21MN,U ustala się ”rzeznacze-

nie:  

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usJugi,  
2) uzu”eJniające - urządzenia i obiekty towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:  

1) teren objęty strefą A ochrony konserwator-

skiej wymagający ochrony zgodnie z wymogami 

okre`lonymi w § 12; 

2) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie 
rozbudowie, zmianie s”osobu uwytkowania,  
w tym w celu uzyskania dodatkowej powierzchni 

mieszkalnej, przy czym prace budowlane i urbani-

styczne na budynkach objętych ochroną konser-

watorską wymagają uzgodnienia z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków;  

3) dopuszczalna adaptacja i przebudowa bu-

dynków niemieszkalnych na cele mieszkalne lub 
usJugowe;  

4) na terenie dopuszczalna realizacja nowej 

zabudowy ”od warunkiem zachowania wskaunika 
zabudowy okre`lonego w pkt 5; dopuszczalne 

odstę”stwo je`li wynikać będzie z wymogów 
konserwatorskich;  

5) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej:  

a) wskaunik zabudowy ｦ do 60%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 20% 

”owierzchni dziaJki. 
3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 15%.  

 

§ 44.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 22MN,U ustala się ”rzeznacze-

nie:  

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usJugi; 
2) uzu”eJniające - urządzenia i obiekty towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej.  
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:  

1) teren objęty strefą A ochrony konserwator-

skiej na którym zachowany jest w czę`ci histo-

ryczny ukJad urbanistyczny o ukJadzie ”rzyulicz-

nym wymagający ochrony zgodnie z wymogami 

okre`lonymi w §12;  
2) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie 
rozbudowie, zmianie s”osobu uwytkowania,  
w tym w celu uzyskania dodatkowej powierzchni 
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mieszkalnej, przy czym prace budowlane i urbani-

styczne na budynkach objętych ochroną konser-

watorską w ciągu ul. Basztowej wymagają 
uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem za-

bytków, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi;  
3) wymagane zachowanie i odtworzenie blo-

ków zabudowy lub zwartej ”ierzei zabudowy, 
zgodnie z wymogami konserwatorskimi;  

4) dopuszczalna adaptacja i przebudowa bu-

dynków niemieszkalnych na cele mieszkalne lub 
usJugowe;  

5) na terenie dopuszczalna realizacja nowej 

zabudowy ”od warunkiem zachowania wskaunika 
zabudowy okre`lonego w pkt. 6; dopuszczalne 

odstę”stwo je`li wynikać będzie z wymogów 
konserwatorskich;  

6) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej:  

a) wskaunik zabudowy ｦ do 60%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 20% 

”owierzchni dziaJki.  
3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 15%.  
 

§ 45.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 23MN,U ustala się ”rzeznacze-

nie:  

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usJugi; 
2) uzu”eJniające - urządzenia i obiekty towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:  

1) teren objęty strefą A ochrony konserwator-

skiej wymagający ochrony zgodnie z wymogami 

okre`lonymi w § 12; 

2) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, przebudowie 

rozbudowie, zmianie s”osobu uwytkowania ”rzy 
czym prace budowlane i urbanistyczne na budyn-

kach objętych ochroną konserwatorską wymagają 
”ozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabyt-

ków, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi.  
3. Stawka procentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 15%.  

 

§ 46.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 24MN,U ustala się ”rzeznacze-

nie:  

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usJugi; 
2) uzu”eJniające - urządzenia i obiekty towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej.  
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:  

1) teren objęty strefą A ochrony konserwator-

skiej na którym zachowany jest historyczny ukJad 
urbanistyczny o ukJadzie ulicowym w ciągu  

ul. WaJowej wymagający ochrony zgodnie z wy-

mogami okre`lonymi w § 12;  

2) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i zagro-

dowa mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie 
rozbudowie, zmianie s”osobu uwytkowania,  
w tym w celu uzyskania dodatkowej powierzchni 

mieszkalnej, przy czym prace budowlane i urbani-

styczne na budynkach objętych ochroną konser-

watorską wymagają uzgodnienia z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków;  

3) dopuszczalna adaptacja i przebudowa bu-

dynków niemieszkalnych na cele mieszkalne lub 
usJugowe;  

4) w zabudowie zagrodowej dopuszczalna ob-

sada zwierząt gos”odarskich w DJP nie wymaga-

jąca s”orządzenia oddziaJywania na `rodowisko 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi;  

5) na terenie dopuszczalna realizacja nowej 

zabudowy ”od warunkiem zachowania wskaunika 
zabudowy okre`lonego w pkt 5; dopuszczalne 

odstę”stwo je`li wynikać będzie z wymogów 
konserwatorskich;  

6) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej:  

a) wskaunik zabudowy ｦ do 60%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 20% 

”owierzchni dziaJki;  
7) linia zabudowy - budynków mieszkalnych  

i usJugowych ｦ obowiązująca zgodnie z histo-

ryczną linią zabudowy ”ierzei przyulicznej ulicy 

WaJowej;  
8) usJugi mogą być lokalizowane w formie:  

a) wbudowanej w budynek mieszkalny do 

30% jego ”owierzchni uwytkowej lub na caJo`ci 
parteru budynku,  

b) obiektu wolnostojącego na dziaJce.  
3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego:  

1) gabaryty i wysoko`ci:  
a) budynków mieszkalnych i usJugowych ｦ do 

3 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe 
poddasze, oraz do 7 m do górnej krawędzi elewa-

cji frontowej i do 12 m do kalenicy dachu,  

b) gospodarczych i garawowych ｦ do 2 kondy-

gnacji nadziemnych oraz do 3,5 m do górnej kra-

wędzi `ciany zewnętrznej i do 7 m do kalenicy 

dachu;  

2) geometria dachów - dach o ”oJaciach syme-

trycznych, o kątach nachylenia 38-45º, o kaleni-

cy sytuowanej równolegle do frontu dziaJki.  
4. Do”uszcza się zachowanie istniejących bu-

dynków nie s”eJniających wymogów ust. 3,  

z mowliwo`cią ich ”rzebudowy i rozbudowy, 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymi.  
5. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 15%.  
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§ 47.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 25MN,U ustala się ”rzeznacze-

nie:  

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usJugi;  
2) uzu”eJniające - urządzenia i obiekty towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej.  
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:  

1) teren objęty strefą B ochrony konserwator-

skiej; przy zabudowie i zagospodarowaniu wyma-

gający ochrony zgodnie z wymogami okre`lonymi 

w § 12;  

2) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca (gos”odarcza) mowe ”odlegać remon-

tom, przebudowie rozbudowie, zmianie sposobu 

uwytkowania, w tym w celu uzyskania dodatko-

wej powierzchni mieszkalnej;  

3) dopuszczalna adaptacja i przebudowa bu-

dynków niemieszkalnych na cele mieszkalne lub 
usJugowe;  

4) na terenie dopuszczalna realizacja nowej 

zabudowy ”od warunkiem zachowania wskaunika 
zabudowy okre`lonego w pkt 5;  

5) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej:  

a) wskaunik zabudowy ｦ do 60%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 20% 

”owierzchni dziaJki;  
6) linia zabudowy ｦ obowiązująca i nieprze-

kraczalna jak okre`lono na rysunku ”lanu;  
7) usJugi mogą być lokalizowane w formie:  

a) wbudowanej w budynek mieszkalny do 

30% jego ”owierzchni uwytkowej lub na caJo`ci 
parteru budynku,  

b) obiektu przybudowanego do budynku 

mieszkalnego,  

c) wolnostojącego obiektu na dziaJce;  
8) nie zezwala się na wznoszenie ogrodzeL 

monolitycznych (bez ”rze`witów) wzdJuw fronto-

wej granicy dziaJki, wymagana ”owierzchnia 
”rze`witów ogrodzenia ”owywej wysoko`ci 0,6 m 

