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Za ącznik nr 1 do Regulaminu
Lp.

Data

Nazwa grupy/ imię i nazwisk“ “s“by k“rzystającej
(“d”“wiedzialnej za gru”ę)

Podpis

Uwagi/podpis instruktora sportu

71

72
72

UCHWA A NR XLII/1051/09
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 14 grudnia 2009 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nad Rudzianką
w Szczecinie.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717: zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492;
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, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Szczecin uchwala, c“ nastę”uje:
§ 1. 1. źg“dnie z uchwa ą Nr XLII/893/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie
”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia Miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ “siedla Nad Rudzianką w Szczecinie oraz zgodnie ze Studium uwarunk“wa i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzennego miasta Szczecin (uchwa a Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta z dn. 24 listopada 2008 r.) uchwala się
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Nad Rudzianką w Szczecinie w centralnym
obszarze osiedla Bukowe-Klęsk“w“ w dzielnicy Praw“brze eŁ
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 106,65 ha z granicami “ nastę”ującym przebiegu:
1)
2)
3)
4)

“d
“d
“d
od

str“ny
str“ny
str“ny
strony

”ó n“cnej - ul. Śąbska;
”ó n“cn“ - wschodniej i wschodniej - trasa projektowanego przebiegu szybkiego tramwaju;
”“ udni“wej - autostrada A6;
zachodniej - ul. Ch “”skaŁ

3. Granice “bszaru “bjęteg“ ”lanem okre la rysunek ”lanu w skali 1: 1000, sk adający się z arkuszy
nr 1, nr 2 i nr 3.
4. Obszar planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

D.B.3001.US,ZP
D.B.3002.E
D.B.3003.ZP,WS
D.B.3004.MN,U
D.B.3005.ZP,WS
D.B.3006.KG,U
D.B.3007.MW,U
D.B.3008.UO
D.B.3009.U
D.B.3010.UD
D.B.3011.US
D.B.3012.MW,U
D.B.3013.MW,U
D.B.3014.MN,U
D.B.3015.MW,U

-

pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.

1,341
0,009
0,113
0,187
1,550
0,261
0,875
1,210
0,839
0,527
1,784
1,873
2,023
0,533
1,829

ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

D.B.3016.MN,U
D.B.3017.MW,U
D.B.3018.KS,E
D.B.3019.ZP,WS
D.B.3020.MW,U
D.B.3021.MW,U
D.B.3022.KG,KS
D.B.3023.MW,U
D.B.3024.UK
D.B.3025.KS
D.B.3026.MW,U
D.B.3027.U
D.B.3028.MW,U
D.B.3029.MW,U
D.B.3030.MW,U

-

pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.

0,134
0,341
0,288
1,413
1,495
1,290
0,375
4,171
0,592
0,286
4,154
0,435
1,782
1,705
0,164

ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;

Śziennik Urzęd“wy
W“jewództwa źachodniopomorskiego Nr 5

31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)

D.B.3031.MN,U
D.B.3032.ZP,WS
D.B.3033.UO
D.B.3034.MN,U
D.B.3035.MW,U
D.B.3036.MN,U
D.B.3037.KP
D.B.3038.KG,KS
D.B.3039.MN,U
D.B.3040.MW,U
D.B.3041.KG,U
D.B.3042.KD.D
D.B.3043.MW,U
D.B.3044.WS,Z
D.B.3045.MW,U
D.B.3046.KG
D.B.3047.ZP,WS
D.B.3048.MW,U
D.B.3049.U
D.B.3050.KG,U
D.B.3051.MW,U
D.B.3052.WS,Z
D.B.3053.U
D.B.3054.KG,U
D.B.3055.MW,U
D.B.3056.KPS
D.B.3057.UZ
D.B.3058.KSP
D.B.3059.E
D.B.3060.E
D.B.3061.E
D.B.3062.E
D.B.3063.E
D.B.3064.E
D.B.3065.KD.Z

-

pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.

1,541
0,579
2,611
0,361
2,893
2,439
0,083
0,451
1,735
1,976
1,038
0,184
0,453
4,998
4,853
1,032
5,868
3,016
0,300
0,605
0,506
0,418
0,569
1,079
1,285
0,008
1,462
0,493
0,018
0,011
0,007
0,007
0,020
0,011
2,437
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ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;

66) D.B.3066.KD.Z
67) D.B.3067.KD.Z
68) D.B.3068.KD.L
69) D.B.3069.KD.L
70) D.B.3070.KD.L
71) D.B.3071.KD.L
72) D.B.3072.KD.L
73) D.B.3073.KD.L
74) D.B.3074.KD.D
75) D.B.3075.KD.D
76) D.B.3076.KD.D
77) D.B.3077.KD.D
78) D.B.3078.KD.D
79) D.B.3079.KD.D
80) D.B.3080.KD.D
81) D.B.3081.KD.D
82) D.B.3082.KD.D
83) D.B.3083.KD.D
84) D.B.3084.KD.D
85) D.B.3085.KD.D
86) D.B.3086.KDW
87) D.B.3087.KS
88) D.B.3088.E
89) D.B.3089.KP
90) D.B.3090.KPR
91) D.B.3091.KP
92) D.B.3092.KDW
93) D.B.3093.KG
94) D.B.3094.KP
95) D.B.3095.ZP
96) D.B.3096.E
97) D.B.3097.U
98) D.B.3098.E
99) D.B.3099.E
100) D.B.3100.KD.D
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-

pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.

4,642
4,451
0,889
1,054
0,483
1,011
1,407
0,654
0,296
0,443
0,794
0,451
0,280
0,652
0,277
0,472
0,141
0,440
0,496
0,590
0,036
0,076
0,020
0,038
0,014
0,071
0,181
0,729
0,023
6,184
0,002
0,107
0,004
0,004
0,315

ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha;
ha.

§ 2. Przedmiotem ”lanu są tereny funkcji miejskich osiedlowych, takich jak m.in.: mieszkalnictwo
wraz z us ugami, s”“rt i rekreacja, dzia aln“ ć us ug“wa z wy ączeniem us ug ucią liwych “raz “biektów
handl“wych “ ”“wierzchni s”rzeda y ”“wy ej 2000 m2, tereny ”arkingów i zes”“ ów gara “wych, tereny
ciągów ”ieszych i ciągów ”iesz“ - r“wer“wych, tereny zieleni urządz“nej “raz tereny k“munikacji drogowej i infrastruktury technicznej. Regulacje planu obejmują ”e ną ”r“blematykę “kre l“ną w art. 15 ust. 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 3. 1. Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nad Rudzianką
w Szczecinie w skali 1:1000 stanowi za ącznik nr 1, będący integralną czę cią uchwa yŁ
2. Wyrys ze Studium uwarunk“wa i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta Szczecin
(uchwa a Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta z dn. 24 listopada 2008 r.) stanowi za ącznik nr 2, będący integralną czę cią uchwa yŁ
3. R“zstrzygnięcie “ s”“s“bie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale ą d“ zada w asnych miasta “raz zasadach ich finans“wania stan“wią za ącznik nr 3,
będący integralną czę cią uchwa yŁ
4. R“zstrzygnięcie “ s”“s“bie r“z”atrzenia uwag d“ ”r“jektu ”lanu stan“wią za ącznik nr 4, będący
integralną czę cią uchwa yŁ
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Rozdzia 1
Zasady konstrukcji planu
§ 4. 1. Obszar planu podzielony jest na tereny elementarne, stan“wiące ”“dstaw“wą jedn“stkę
strukturalną, dla której ustala się ”rzeznaczenie, zasady zabud“wy i zag“s”“dar“wania terenuŁ
2. Tereny elementarne “znacz“ne są na rysunku ”lanu “raz w tek cie w s”“sób nastę”ujący:
1)
2)
3)
4)
5)