ｦ nie mniejsza niw 25%, wysoko`ć ogrodzenia 
dziaJki ｦ nie większa niw 1,4 m, zalecana 1,2 m;  

9) obsJuga komunikacyjna ｦ utrzymuje się ist-

niejące zjazdy na drogę KDGP uzgodnione z za-

rządcą drogi; dla nowej zabudowy wyJącznie ”la-

nowaną drogą 17KDD.  
3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego:  

1) gabaryty i wysoko`ci:  
a) budynków mieszkalnych i usJugowych ｦ do 

3 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe 
poddasze, oraz do 7 m do górnej krawędzi elewa-

cji frontowej i do 12 m do kalenicy dachu,  

b) gospodarczych i garawowych ｦ do 2 kondy-

gnacji nadziemnych oraz do 3,5 m do górnej kra-

wędzi `ciany zewnętrznej i do 7 m do kalenicy 

dachu;  

2) geometria dachów - dach o ”oJaciach syme-

trycznych, o kątach nachylenia 38-45º, o kaleni-

cy sytuowanej równolegle do frontu dziaJki.  
4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 15%.  

 

§ 48.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 26MN,U ustala się ”rzeznacze-

nie:  

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usJugi;  
2) uzu”eJniające - urządzenia i obiekty towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej.  
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:  

1) teren objęty strefą B ochrony konserwator-

skiej wymagający ochrony zgodnie z wymogami 

okre`lonymi w § 12;  

2) ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane ｦ zgod-

nie z rysunkiem ”lanu; do”uszczalny inny ”odziaJ 
pod warunkiem zachowania minimalnej szeroko-

`ci frontu dziaJki okre`lonej § 21 ust. 6 pkt 2;  

3) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej:  

a) wskaunik zabudowy ｦ do 50%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 30% 

”owierzchni dziaJki;  
4) linia zabudowy ｦ obowiązująca jak okre`lo-

no na rysunku planu;  

5) usJugi mogą być lokalizowane w formie:  

a) wbudowanej w budynek mieszkalny do 

30% jego ”owierzchni uwytkowej lub na caJo`ci 
parteru budynku,  

b) obiektu przybudowanego do budynku 

mieszkalnego,  

c) wolnostojącego obiektu na dziaJce;  
6) budynki gospodarcze i garawowe ｦ dopusz-

cza się realizacje jednego budynku gos”odarcze-

go, gospodarczo ｦ garawowego lub garawowego;  
7) nie zezwala się na wznoszenie ogrodzeL 

monolitycznych (bez ”rze`witów) wzdJuw fronto-

wej granicy dziaJki, wymagana powierzchnia 

”rze`witów ogrodzenia ”owywej wysoko`ci 0,6 m 

ｦ nie mniejsza niw 25%, wysoko`ć ogrodzenia 
dziaJki ｦ nie większa niw 1,4 m, zalecana 1,2 m;  

8) obsJuga komunikacyjna ｦ drogą 17KDD.  
3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego:  

1) gabaryty i wysoko`ci:  
a) budynków mieszkalnych i usJugowych ｦ do 

3 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe 
poddasze, oraz do 7 m do górnej krawędzi elewa-

cji frontowej i do 12 m do kalenicy dachu,  

b) gospodarczych i garawowych ｦ do 2 kondy-

gnacji nadziemnych oraz do 3,5 m do górnej kra-
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wędzi `ciany zewnętrznej i do 7 m do kalenicy 

dachu;  

2) geometria dachów - dach budynków miesz-

kalnych o ”oJaciach symetrycznych, o kątach 
nachylenia 38-45º, do”uszczalne wykusze, lukar-

ny, okna do`wietlające ”oddasze, o kalenicy sy-

tuowanej równolegle do frontu dziaJki; dla budyn-

ków usJugowych do”uszcza się dachy wielos”a-

dowe; budynków gos”odarczych i garawowych 
nawiązujące formą do dachu budynku mieszkal-

nego.  

4. Stawka procentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 10%.  

 

§ 49.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 27MN,U ustala się ”rzeznacze-

nie:  

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usJugi; 
2) uzu”eJniające - urządzenia i obiekty towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej.  
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:  

1) teren objęty strefą B ochrony konserwator-

skiej wymagający ochrony zgodnie z wymogami 

okre`lonymi w § 12;  

2) ”odziaJ na dziaJki budowlane ｦ zgodnie  

z rysunkiem ”lanu; do”uszczalny inny ”odziaJ ”od 
warunkiem zachowania minimalnej szeroko`ci 
frontu dziaJki okre`lonej w § 21.6.2;  

3) wskauniki zagos”odarowania dziaJki budow-

lanej:  

a) wskaunik zabudowy ｦ do 50%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 30% 

”owierzchni dziaJki;  
4) linia zabudowy ｦ obowiązująca dla budynku 

mieszkalnego jak okre`lono na rysunku ”lanu;  
5) usJugi mogą być lokalizowane w formie:  

a) wbudowanej w budynek mieszkalny do 30% 

jego ”owierzchni uwytkowej lub na caJo`ci ”arteru 
budynku,  

b) obiektu przybudowanego do budynku 

mieszkalnego,  

c) wolnostojącego obiektu na dziaJce;  
6) budynki gospodarcze i garawowe ｦ dopusz-

cza się realizacje jednego budynku gos”odarcze-

go, gospodarczo ｦ garawowego lub garawowego;  
7) nie zezwala się na wznoszenie ogrodzeL 

monolitycznych (bez ”rze`witów) wzdJuw fronto-

wej granicy dziaJki, wymagana ”owierzchnia 
”rze`witów ogrodzenia ”owywej wysoko`ci 0,6 m 

ｦ nie mniejsza niw 25%, wysoko`ć ogrodzenia 
dziaJki ｦ nie większa niw 1,4 m, zalecana 1,2 m;  

8) obsJuga komunikacyjna ｦ drogą 16KDD.  
3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego:  

1) gabaryty i wysoko`ci:  

a) budynków mieszkalnych i usJugowych ｦ do 

3 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe 
poddasze, oraz do 7 m do górnej krawędzi elewa-

cji frontowej i do 12 m do kalenicy dachu,  

b) gospodarczych i garawowych ｦ do 2 kondy-

gnacji nadziemnych oraz do 3,5 m do górnej kra-

wędzi `ciany zewnętrznej i do 7 m do kalenicy 

dachu;  

2) geometria dachów mieszkalnych i usJugo-

wych - stromy, dwuspadowy lub wielospadowy  

o ”oJaciach symetrycznych, o kątach nachylenia 
36-45º; budynków gos”odarczych i garawowych 
nawiązujące formą i materiaJem ”okrycia do da-

chu budynku mieszkalnego;  

3) usytuowanie gJównej kalenicy budynku 
mieszkalnego: ”rosto”adle do dJuwszych granic 
dziaJki; budynku usJugowego, gos”odarczego  
i garawu równolegle lub ”rosto”adle;  

4) s”osób do`wietlenia ”oddasza: oknami  
w `cianach szczytowych, lukarnami, facjatkami, 
oknami ”oJaciowymi; zaleca się jednolity s”osób 
do`wietlenia ”oddasza w ciągu zabudowy na 
terenie 27MN,U.  

4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 10%.  

 

§ 50.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1MN; 2MN; 3MN ustala się 
przeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna;  

2) dopuszczalne ｦ usJugi;  
3) uzu”eJniające - zieleL towarzysząca, maJa 

architektura, obiekty i urządzenia techniczne.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:  

1) istniejąca zabudowa mowe ”odlegać remon-

tom, rozbudowie (nadbudowa) i przebudowie 

wewnętrznej zgodnie z podstawowym i dopusz-

czalnym przeznaczeniem;  

2) na dziaJkach niezabudowanych do”uszczal-

na zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wol-

nostojąca, bliuniacza oraz usJugi nieuciąwliwe  
w tym prowadzone ”rzez wJa`ciciela nieruchomo-

`ci w lokalu uwytkowym zajmującym nie więcej 
niw 30% Jącznej ”owierzchni budynku mieszkal-

nego;  

3) ”odziaJ na dziaJki budowlane ｦ zgodnie  

z rysunkiem ”lanu; do”uszczalne Jączenie dwóch 
sąsiadujących ze sobą dziaJek;  

4) linia zabudowy:  

a) na dziaJkach gdzie ”lan okre`la usytuowanie 
budynku mieszkalnego na dziaJce nalewy je sytu-

ować zgodnie z planem,  

b) dla budynków ”ozostaJych ｦ nieprzekra-

czalna, okre`lona elewacją frontową budynku,  
o którym mowa w lit. a,  

c) w przypadku rozbudowy budynku mieszkal-

nego nalew zachować istniejąca linię zabudowy od 
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frontu dziaJki; od ”ozostaJych granic nalewy za-

chować odlegJo`ci budynków zgodnie z wymaga-

niami ”rze”isu szczególnego;  
5) wskaunik ”owierzchni zabudowy w stosun-

ku do powierzchni dziaJki: nie większy niw 30%;  
6) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do ”owierzchni dziaJki: nie mniej niw 
55%, w ”rzy”adku lokalizowania na dziaJce usJug 
ｦ nie mniejszy niw 40%;  

7) nie zezwala się na wznoszenie ogrodzeL 
monolitycznych (bez ”rze`witów) wzdJuw fronto-

wej granicy dziaJki, wymagana ”owierzchnia 
”rze`witów ogrodzenia ”owywej wysoko`ci 0,6 m 

ｦ nie mniejsza niw 30%, wysoko`ć ogrodzenia 
dziaJki ｦ nie większa niw 1,4 m, zalecana ｦ 1,2 m.  

3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy i Jadu ”rzestrzen-

nego:  

1) wysoko`ć zabudowy:  
a) dla budynków mieszkalnych ustala się jako 

kontynuację wysoko`ci elewacji frontowych są-
siednich budynków mieszkalnych, ”oJowonych 
”rzy tej samej ulicy na dziaJkach ”rzylegających 
do dziaJki zabudowanej; w ”rzy”adku równych 
wysoko`ci do”uszcza się wybór wysoko`ci ”o-

`redniej; wysoko`ć elewacji frontowej budynku 
mieszkalnego, wznoszonego na dziaJce nie ”rzy-

legającej do innej dziaJki zabudowanej ”rzy tej 
samej ulicy ｦ nie większa niw 4,3 m, 

b) usJugowych ｦ do dwóch kondygnacji nad-

ziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze,  
c) gos”odarczych, garawowych ｦ jedna kondy-

gnacja nadziemna o wysoko`ci mniejszej niw bu-

dynku mieszkalnego;  

2) szeroko`ć elewacji frontowej budynków 
mieszkalnych powinna uwzględniać warunki do-

tyczące sytuowania budynków na dziaJce okre-

`lone w ust. 2 pkt 4 nie mowe jednak ”rzekraczać 
12,0 m;  

3) geometria dachów:  
a) budynków mieszkalnych - dwuspadowy lub 

wielospadowy o symetrycznym nachyleniu ”oJaci 
dachowych, dopuszczalne lukarny, naczóJki, okna 
do`wietlające ”oddasze; zaleca się jednolity s”o-

sób do`wietlenia ”oddasza w ciągach zabudowy 
przy tej samej ulicy,  

b) kąt nachylenia ”oJaci dachowych 36 - 45º, 
”okrycie dachówką ceramiczną lub materiaJem  
o fakturze dachówko - podobnej,  

c) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ dwu-

s”adowe, do”uszczalne jednos”adowe lub ”Jaskie;  
4) ukJad kalenicy dachów:  
a) budynku mieszkalnego ｦ jak okre`lono na 

rysunku planu,  

b) budynku usJugowego i ”ozostaJych obiek-

tów budowlanych ｦ ”rosto”adJy lub równolegJy 
do frontu dziaJki;  

5) do”uszcza się sytuowanie budynków gos”o-

darczych, wiat i garawy w odlegJo`ci od 1,5 m do 

3 m od granicy dziaJki oraz ”rzy granicy dziaJki.  
4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 10 %.  

 

RozdziaJ 2 

Tereny zabudowy usJugowej  

§ 51.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1UO ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ usJugi o`wiaty;  
2) uzu”eJniające ｦ urządzenia i obiekty towa-

rzyszące, s”ortu i rekreacji, kultury, maJa archi-

tektura, zieleL towarzysząca, obiekty i urządzenia 
techniczne.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy oraz Jadu ”rzestrzennego:  
1) istniejąca zabudowa mowe ”odlegać remon-

tom, przebudowie i rozbudowie do wymaganych 

potrzeb zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
2) przy rozbudowie i rozbudowie uwzględnić 

wymogi konserwatorskie wynikające z ”oJowenia 
terenu w strefie A ochrony konserwatorskiej 

okre`lone w § 12; 

3) wskauniki zagos”odarowania terenu:  
a) wskaunik zabudowy ｦ do 40%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 30%;  

4) linia zabudowy ｦ nie”rzekraczalna okre`lona 
elewacją frontową budynku ”rzeznaczenia ”od-

stawowego;  

5) teren ”odlega ochronie ”rzed haJasem i wi-

bracjami zgodnie z przepisami odrębnymi.  
3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 0%.  
 

§ 52.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 2UO ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ usJugi o`wiaty;  
2) uzu”eJniające ｦ urządzenia i obiekty towa-

rzyszące s”ortu i rekreacji, maJa architektura, 
zieleL towarzysząca, obiekty i urządzenia tech-

niczne.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy oraz Jadu ”rzestrzennego:  
1) istniejąca zabudowa mowe ”odlegać remon-

tom, przebudowie i rozbudowie do wymaganych 

potrzeb zgodnie z ”rze”isami odrębnymi;  
2) wskauniki zagos”odarowania terenu:  
a) wskaunik zabudowy ｦ do 40%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 40%;  

3) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, okre`lo-

na elewacją frontową budynku ”rzeznaczenia 
podstawowego;  

4) teren ”odlega ochronie ”rzed haJasem i wi-

bracjami zgodnie z ”rze”isami odrębnymi.  
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3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 0%.  

 

§ 53.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 3UA ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ obiekt administracji samo-

rządowej;  
2) uzu”eJniające ｦ urządzenia i obiekty towa-

rzyszące, maJa architektura, zieleL towarzysząca, 
obiekty i urządzenia techniczne;  

3) dopuszczalne ｦ usJugi turystyki, kultury 
(muzeum, izby ”amięci it”.).  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy oraz Jadu ”rzestrzennego:  
1) istniejąca zabudowa ratusz miejski wraz  

z otoczeniem (”lacem ”ublicznym) ”oJowony jest 
w strefie A `cisJej ochrony konserwatorskiej  
i ”odlega wymogom konserwatorskim okre`lony-

mi w § 12;  

2) na terenie otaczającym ratusz mogą być sy-

tuowane miejsca ”arkingowe, obiekty maJej archi-

tektury ”odnoszące ”restiw terenu, zieleL;  

3) do”uszcza się sytuowanie no`ników rekla-

mowych wyJącznie w formie sJu”ów reklamo-

wych, zgodnie z § 20.  