D - litera “znaczająca ”“ “ enie terenu w dzielnicy (dzielnica Praw“brze e);
B - litera “znaczająca ”“ “ enie terenu w “siedlu Buk“we - Klęsk“w“;
liczba “znaczająca k“lejny numer planu w osiedlu - 3;
001, 002,. - liczba “znaczająca k“lejny numer terenu elementarnego w planie;
symb“le ”rzeznaczenia terenów u yte w ”lanie “znaczają:
a) MN,U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us ug,
b) MW,U tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem us ug,
c) U
tereny zabud“wy us ug“wej,
d) UO
tereny zabud“wy us ug“wej “ wiaty,
e) UK
teren zabud“wy us ug“wej kultu religijneg“,
f) UD
teren przedszkola,
g) UZ
teren zabud“wy us ug“wej zdr“wia i “”ieki s”“ ecznej,
h) US
teren sportu i rekreacji,
i) US,ZP teren s”“rtu i rekreacji “raz zieleni urządz“nej,
j) ZP
teren zieleni urządz“nej “ charakterze iz“lacyjnym,
k) ZP,WS tereny zieleni urządz“nej i wód ”“wierzchni“wych ródląd“wych,
l) WS,Z tereny wód ”“wierzchni“wych ródląd“wych i zieleni naturalnej,
m) KG
tereny zes”“ ów gara “wych,
n) KG,U tereny zes”“ ów gara “wych z dopuszczeniem us ug,
o) KG,KS tereny zes”“ ów gara “wych i ”arkingów,
p) KS
tereny ”arkingów,
q) KS,E
teren parkingu i stacji transformatorowej,
r) E
tereny stacji transformatorowych,
s) KPS
teren przepom”“wni cieków sanitarnych,
t) KSP
teren stacji paliw,
u) KD.Z tereny dróg ”ublicznych - ulice zbiorcze,
v) KD.L
tereny dróg ”ublicznych - ulice lokalne,
w) KD.D tereny dróg ”ublicznych - ulice dojazdowe,
x) KDW tereny dróg wewnętrznych,
y) KPR
teren ciągu ”iesz“ - rowerowego,
z) KP
tereny ciągów ”ieszychŁ

3. Ustalenia formu “wane są na dwóch ”“zi“mach: “gólnym i szczegó “wymŁ Ustalenia “gólne “bowiązują na ca ym “bszarze ”lanuŁ Ustalenia szczegó “we “b“wiązują w granicach terenów elementarnych.
4. Ustalenia formu “wane są w nastę”ujących gru”ach:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ustalenia
ustalenia
ustalenia
ustalenia
ustalenia
ustalenia

funkcjonalne;
ekologiczne;
kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu;
zasad parcelacji;
d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej;
d“tyczące “bs ugi in ynieryjnejŁ

5. Pe ny tekst ustale dla “kre l“neg“ “bszaru zawiera “d”“wiedni“ ustalenia “gólne i ustalenia szczegó “we dla terenu elementarneg“, w którym znajduje się dany “bszarŁ
§ 5. U yte w ”lanie “kre lenia “znaczają:
1)

bogaty program zieleni - zró nic“wana gatunk“w“ ziele wys“ka i niska “ charakterze “zd“bnym,
wy”e niająca wszystkie m“ liwe d“ zag“s”“dar“wania na ten cel ”“wierzchnie terenu (n”Ł w liniach
r“zgraniczających ulicy), w tym tak e na sztucznie wyk“nanych lub ukszta t“wanych miejscach (np.
zakrzewienia skar”, tarasów, ”nącza na barierach ”rzeciwha as“wych, zazieleni“ne ciany w liniach
r“zgraniczenia dzia ki, ziele w d“nicach);
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2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)