3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 0%.  

 

§ 54.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 4UK; 5UK ustala się ”rzeznacze-

nie:  

1) podstawowe ｦ obiekty kultu religijnego;  

2) uzu”eJniające ｦ maJa architektura, zieleL 
towarzysząca, urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy oraz Jadu ”rzestrzennego:  
1) tereny ”oJowone są w strefie A `cisJej ochro-

ny konserwatorskiej na których wszelkie dziaJania 
inwestycyjne, w tym w szczególno`ci na obiek-

tach zabytkowych wymagają zachowania wymo-

gów konserwatorskich okre`lonych w § 12;  

2) obiekty mogą ”odlegać remontom, do wy-

maganych potrzeb zgodnie z wymogami konser-

watorskimi okre`lonymi w § 12;  

3) zagos”odarowanie terenu wokóJ obiektów 
dostosować do wymogów konserwatorskich,  
w tym szczególnie zieleL, nawierzchnię ”lacu  
i maJą architekturę;  

4) zabrania się sytuowania na obiektach domi-

nant przestrzennych, w tym szczególnie sytu-

owanie urządzeL telekomunikacyjnych oraz masz-

tów i anten radiowych i innych konstrukcji mogą-
cych obniwyć walory estetyczne i architektonicz-

ne obiektów.  
3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 0%.  

§ 55.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1U - 6U, ustala się ”rzeznacze-

nie:  

1) podstawowe ｦ usJugi podstawowe i ponad-

podstawowe; 

2) uzu”eJniające ｦ maJa architektura, zieleL 
towarzysząca, urządzenia i obiekty techniczne;  

3) dopuszczalne ｦ zabudowa mieszkaniowa.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy oraz Jadu ”rzestrzennego:  
1) tereny ”oJowone są w strefie A `cisJej ochro-

ny konserwatorskiej na których wszelkie dziaJania 
inwestycyjne, w tym w szczególno`ci na obiek-

tach zabytkowych wymagają zachowania wymo-

gów konserwatorskich okre`lonych w § 12; 

2) obiekty ws”óJczesne, dysharmonijne, nie-

zgodne z klimatem przestrzennym i tradycyjnym 

ksztaJtem zabudowy historycznej ”owinny sukce-

sywnie ulegać wymianie lub ”rzebudowie w celu 

dostosowania ich do skali zabudowy historycznej, 

w tym szczególnie ”o”rzez zmianę wystroju ze-

wnętrznego budynków, formy dachu i wysoko`ci;  
3) zabrania się sytuowania na obiektach domi-

nant przestrzennych, w tym szczególnie sytu-

owanie urządzeL telekomunikacyjnych oraz masz-

tów i anten radiowych i innych konstrukcji mogą-
cych ”rzesJonić historyczny zabytkowy ukJad 
miasta.  

3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 20%.  

 

§ 56.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 7U ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ usJugi ”odstawowe i ponad-

podstawowe;  

2) uzu”eJniające ｦ maJa architektura, zieleL 
towarzysząca, urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej;  

3) dopuszczalne ｦ zabudowa mieszkaniowa.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy oraz Jadu ”rzestrzennego:  
1) teren ”oJowony jest w strefie A `cisJej 

ochrony konserwatorskiej na którym dziaJania 
inwestycyjne, wymagają zachowania wymogów 
konserwatorskich okre`lonych w § 12;  

2) na terenie dopuszczalna jest lokalizacja:  

a) usJug w formie obiektu wolnostojącego do 
400 m² ”owierzchni s”rzedawy,  

b) usJug z zabudową mieszkaniową;  

3) gabaryty i wysoko`ci:  
a) budynków usJugowych ｦ jedna kondygnacja 

nadziemna,  

b) budynków mieszkalno - usJugowych ｦ do  

3 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe 
poddasze, oraz do 7 m do górnej krawędzi elewa-

cji frontowej i do 12 m do kalenicy dachu,  
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c) budynków garawowych ｦ jedna kondygnacja 

nadziemna oraz do 6 m do kalenicy dachu;  

3) geometria dachów - dach o ”oJaciach syme-

trycznych, dopuszczalny mansardowy;  

4) zabrania się sytuowania na budynkach do-

minant przestrzennych, w tym szczególnie sytu-

owanie urządzeL telekomunikacyjnych oraz masz-

tów i anten radiowych i innych konstrukcji mogą-
cych ”rzesJonić historyczny zabytkowy ukJad 
miasta;  

5) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi;  
6) budynki garawowe sytuować w formie ze-

s”oJu ”o 6-8 boksów; do”uszczalna lokalizacja 
przy granicy terenu oznaczonego symbolem 

3MWn lub ws”ólnego zagos”odarowania.  

3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 20%.  

 

§ 57.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 8U, 9U, ustala się ”rzeznacze-

nie:  

1) podstawowe ｦ usJugi ”onad”odstawowe;  
2) uzu”eJniające ｦ maJa architektura, zieleL 

towarzysząca, obiekty i urządzenia techniczne.  
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy oraz Jadu ”rzestrzennego:  
1) tereny ”oJowone są w strefie B `cisJej 

ochrony konserwatorskiej; przy zabudowie i za-

gospodarowaniu wymagają zachowania wymo-

gów konserwatorskich okre`lonych w § 12;  

2) na terenie dopuszczalna jest lokalizacja sze-

rokiego wachlarza usJug komercyjnych o po-

wierzchni s”rzedawy do 400 m² oraz rzemiosJa 
usJugowego i usJugowo ｦ produkcyjnego;  

3) dopuszczalna realizacja budynku mieszkal-

nego dla ”rowadzącego dziaJalno`ć; nie do”usz-

cza się wydzielenia dziaJki wyJącznie dla budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego;  

4) gabaryty i wysoko`ci:  
a) budynków usJugowych i mieszkalnych ｦ do 

2 kondygnacji nadziemnych oraz do 9 m do kale-

nicy dachu (nie mogą ”rzesJaniać zabytkowej 
sylwety miasta od strony ”óJnocnej,  

b) budynków garawowych ｦ jedna kondygnacja 

nadziemna oraz do 6 m do kalenicy dachu;  

5) geometria dachów - dach dwuspadowy lub 

wielospadowy o symetrycznych ”oJaciach;  

6) zabrania się sytuowania na budynkach do-

minant przestrzennych, w tym szczególnie sytu-

owanie urządzeL telekomunikacyjnych oraz masz-

tów i anten radiowych i innych konstrukcji mogą-
cych ”rzesJonić historyczny zabytkowy ukJad 
miasta;  

7) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna jak okre-

`lono na rysunku ”lanu;  

8) obsJuga komunikacyjna ｦ wyJącznie droga-

mi: 1KDD, 17KDD; wyklucza się zjazdy i wjazdy 

na drogę KDGP.  
3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 15%.  

 

§ 58.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 10U, ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ usJugi w zakresie handlu 

targowego;  

2) uzu”eJniające ｦ maJa architektura, urządze-

nia techniczne.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy oraz Jadu ”rzestrzennego:  
1) teren ”oJowony jest w strefie A `cisJej 

ochrony konserwatorskiej; przy zabudowie i za-

gos”odarowaniu nalewy uwzględnić wymogi kon-

serwatorskie okre`lone w § 12;  

2) obsJuga komunikacyjna ｦ wjazd na teren 

wyJącznie z terenu parkingowego KS.  

3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 5%.  

 

RozdziaJ 3 

Tereny zieleni urządzonej  

§ 59.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1ZP ｦ 9 ZP ustala się ”rzezna-

czenie:  

1) podstawowe ｦ zieleL ”arkowa, zieleL urzą-
dzona;  

2) uzu”eJniające ｦ urządzenia s”ortu i rekre-

acji, plenerowe obiekty kultury, trasy rekreacyjne, 

maJa architektura (”omniki, ”osagi, rzeuby, figury, 
tablice ”amiątkowe) i informacyjne o walorach 

przyrodniczych i ochronie parku i inne podnoszą-
ce walory i ”restiw terenu, infrastruktura tech-

niczna, w tym o`wietlenie;  

3) dopuszczalne ｦ maJa gastronomia, ”lac za-

baw dla dzieci, szalet publiczny.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy oraz Jadu ”rzestrzennego:  

1) zagospodarowanie terenu (kompozycje zie-

leni, maJa architekturę) ”arku miejskiego oraz 
wokóJ murów miejskich ”od”orządkować wymo-

gom konserwatorskim oraz eks”ozycji zes”oJu 
staromiejskiego;  

2) infrastrukturę techniczną realizować jako 
”odziemną, z wyjątkiem o`wietlenia.  

3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 30%. 

 

§ 60.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem ZC ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ cmentarz;  

2) uzu”eJniające ｦ maJa architektura, zieleL 
urządzona, ka”lica cmentarna.  
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2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy oraz Jadu ”rzestrzennego  
1) obowiązuje ochrona i rewaloryzacja histo-

rycznego zaJowenia architektoniczno ｦ przestrzen-

nego cmentarza obejmującego historyczny ukJad 
dróg cmentarnych, ukJad obiektów cmentarnych 
(ka”licy, krzywy, ”osagów), zabytkowe nagrobki 

oraz kompozycje zieleni, w tym szczególnie sta-

rodrzewu; 

2) dziaJania inwestycyjne na terenie cmenta-

rza, zabiegi ”ielęgnacyjne istniejącej zieleni ”ro-

wadzić z uwzględnieniem wymogów konserwa-

torskich i za ”ozwoleniem wojewódzkiego kon-

serwatora zabytków.  
3. Strefa ochrony sanitarnej cmentarza ｦ 50,0 m.  

4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - nie 

ustala się, ”oniewaw s”osób ”rzeznaczenia nie 
ulegnie zmianie.  

 

RozdziaJ 4 

Tereny rekreacji i sportu  

§ 61.1. Dla terenu oznaczonego symbolem US 

ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe - teren urządzeL rekreacji  

i sportu, cieki i zbiorniki wodne;  

b) uzu”eJniające - obiekty i urządzenia towarzy-

szące, trasy rowerowe i rekreacyjne, zieleL towa-

rzysząca, niezbędna infrastruktura techniczna,  
c) do”uszczalne usJugi w zakresie handlu i ga-

stronomii. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy oraz Jadu ”rzestrzennego:  
1) na terenie dopuszczalna jest realizacja wy-

Jącznie obiektów i urządzeL związanych z rekre-

acją i sportem;  

2) wskazane ”owiązanie komunikacyjne ”o-

między terenami US oraz z terenami źP ciągami 
pieszo rowerowymi i pieszymi;  

3) wskauniki zagos”odarowania terenu:  
a) wskaunik zabudowy terenu - do 25%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej-

sza niw 60% ”owierzchni terenu; 
4) wysoko`ć zabudowy ｦ jedna kondygnacja 

nadziemna oraz do 9 m w kalenicy.  

3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 30 %.  

 

RozdziaJ 5 

Tereny zabudowy techniczno ｦ produkcyjnej  

§ 62.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1P,U,S ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ obiekty i powierzchnie zwią-

zane z dziaJalno`cią usJugowo ｦ ”rodukcyjną, 
wytwórczą, ”rzetwórczą w tym szczególnie ”rze-

twórstwa rolno - s”owywczego, gos”odarstwa 
rolne ogrodnicze, skJady, magazyny, handel hur-

towy, rzemiosJa usJugowego, na”rawa i obsJuga 
”ojazdów maszyn i urządzeL z wyJączeniem stacji 
”aliw, staJe i czasowe miejsca postojowe dla 

samochodów urządzenia infrastruktury technicz-

nej i ochrony `rodowiska;  
2) uzu”eJniające ｦ maJa architektura, zieleL 

towarzysząca;  
3) dopuszczalne ｦ mieszkania towarzyszące.  
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy oraz Jadu ”rzestrzennego:  
1) teren ”oJowony w strefie B ochrony konser-

watorskiej i K ochrony krajobrazu kulturowego; 

realizacja obiektów wymaga uwzględnienia wy-

mogów konserwatorskich;  
2) na terenie nie ”rzewiduje się realizacji 

obiektów handlowych o ”ow. s”rzedawy ”owywej 
400 m2, stacji bazowej telefonii komórkowej, 
stacji paliw z za”leczem usJugowym;  

3) parametry i wskauniki zagos”odarowania 
terenu:  

a) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosun-

ku do ”owierzchni wydzielonej dziaJki budowla-

nej, nie więcej niw 70%,  
b) powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej 

niw 15% wydzielonej dziaJki budowlanej,  
c) miejsca ”ostojowe za”ewnić w obrębie te-

renu lokalizacji inwestycji;  

4) gabaryty zabudowy ｦ wskazane stosowanie 

indywidualnych rozwiązaL,  
a) wysoko`ć zabudowy ”rodukcyjno ｦ usJu-

gowej nie mowe być wywsza niw 10 m,  
b) zaplecza techniczno ｦ magazynowego i so-

cjalnego ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych,  

c) nie do”uszcza się lokalizacji dominant wy-

soko`ciowych, mogących stanowić konkurencję 
w zakresie wysoko`ci, dla zabytkowej sylwety 
miasta.  

3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 25%.  

 

§ 63.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 2P,U,S ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ obiekty i powierzchnie zwią-

zane z dziaJalno`cią usJugowo ｦ ”rodukcyjną, 
skJady, magazyny;  

2) uzu”eJniające ｦ maJa architektura, zieleL 
towarzysząca, staJe i czasowe miejsca postojowe 

dla samochodów urządzenia infrastruktury tech-

nicznej i ochrony `rodowiska.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania za-

budowy oraz Jadu ”rzestrzennego:  
1) teren ”oJowony w strefie A ochrony konser-

watorskiej; wszelka dziaJalno`ć inwestycyjna  
w tym remonty, przebudowa (nadbudowa) i lokali-
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zacja nowych budynków wymaga uwzględnienia 
wymogów konserwatorskich okre`lonych w § 12;  

2) na terenie nie ”rzewiduje się lokalizacji 
obiektu handlowego o ”ow. s”rzedawy ”owywej 
400 m2, stacji bazowej telefonii komórkowej, 
stacji paliw z za”leczem usJugowym;  

3) parametry i wskauniki zagos”odarowania 
terenu:  

a) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosun-

ku do ”owierzchni wydzielonej dziaJki budowla-

nej, nie więcej niw 70%,  
b) powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej 

niw 15% wydzielonej dziaJki budowlanej,  
c) miejsca ”ostojowe za”ewnić w obrębie te-

renu lokalizacji inwestycji; 

4) gabaryty zabudowy (wysoko`ć, szeroko`ć 
elewacji frontowych) ｦ wskazane stosowanie 

indywidualnych rozwiązaL w uzgodnieniu z kon-

serwatorem zabytków;  
5) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna jak okre-

`lono na rysunku ”lanu lub uzgodnionej z kon-

serwatorem zabytków;  

6) dojazd na teren ｦ z drogi 4KDZ.  

3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 20%.  

 

RozdziaJ 6 

Tereny obsJugi komunikacji samochodowej  

§ 64.1. Dla terenu oznaczonego symbolem: 

KS ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe - teren urządzeL obsJugi ko-

munikacji samochodowej;  

2) uzu”eJniające ｦ miejsca postojowe, urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, zieleL;  

3) dopuszczalne ｦ usJugi (szalet ”ubliczny).  