14)
15)
16)
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dach stromy - ró ne f“rmy dachów “ ”“ aciach g ównych ”“chyl“nych ”“d kątem co najmniej
25 stopni. Za formę dachu str“meg“ uznaje się tak e dach k“”u “wy lub k“lebk“wy, w którym cięciwa uku ącząca najni szy ”unkt z najwy szym, nachyl“na jest ”“d kątem co najmniej 25 stopni;
dominanta przestrzenna - “biekt lub gru”a “biektów (niek“niecznie bud“wlanych) wyró niających się
w krajobrazie formą lub gabarytem, “ wyra nych wal“rach k“mpozycyjnych, kulturowych lub przyrodniczych;
d“”uszczalna ca k“wita wys“k“ ć “biektów bud“wlanych - w przypadku zabudowy kubaturowej
“znacza wys“k“ ć budynku wraz z urządzeniami na dachu (np. kominy, wywietrzniki, reklamy, anteny it”Ł), w ”rzy”adku innych w“ln“ st“jących “biektów bud“wlanych “znacza wys“k“ ć najwy szego punktu obiektu mierz“ną “d ”“zi“mu terenu;
d“stę” “gólny - d“stę” d“ terenu (“biektu) nie limit“wany adnymi ograniczeniami podmiotowymi (powszechny) ani przedmiotowymi, w szczególn“ ci “gr“dzeniami, biletami wstę”u, czasem d“stę”u, it”Ł;
d“stę” ”ubliczny - d“stę” d“ terenu (“biektu) limitowany tylko ograniczeniami przedmiotowymi, tj.
wymagający s”e nienia “kre l“nych warunków “ charakterze “rganizacyjnym lub finansowym, np.
d“stę” tylk“ w ustal“nych g“dzinach, bilety wstę”u;
harmonijna sylweta (widok, panorama, pierzeja) - ciąg “biektów bud“wlanych, zieleni i innych “biektów naturalnych (przede wszystkim ukszta t“wanie ”“wierzchni terenu) wzajemnie dostosowanych
d“ siebie ”“d względem estetycznym;
in ynieryjne urządzenia sieci“we - urządzenia techniczne bez”“ redni“ ws”ó ”racujące z sieciami inynieryjnymi uzbrojenia terenu i zapewniające m“ liw“ ć ich s”rawneg“ dzia aniaŁ Najczę ciej wystę”ujące in ynieryjne urządzenia sieci“we t“: stacje transf“rmatorowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne
i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pom”“wnie w“dy i cieków, ”rzelewy burz“we, stacje
gazowe 2-go stopnia, komory zasuw, wymienniki cie” a, ”“m”“wnie na sieci cie” “wniczej, anteny
telekomunikacyjne i inne;
kompozycja obiektu - uk ad bry “wy “biektu, w tym dachu i zwie czenia wraz z urządzeniami ączącymi “biekt z “taczającym terenem i towarzyszącymi obiektami pomocniczymi ws”ierającymi kompozycyjnie “biekt g ówny; uk ad eks”“n“wanych elewacji z r“zmieszczeniem, wielk“ cią, ”“dzia ami
i proporcjami “tw“rów, st“larką, i elementami programu architektoniczno - estetycznego (detale, faktury materia ów, zasada k“l“rystyki it”Ł); k“m”“zycja zes”“ u zabud“wy - uk ad ulic, ”laców, budynków i zieleni z uwzględnieniem linii zabud“wy, wys“k“ ci zabud“wy, kszta tu dachów i zwie czenia
budynków, ”“dzia u w asn“ ci“weg“, nawierzchni utwardz“nych;
mieszkanie funkcyjne - mieszkanie integralnie związane z ”r“wadz“ną dzia aln“ cią g“s”“darczą dla:
w a ciciela ”“dmi“tu g“s”“darczeg“, stró a lub techn“l“ga, “ ile dzia aln“ ć wymaga ca “d“b“weg“
nadz“ru, na dzia ce ws”ólnej z ”r“wadz“ną dzia aln“ ciąŁ Ś“”uszcza się najwy ej dwa mieszkania
(w “drębnym budynku mieszkalnym lub w budynku ws”ólnym z ”r“wadz“ną dzia aln“ cią g“s”“darczą),
przy czym ączna ”“wierzchnia u ytk“wa mieszka nie m“ e ”rzekraczać ącznej ”“wierzchni u ytkowej wykorzystywanej na cele dzia aln“ ci g“s”“darczej;
nieprzekraczalna linia zabudowy - linia “graniczająca “bszar usytu“wania budynkuŁ Lic“ budynku nie
m“ e ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabud“wy;
obiekt w gminnej ewidencji zabytków - “biekt “ wal“rach zabytk“wych ujęty w gminnej ewidencji
zabytków; “b“wiązują zasady “chr“ny “kre l“ne w ustaleniach szczegó “wych;
“biekt “ szczególnych wymaganiach budowlanych - obiekt budowlany zaprojektowany indywidualnie
z zastosowaniem na elewacjach eksponowanych od strony ulic i placów trwa ych materia ów elewacyjnych “ wys“kiej jak“ ci;
obiekt techniczny - czę ć “biektu bud“wlaneg“ stan“wiąca instalację lub urządzenie techniczne związane z budynkiem alb“ bud“wlą (czę cią bud“wli);
“b“wiązująca linia zabud“wy - linia wyznaczająca ”“ “ enie lica g ównej bry y budynku;
“bs uga firm i klientów - us ugi z zakresu związaneg“ z ”r“wadzeniem: us ug wiadcz“nych w wykonywaniu w“lnych zaw“dów, szk“le i nauczania, dzia aln“ ci ”rawniczej, ”r“jekt“wej, rachunk“woci, księg“w“ ci, d“radztwa, ”“ rednictwa, d“starczania inf“rmacji, s”“rządzania “”rac“wa i t umacze , “bs ugi nieruch“m“ ci it”Ł, us ug rzecz“wych n”Ł: urządzanie wystaw, ”ak“wanie it”Ł, us ug
w zakresie kultury i r“zrywki, us ug zdr“wia n”Ł: gabinety lekarskie, ambulatoria, poprawy kondycji
fizycznej, a tak e innych dr“bnych us ug n”Ł: sal“ny fryzjerskie, k“smetyczne, pralnia, szewc, fotograf“wanie, ”“ligrafia, wy”“ yczanie i na”rawa s”rzętu biur“weg“, d“m“weg“ it”Ł, “raz związane