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu:  

1) teren ”oJowony w bez”o`rednim sąsiedztwie 
murów miejskich, zagos”odarowanie terenu do-

stosować do wymogów konserwatorskich okre-

`lonych w § 12;  

2) do”uszczalne usJugi związane z funkcjono-

waniem i obsJugą terenu;  
3) teren nalewy wy”osawyć w urządzenia od-

”rowadzające wody o”adowe z terenu.  

3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 15%.  

 

RozdziaJ 7 

Tereny urządzeL gos”odarki wodnej, gos”odarki 
`ciekami i elektroenergetyki  

§ 65.1. Dla terenu oznaczonego symbolem W 

ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe - teren urządzeL gos”odarki 

wodnej;  

2) uzu”eJniające ｦ zieleL, urządzenia infra-

struktury technicznej.  

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu:  

1) istniejące obiekty i urządzenia ”rze”om-

powni wody wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
mogą ”odlegać remontom, ”rzebudowie i rozbu-

dowie do wymaganych potrzeb;  

2) dla nieczynnych studni byJego ujęcia wody 
wymagane jest ”rze”rowadzenie ”ostę”owania 
zgodnie z prze”isami odrębnymi oraz zagos”oda-

rowanie i oznakowanie terenu zgodnie ze stanem 

faktycznym.  

3. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy:  

1) wskaunik zabudowy - do 50% powierzchni 

terenu; 

2) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 40% 

powierzchni terenu;  

3) budynki ｦ do 2-ch kondygnacji nadziem-

nych.  

4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci nie usta-

la się, ”oniewaw s”osób ”rzeznaczenia nie ulegnie 
zmianie.  

 

§ 66.1. Dla terenu oznaczonego symbolem O 

ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe - teren urządzeL gos”odarki 

`ciekami;  
2) uzu”eJniające ｦ ”rodukcja energii, zieleL, 

obiekty i urządzenia techniczne.  
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu:  

1) istniejące obiekty i urządzenia oczyszczalni 

`cieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
mogą ”odlegać remontom, ”rzebudowie i rozbu-

dowie do wymaganych potrzeb;  

2) dotrzymanie norm uciąwliwo`ć obiektu dla 
`rodowiska zgodnie z ”rze”isami odrębnymi.  

3. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy:  

1) wskaunik zabudowy - do 70% powierzchni 

terenu;  

2) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 

15% powierzchni terenu;  

3) budynki ｦ do 2-ch kondygnacji nadziem-

nych do 11 m do najwywej ”oJowonego ”unktu.  
4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci nie usta-

la się, ”oniewaw s”osób ”rzeznaczenia nie ulegnie 
zmianie.  

 

§ 67.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
1EE, 2EE ustala się ”rzeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ obiekty i urządzenia elektro-

energetyczne ｦ stacje transformatorowe;  

2) uzu”eJniające ｦ urządzenia towarzyszące, 
zieleL.  

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu:  
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1) do”uszcza się rozbudowę, ”rzebudowę  

i remonty istniejących stacji transformatorowych 
zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi;  

2) obiekty ”oJowone w strefach ochrony kon-

serwatorskiej przy przebudowie i rozbudowie 

wymagają zachowania wymogów okre`lonych  
w § 12 i 13.  

3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - nie 

ustala się, ”oniewaw s”osób ”rzeznaczenia nie 
ulegnie zmianie.  

 

RozdziaJ 8 

Tereny rolnicze i le`ne  

§ 68.1. Wyznacza się tereny rolnicze, wyJą-
czone z zabudowy z przeznaczeniem podstawo-

wym jako uwytki rolne oznaczone na rysunku ”la-

nu symbolami 1R do 16R. 

2. Tereny obejmują uwytki rolne ”oJowone  
w strefie B ochrony konserwatorskiej i OW 

ochrony archeologicznej; wymagane zachowanie 

wymogów § 12 i § 17.  

1). Na terenie do”uszcza się:  
a) lokalizację dróg rolnych, ”ieszych szlaków 

turystycznych i rowerów,  
b) w”rowadzanie trwaJych u”raw ogrodni-

czych i sadowniczych,  

c) zachowanie istniejących i wprowadzenie 

nowych zadrzewieL i zakrzewieL `ród”olnych  
i ”rzydrownych,  

d) budowę urządzeL i sieci lokalnej infrastruk-

tury technicznej,  

e) budowli i urządzeL sJuwących gos”odarce 
wodnej i ochronie przeciwpowodziowej,  

f) zakJadanie stawów rybnych i maJych zbior-

ników wodnych,  
g) rozbudowę, ”rzebudowę i budowę nowych 

urządzeL systemu melioracji wodnych.  
2). Na terenie zakazuje się lokalizacji nowej 

zabudowy zagrodowej gospodarstw rolnych oraz 

budowli rolniczych.  

3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - nie 

ustala się, ”oniewaw s”osób ”rzeznaczenia nie 
ulegnie zmianie.  

 

§ 69.1. Wyznacza się tereny rolnicze, wyJą-
czone z zabudowy, z przeznaczeniem podstawo-

wym jako uwytki zielone oznaczone na rysunku 
planu symbolami od 1RZ do 5RZ.  

2. Tereny obejmują uwytki rolne ”oJowone  
w strefie B ochrony konserwatorskiej i OW 

ochrony archeologicznej; wymagane zachowanie 

wymogów § 12 i § 17.  

1) Na terenie do”uszcza się:  
a) lokalizację budowli i urządzeL sJuwących go-

spodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej,  

b) stawów rybnych,  

c) urządzeL i sieci infrastruktury technicznej.  

2) Na terenie zakazuje się:  
a) ”rzeksztaJcania istniejących trwaJych uwyt-

ków zielonych w grunty orne,  

b) w”rowadzanie trwaJych u”raw ogrodni-

czych, sadowniczych i ro`lin energetycznych oraz 
zalesiania terenu,  

c) budowy i rozbudowy systemu melioracji 

odwadniających, skracania i nieuzasadnionej 

zmiany przebiegu cieków wodnych oraz dokony-

wania innych, niekorzystnych dla flory i fauny 

zmian w stosunkach wodnych terenu.  

3. Zasady zagospodarowania terenu:  

1) zachować Jąki trwaJe i pastwiska oraz ogra-

niczyć ich uwytkowanie gos”odarcze lub dosto-

sować do warunków funkcjonowania ”rzyrody, 
zachować ciągJo`ć strukturalną i funkcjonalną 
korytarza ekologicznego doliny oraz wykluczyć 
stosowanie nawozów mineralnych i `rodków 
ochrony ro`lin o wysokiej klasie toksyczno`ci;  

2) nalewy ochroną objąć obudowę cieków 
wodnych, starodrzew o charakterze naturalnym 

oraz zadrzewienia ”rzywodne, `ród”olne i przy-

drowne, krajobraz doliny cieku wodnego.  
4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - nie 

ustala się, ”oniewaw s”osób ”rzeznaczenia nie 

ulegnie zmianie.  

 

RozdziaJ 9 

Tereny wód ”owierzchniowych  

§ 70.1. Wyznacza się tereny oznaczone na ry-

sunku planu symbolami od 1WS do 4WS dla któ-
rych ustala się ”rzeznaczenie:  

1) podstawowe - tereny wód stojących i ”Jy-

nących: cieki naturalne, kanaJy, stawy i zbiorniki 

wodne;  

2) dopuszczalne - urządzenia i obiekty związa-

ne z gos”odarką wodną, s”ortu i rekreacji.  

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz 

warunki dla ochrony `rodowiska:  
1) do”uszczalna lokalizacja urządzeL i prowa-

dzenie ”rac związanych z utrzymaniem istnieją-
cych cieków wodnych, wód stojących i rowów 
melioracyjnych ”rowadzących wody;  

2) ochronie podlega obudowa biologiczna cie-

ków wodnych i wód stojących zarówno w formie 

zieleni niskiej, `redniej jak i drzew i krzewów;  
3) wyklucza się lokalizację zabudowy nie 

związanej z utrzymaniem i ”ielęgnowaniem sta-

wów, cieków i rowów w odlegJo`ci mniejszej niw 
4,0 m, od linii brzegowej.  

3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - nie 

ustala się, ”oniewaw s”osób ”rzeznaczenia nie 
ulegnie zmianie.  
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RozdziaJ 10 

Tereny komunikacji  

§ 71.1. Dla terenu komunikacji drogowej ｦ 

obejmujący odcinek drogi ”ublicznej krajowej  
nr 11 relacji KoJobrzeg ｦ PoznaL ｦ Ostrów Wk”. - 

Kluczbork - Bytom oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KDGP obowiązują ”rze”isy odrębne.  
 

§ 72.1. Dla terenu komunikacji drogowej ｦ 

obejmujący odcinek drogi ”ublicznej wojewódzkiej 
nr 487 relacji Byczyna ｦ Olesno oznaczonej na 

rysunku planu symbolem KDZ, ustala się nastę”u-

jące ”rzeznaczenie:  

1) podstawowe - droga ｦ ulica klasy zbiorczej (Z);  

2) uzu”eJniające ｦ trasy rowerowe, urządzenia 
parkowania.  

2. W ramach ”rzeznaczenia uzu”eJniającego 
urządzenia ”arkowania sytuować wyJącznie  
w miejscach o pasie drogowym o szeroko`ci 20 m 

i większej.  
3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) parametry drogi ｦ ulicy:  

a) szeroko`ć ”asa drogowego w liniach roz-

graniczających ｦ max. 25,0 m; w granicach planu 

objętych strefami ochrony konserwatorskiej pa-

rametry, nawierzchnię i wystrój ulicy dostosować 
do wymogów konserwatorskich,  

b) chodniki na terenie zabudowanym miasta ｦ 

min. jednostronny z trasą rowerową;  
2) teren biologicznie czynny ｦ min. 10% po-

wierzchni terenu;  

3) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną: 
o`wietlenie uliczne i kanalizacja opadowa;  

4) lokalizowanie nowych indywidualnych bez-

”o`rednich wJączeL komunikacyjnych na drogę 
wyJącznie za zgodą zarządcy drogi.  

 

§ 73.1. Dla terenu komunikacji drogowej ｦ 

obejmujący odcinek drogi ”ublicznej ”owiatowej 
oznaczonej na rysunku planu symbolami 1KDL, 

2KDL, ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie:  

1) podstawowe - droga ｦ ulica klasy lokalnej (L);  

2) uzu”eJniające ｦ trasy rowerowe, urządzenia 
parkowania. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenów, o których mowa w ust. 1:  

1) parametry drogi ｦ ulicy:  

a) szeroko`ć ”asa drogowego ｦ 15 ｦ 20 m;  

w granicach ”lanu objętej strefą B ochrony kon-

serwatorskiej ”arametry, nawierzchnię i wystrój 
ulicy dostosować do wymogów konserwator-

skich,  

b) chodniki na terenie zabudowanym miasta ｦ 

min. jednostronny z trasą rowerową;  
2) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną: 

o`wietlenie uliczne i kanalizacja opadowa.  

 

§ 74.1. Dla terenów komunikacji drogowej ｦ 

obejmującej istniejące i ”lanowane odcinki dróg 
publicznych gminnych oznaczonych na rysunku 

planu symbolami od 1KDD do 18KDD, ustala się 
nastę”ujące ”rzeznaczenie  

1) podstawowe ｦ droga ｦ ulica klasy dojaz-

dowej (D);  

2) uzu”eJniające ｦ trasy rekreacyjne, urządze-

nia parkowania.  

2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenów, o których mowa w ust. 1:  

1) ”odstawowe ”arametry dróg, ulic:  
a) szeroko`ć ”asa drogowego w liniach roz-

graniczających ulic 8 - 12,0 m; w granicach stre-

fy A ochrony konserwatorskiej (w obrębie murów 
miejskich) ”arametry, nawierzchnię i wystrój ulicy 
dostosować do wymogów konserwatorskich dla 
tej strefy okre`lonych w § 12,  

b) chodniki obustronne lub bezpieczniki,  

c) wy”osawenie ulic w infrastrukturę tech-

niczną oraz o`wietlenie,  
d) dopuszcza się lokalizację obiektów takich 

jak kioski uliczne.  

 

§ 75.1. Dla terenów komunikacji drogowej ｦ 

obejmującej istniejące i ”lanowane odcinki dróg 
klasy dojazdowej, istniejące i planowane ulice, nie 

stanowiące wJasno`ci gminnej lub stanowiące 
wJasno`ć ”rywatną, jako wewnętrzne ciągi ko-

munikacyjne obsJugujące tereny istniejącej i pla-

nowanej zabudowy mieszkaniowej, usJugowej, 
”rodukcyjnej oraz bez”o`redniego ich otoczenia 
oznaczonych na rysunku planu symbolami od 

1KDW do 5KDW, ustala się nastę”ujące ”rzezna-

czenie:  

1) podstawowe ｦ drogi i ulice wewnętrzne;  
2) uzu”eJniające ｦ urządzenia ”arkowania.  
2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenów, o których mowa w ust. 1:  

1) parametry ulicy ｦ minimalna szeroko`ć ”asa 
drogowego 6,0 m,  

a) jezdnia ｦ minimum jednopasmowa o szero-

ko`ci ”asa ruchu minimum 3,5 m,  

b) chodnik ｦ jednostronny o szeroko`ci  
             ｦ min. 2,0 m,  

c) w ”asach drogowych o szeroko`ci ok. 6,0 m 

do”uszcza się realizację ulicy ”ieszo ｦ jezdnej  

o szeroko`ci minimum 5,0 m,  

d) dla ulic obowiązują wymogi okre`lone ”rze-

”isami odrębnymi dla drogi ”owarowej,  
e) w granicach ”asa drogowego zaleca się sy-

tuowanie przyuliczne miejsca postojowe,  

f) ulicę nie za”ewniającą ”rzejazdu bez zawra-

cania, zakoLczyć ”lacem manewrowym o wymia-

rach wymaganych ”rze”isami odrębnymi.  
 

§ 76.1. Dla terenów komunikacji drogowej ｦ 

obejmującej istniejące i ”lanowane odcinki dróg 
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oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDR 

do 5KDR, ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ teren dróg gospodarczych 

transportu rolnego;  

2) uzu”eJniające ｦ urządzenia manewrowe. 

2. Dla terenu ciągów drogowych KDR ustala 
się nastę”ujące zasady i warunki zagospodaro-

wania terenu:  

1) parametry drogi:  

a) szeroko`ć ”asa drogowego w liniach roz-

graniczających ｦ min. 8 m,  

b) jezdnia ｦ minimum jednopasmowa o szero-

ko`ci ”asa ruchu ｦ min. 6,0 m,  

c) w ”rzy”adku braku mowliwo`ci za”ewnienia 
przejazdu zastosować mijanki, ”lace manewrowe;  

2) do”uszcza się lokalizację urządzeL sieci in-

frastruktury technicznej.  

 

§ 77.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami od 1KDX do 3KDX, ustala się 
nastę”ujące ”rzeznaczenie:  

1) podstawowe - teren ciągów ”ieszo ｦ jezd-

nych;  

2) uzu”eJniające - trasy rekreacyjne.  