z “bs ugą turystyki n”Ł: wy”“ yczalnia s”rzętu turystyczneg“, dzia aln“ ć biur ”“dró y, agencji i informacji turystycznej itp.;
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17) obszary pod budownictwo ochronne - rezerwowane obszary pod budowle ochronne na wypadek
w”r“wadzenia stanu zagr“ enia bez”iecze stwa ”a stwaŁ Na “bszarach rezerw“wanych zakazuje się
zabud“wy i l“kalizacji sieci in ynieryjnychŁ R“dzaju “biektów na terenach rezerw“wanych nie m“ na
“kre lić w ”lanie - m“gą t“ być “biekty nadziemne, podziemne lub tylko wykopy ziemneŁ M“ na za oyć, e w “kresie “b“wiązywania ”lanu nie nastą”i zdarzenie wymagające dzia a realizacyjnych, dlatego w porozumieniu z organami zarządzania kryzys“weg“ tereny rezerw“wane na cele OC ”rzeznacza się n”Ł na “gr“dy ”rzyd“m“we w zabud“wie jedn“r“dzinnej, ziele , ”lace zabaw it”Ł;
18) powierzchnia zabudowy (powierzchnia zabudowana) - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego
“brysu budynku w stanie wyk“ cz“nym na ” aszczyznę ”“zi“mą, ”rzyjmując za ”“dstawę “brys:
a) parteru - w wy”adku, gdy jest “n większy “d rzutu ”i“n“weg“ “brysu cian fundamentowych albo
b)
cian fundament“wych, je eli na ”“zi“mie terenu jest “n większy “d rzutu “brysu ”arteru;
d“ ”“wierzchni zabud“wy wlicza się ”“wierzchnię wystę”ujących w “brębie ”rzyziemia takich elementów budynku jak: ”rze wity, ”rzej cia i ”rzejazdy (bramy), ganki, kru ganki, l“ggie wg ębne (c“fnięte) i l“ggi“-balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie (ogrody zim“we), gara e lub wiaty gara “we - stan“wiące integralną czę ć budynku “raz ”“wierzchnię
“biektów ”“mocniczych (g“s”“darczych) jak: gara e, sz“”y, szklarnie, altany it”Ł;
d“ ”“wierzchni zabud“wy nie wlicza się ”“wierzchni budynków lub ich czę ci znajdujących się ”“niej ”“zi“mu terenu “raz ”“wierzchni sch“dów, ”“chylni i ram” zewnętrznych, studzienek ”rzy okienkach ”iwnicznych, “s “n ”rzeciws “necznych, daszków, “ka”ów dach“wych a tak e nadwiesz“nych
czę ci budynku ”“wy ej ”arteru, basenów i sztucznych “czek w“dnych;
19) reklama wbudowana - miejsce lub urządzenie wyk“rzystywane d“ eks”“zycji na”isów i znaków graficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowym. Reklama wbud“wana stan“wi wtórny
element wy”“sa enia elewacji, umieszcz“ny na zak“ cz“nym inwestycyjnie obiekcie budowlanym.
Reklamą wbud“waną nie jest miejsce lub urządzenie, “ którym mowa powy ej, stan“wiące element
”ierw“tneg“ wystr“ju lub ”r“jektu budynku, a tak e szyld “ ”“wierzchni d“ 0,5 m2;
20) reklama w“ln“ st“jąca - sam“dzielny “biekt ”rzeznacz“ny wy ącznie d“ eks”“zycji na”isów, znaków
graficznych i innych elementów dek“racyjnych “ charakterze informacyjnym lub marketingowym. Reklama nie jest zagospodarowaniem tymczasowym w rozumieniu planu;
21) strefa ruchu uspokojonego - obszar wymagający st“s“wania ró nych f“rm ograniczenia ruchu pojazdów (n”Ł: zakaz ruchu k“ “weg“, w”r“wadzenie ruchu jedn“kierunk“weg“, “graniczenia ”rędk“ ci,
“graniczenia ”ark“wania) “raz stwarzania ”ri“rytetów dla ruchu ”ieszeg“ i r“wer“weg“;
22) studnie awaryjne - studnie ”ubliczne, zak ad“we lub wyznacz“ne studnie ”rywatne za”ewniające
za“”atrywanie w w“dę ludn“ ci w warunkach s”ecjalnych, tjŁ wystą”ienia ska enia, klęsk ywi“ owych lub wojny;
23) System Zieleni Miejskiej - ciąg a struktura ”rzestrzenna wią ąca ze s“bą wart“ ci“we i ró n“r“dne
tereny ziel“ne (tak e zabud“wane, g ównie “ niskiej intensywn“ ci), za”ewniająca ”“wiązanie z “dpowiednimi terenami pozamiejskimi, zw aszcza - tw“rzącymi krajowy system “bszarów chr“ni“nych;
24) wart“ ci“wy drzew“stan - ”“jedyncze drzewa lub ich gru”y s”e niające jedną z ”“ni szych cech:
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz aleje (poza lasami i parkami oraz z wyjątkiem zadrzewie tw“rz“nych ”rzez gatunki nie”“ ądane),
b) drzewa i krzewy gatunków ”rawnie chr“ni“nych lub stan“wiące ”“mniki przyrody, aleje i parki
zabytkowe,
c) drzewa rodzime i obce z ”“danych ni ej r“dzajów “ “bw“dach ”nia mierzonego na wys.130 cm:
”“wy ej 200 cm: kasztanowiec, topola, wierzba,
”“wy ej 100 cm: brz“za, buk, daglezja, dąb (z wyjątkiem dębu czerw“neg“), grab, jesi“n,
kl“n (z wyjątkiem klonu jesionolistnego), lipa, m“drzew, “lsza, s“sna wierk,
”“wy ej 50 cm: cy”rysik, g óg, jarząb, leszczyna, wiąz, yw“tnik,
d) ”“nad ”ięci“letnie drzewa i krzewy gatunków egz“tycznych z wyjątkiem gatunków nie”“ ądanych, innych gatunków wymienionych w bazie Gatunki obce. Polska baza danych Instytutu
Ochr“ny r“d“wiska PAN “raz ”“s”“litych gatunków: berberysów, buksz”anu, cy”rysików, daglezji, f“rsycji, ja min“wców, kasztan“wca, k“lc“w“ju, ligustru, mahonii, modrzewi, suchodrzewów, sumaków, wierków, tawu i tawu “wca, t“”“li, win“bluszczy, ylistek i yw“tnikówŁ
Gatunki nie”“ ądane r“ lin:
a)