2. Dla terenów KDX ustala się nastę”ujące za-

sady i warunki zagospodarowania terenu:  

1) parametry ulicy ｦ szeroko`ć ”asa drogowe-

go:  

a) ulice pieszo ｦ jezdne ｦ min. 5,m,  

b) jezdnia bez krawęwników; nawierzchnię  
i wystrój ”osadzki dostosować do wymogów 
bez”ieczeLstwa ruchu, w tym szczególnie ”asy 
ruchu koJowego i ”ieszego zrównicować barwą  
i fakturą nawierzchni,  

c) ulicę za”ewniająca zjazd na dziaJki budow-

lane realizować jako drogę ”owarową, zgodnie  
z ”rze”isami odrębnymi,  

d) w granicach stref ochrony konserwator-

skiej, o których mowa w § 12 nawierzchnię  
i wystrój ulicy dostosować do wymogów kon-

serwatorskich.  

 

§ 78.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1KP, 2KP, ustala się nastę”ują-
ce przeznaczenie:  

1) podstawowe - teren ciągów ”ieszych; 
2) uzu”eJniające - trasy rekreacyjne.  

2. Dla ciągów ”ieszych KP ustala się nastę”u-

jące zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

1) parametry ulicy ｦ szeroko`ć ”asa drogowe-

go:  

a) ulice piesze ｦ min 3,0 m,  

b) jezdnia bez krawęwników; nawierzchnię  
i wystrój ”osadzki dostosować do wymogów 
bez”ieczeLstwa ruchu,  

c) w granicach A strefy ochrony konserwator-

skiej, nawierzchnię i wystrój ciągów ”ieszych 
dostosować do wymogów konserwatorskich  
w § 12.  

 

RozdziaJ 11 

S”osób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i uwytkowania  

§ 79.1. Dla wyznaczonych terenów w grani-

cach obszaru objętego ”lanem ustala się dotych-

czasowe uwytkowanie i zagospodarowanie do 

czasu zabudowy i zagospodarowania zgodnie  

z ustaleniami niniejszego ”lanu, je`li nie narusza 
on wymogów ”rze”isów odrębnych.  

2. Od gruntów będących wJasno`cią gminy,  
w ”rzy”adku ich zbycia, jednorazowa o”Jata nie 
będzie ”obierana.  

3. Do”uszcza się eta”ową realizację ustaleL 
planu.  

 

ŚZIAI III 
Prze”isy koLcowe  

§ 80. Do spraw nieuregulowanych ustaleniami 

niniejszego planu obowiązują ”rze”isy ustaw 
szczególnych obowiązujących w trakcie obowią-
zywania planu.  

 

§ 81. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Byczyny.  

 

§ 82.1. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa O”olskiego.  

2. UchwaJa ”odlega równiew o”ublikowaniu na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Byczy-

nie.  

 

 Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Byczynie 

dr ZdzisJaw Roman BiliLski 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 141 ｦ 9045 ｦ Poz. 1655 

 

źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LVIII/428/10 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 30 wrze`nia 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LVIII/428/10 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 30 wrze`nia 2010 r. 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych  

w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego miasta Byczyna, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych  

 

Na podstawie 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ”óuniej-

szymi zmianami) art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  

z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszy-

mi zmianami), Rada Miejska w Byczynie rozstrzyga, 

co nastę”uje:  
 

1 S”osób realizacji za”isanych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego obejmują-
cym obszar miasta w granicach strefy A i B ochro-

ny konserwatorskiej inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy:  

1.1 źadania wJasne gminy  
- drogi publiczne wraz z infrastrukturą obejmują-

cą wodociąg, kanalizację deszczową, kanalizację 
sanitarną:  

- nowe drogi dojazdowe o parametrach okre`lo-

nych w tek`cie ”lanu dla dróg ”ublicznych ozna-

czone symbolami oraz ”oszerzenia dróg ｦ 7800 m²  
- sieć wodociągowa w ciągach ww. dróg o dJu-

go`ci ｦ 1200 mb  

- sieć kanalizacji sanitarnej w ciągach ww. dróg 
o dJugo`ci ｦ 1200 mb  

- siec kanalizacji deszczowej w ciągach  
ww. dróg o dJugo`ci 1200 mb  

2. Prognozowany koszt realizacji ww. inwestycji 

nalewących do zadaL wJasnych gminy:  
- drogi dojazdowe ｦ 858 000 zJ  
- sieć wodociągowa ｦ 240 000 zJ  
- sieć kanalizacji sanitarnej ｦ 384 000 zJ  
- siec kanalizacji deszczowej 360 000 zJ  
Razem: 1842 000 zJ  
13 S”osób realizacji Realizacja ww. zadaL wJa-

snych gminy odbywać się będzie ”o”rzez tryb za-

mówieL ”ublicznych. źadania te ”owinny być 
uwzględnione w wieloletnim planie inwestycyjnym  

i wprowadzone do wieloletniego planu finansowego 

(ok. 10 lat źadania realizowane będą siJami wJa-

snymi  

2.1 Zasady finansowania zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re nalewą do zadaL wJasnych gminy zgodnie z prze-

pisami o finansach publicznych tródJem finansowa-

nia zadaL okre`lonych w pkt 1 będą:  
- dochody wJasne gminy  
- dotacje  

- kredyty, ”owyczki ”referencyjne  
- `rodki ”omocowe UE  
Przewiduje się, ze ”otencjalny udziaJ innych in-

westorów w finansowaniu ww. zadaL mowe ”rze-

kroczyć 30% nakJadu finansowego okre`lonego  
w pkt 1 i 2. 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LVIII/428/10 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 30 wrze`nia 2010 r. 
 

Rozstrzygniecie do uchwaJy nr LVIIIł428ł10 Ra-

dy Miejskiej w Byczynie z dnia 30 wrze`nia  
2010 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Byczyny O rozpatrzeniu uwag do projektu planu:  

 

Zgodnie z 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óun zm.) 

Rada Miejska w Byczynie, biorąc ”od uwagę sta-

nowisko Burmistrza w sposobie rozpatrzenia wnie-

sionych uwag przez osoby fizyczne do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Byczyna rozstrzyga, co nastę”uje:  
 

1 Burmistrz Byczyna ”rzedJowyJ Radzie Miejskiej 
informację, we w okresie wyJowenia do ”ublicznego 
wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odaro-

wania przestrzennego miasta Byczyny w trakcie 

jego wyJowenia do ”ublicznego wglądu, które odbyJo 
się w dniach od 17 maja 2010 r. do 16 czerwca 

2010 r. i w okresie 14 dni od dnia zakoLczenia 
okresu wyJoweniu tj. do dnia 06 lipca 2010 roku 

zostaJy zgJoszone dwie uwagi do ”rojektu ”lanu 
Biorąc ”od uwagę stanowisko Burmistrza o odrzu-

ceniu uwagi Pana JarosJawa SoroczyLskiego roz-

strzyga się, co nastę”uje:  
 

1 Odrzucić uwagę ”ana JarosJawa SoroczyL-
skiego o zmianę ”rzeznaczenia w projekcie planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci ki  
nr 184/2 i 184/1 w caJo`ci z przeznaczenia zieleni 

urządzonej na teren zabudowy mieszkaniowej  
i usJugi. Przedmiotowy teren stanowi kompleks 

zieleni otaczającej istniejący zbiornik wodny ”rze-

znaczonej do ogólnej rekreacji mieszkaLców Ponad-

to teren ”oJowony jest w bez”o`rednim sąsiedztwie 
zbiornika, istniejąca zieleL stanowi jego obudowę 
biologiczną i posiada niekorzystne warunki fizjogra-

ficzne do zabudowy.  
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