nie”“ ądane drzewa i krzewy - gatunki, które ”“winny być elimin“wane ”“dczas cięć sanitarnych
i innych zabiegów h“d“wlanych w drzew“stanach, nie st“s“wać w nasadzeniach w lasach “raz
na terenach zach“wujących ciąg “ ć ”rzestrzenną z lasamiŁ źawarte drzew“stany tych gatunków
w lasach nale y ”rzebud“wywaćŁ Ś“ gatunków tych nale ą: czeremcha ameryka ska, dąb czerw“ny, je yna wcinan“listna, kl“n jesi“n“listny, r“binia akacj“wa (gr“ch“drzew), wid“ liwka k os“wa, nieguliczka bia a, tawlina jarzęb“listna,
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nie”“ ądane byliny - gatunki r“ lin, które nie m“gą być st“s“wane w nasadzeniach na terenach zieleni ”ublicznej i w lasachŁ Stan“wiska tych r“ lin ”“winny być zwalczaneŁ Ś“ gatunków tych zaliczamy: barszcz m“ntegazzeg“ i s“sn“wskieg“, niecier”ek grucz“ “waty i ”rzylądk“wy, rdest“wiec
“str“k“ czysty i sachali skiŁ
25) ziele iz“lacyjna - ”as zwartej zieleni wiel“”iętr“wej (n”Ł lasu lub zadrzewienia) “ szer“k“ ci d“stos“wanej d“ “kre l“nej sytuacji ”rzestrzennej (minimum 8,0 m), z “ “ny z gatunków “d”“rnych na zanieczyszczenia (w tym zim“ziel“nych), “ddzielający funkcj“nalnie i “”tycznie “biekty ucią liwe “d terenów sąsiednich;
26) z“rganiz“wana ziele ”ubliczna - ziele urządz“na wy”e niająca ”rzestrzenie “ d“stę”n“ ci ”ublicznej,
w szczególn“ ci tw“rząca ”arki, skwery, ziele ce, aleje, a tak e stan“wiąca elementy kompozycji
ciągów ulicznych i ”laców n”Ł: sz”alery drzew, yw“” “ty, rabaty kwiat“we it”Ł
b)

Rozdzia 2
Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu
§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne:
1)

2)
3)
4)
5)

na terenach zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem us ug (MN,U, MW,U) d“”uszcza się us ugi
w zakresie:
a) “bs uga firm i klientów, z wy ączeniem warsztatów mechaniki pojazdowej,
b) handel detaliczny w lokalach o powierzchni s”rzeda y d“ 100 m2, z wy ączeniem s”rzeda y ”aliw
” ynnych i gazu ” ynneg“ d“ ”“jazdów samochodowych;
w terenach elementarnych: ŚŁBŁ3053ŁU, ŚŁBŁ3058ŁKSP, ŚŁBŁ3049ŁU, ŚŁBŁ3097ŁU d“”uszcza się
us ugi handlu “ ”“wierzchni s”rzeda y nie ”rzekraczającej 400 m2;
w terenach elementarnych: ŚŁBŁ3009ŁU, ŚŁBŁ3027ŁU d“”uszcza się us ugi handlu “ wielk“ ci ”owierzchni s”rzeda y nie kwalifikującej “biektu handl“weg“ jak“ wielk“”“wierzchni“weg“;
zakazuje się l“kalizacji wydziel“nych ”arkingów dla sam“ch“dów cię arowych;
l“kalizację stacji telef“nii i zes”“ ów anten“wych d“”uszcza się w terenach: ŚŁBŁ3001ŁUS,źP,
D.B.3006.KG,U, D.B.3009.U, D.B.3024.UK, D.B.3038.KG,KS, D.B.3049.U.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

ca y “bszar ”lanu “bjęty jest granicami otuliny Szczeci skieg“ Parku Kraj“braz“weg“ Puszcza Bukowa , dla której “b“wiązują ustalenia Planu “chr“ny dla Szczeci skieg“ Parku Kraj“braz“weg“
Puszcza Bukowa “raz R“z”“rządzenia W“jew“dy źach“dni“”“m“rskieg“ w s”rawie Szczeci skieg“
Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa :
a) zakazuje się w”r“wadzania nie”“ ądanych gatunków r“ lin,
b) na terenach zieleni ”ublicznej nale y ”“z“stawić ”rzynajmniej pojedyncze drzewa martwe
i ”róchniejące r“dzimych gatunków z wyjątkiem sytuacji zagra ającej stan“wi zdr“w“tnemu
drzew“stanów “raz bez”iecze stwu ludzi i mienia,
c) “b“wiązuje uzu”e nienie i w”r“wadzenie zieleni wys“kiej wzd u ciągów ”ieszych, cie ek r“wer“wych i ulic, zw aszcza wzd u ul. Nowy Zjazd;
budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nale y l“kaliz“wać ”“za zasięgiem zagroe i ucią liw“ ci “kre l“nych w ”rze”isach “drębnych, z zastrze eniem pkt 3;
d“”uszcza się wzn“szenie budynków z ”“mieszczeniami przeznaczonymi na ”“byt ludzi w zasięgu
zagr“ e i ucią liw“ ci ”“d warunkiem zastosowania r“dków technicznych zmniejszających te ucią liw“ ci ”“ni ej ”“zi“mu ustal“neg“ w ”rze”isach “drębnych;
wszelkie ucią liw“ ci wynikające z l“kalizacji us ug ”“winny zamykać się w granicach dzia ki bud“wlanej;
zakazuje się kanalizacji cieków “raz zasy”ywania stawów i “czek w“dnych; d“”uszcza się dzia ania
”“legające na regulacji brzegów w ramach naturalnego koryta oraz - o ile plan nie ustala zakazu - niezbędną kanalizację cieków związaną z realizacją ustal“nych w ”lanie dróg;
zakazuje się wycinki wart“ ci“weg“ drzew“stanu “raz likwidacji innej zieleni stan“wiącej element
kom”“zycji zes”“ u zabud“wy lub zes”“ u zieleni za wyjątkiem: cięć sanitarnych, cięć ”ielęgnacyjnych, niezbędnej wycinki związanej z realizacją i ”rzebud“wą ulic “raz niezbędnej wycinki pojedynczych drzew związanej z realizacją “biektów bud“wlanych i sieci in ynieryjnych;
na “bszarze “bjętym Systemem Zieleni Miejskiej, poza terenami dróg ”ublicznych “b“wiązuje zakaz:
a) zmniejszania ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej ”“ni ej 50% powierzchni terenu elementarnego,
”“jedynczej dzia ki lub innej jedn“stki bilans“wej “kre l“nej w ustaleniach szczegó “wych ”lanu,
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kszta t“wania zabud“wy w s”“sób utrudniający sw“b“dny ”rze” yw mas powietrza i przecinający ciąg “ ć k“rytarzy ek“l“gicznych,
c) likwidacji “góln“d“stę”nych terenów ziel“nych, z d“”uszczeniem ”rzekszta ce ich zag“s”“darowania, zgodnie z ustaleniami szczegó “wymi planu;
8) wszystkie ustalenia ek“l“giczne “b“wiązują tak e w ”rzy”adku n“weg“ zag“s”“dar“wania tymczasowego i lokalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych;
9) tereny zieleni “raz ziele t“warzysząca “biekt“m budowlanym, urządz“ne jak“ zag“s”“dar“wanie
tymczasowe m“gą być likwid“wane w związku z realizacją zag“s”“dar“wania zg“dneg“ z ”lanem;
10) w zabudowie mieszkani“wej l“kaliz“wanej wzd u dróg ”ublicznych nakazuje się st“s“wanie r“związa architekt“nicznych i k“nstrukcyjnych ag“dzących lub eliminujących negatywne skutki sąsiedztwa
tras komunikacyjnych;
11) “b“wiązuje “chr“na dzik“ wystę”ujących r“ lin i zwierząt “raz ich siedlisk, “bjętych “chr“ną gatunk“wą, na ”“dstawie ”rze”isów “ “chr“nie ”rzyr“dy;
12) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu “ddzia ywania na”“wietrznej linii elektr“energetycznej
wys“kieg“ na”ięcia d“”uszcza się l“kalizację zabud“wy mieszkaniowej, lokali mieszkalnych w budynkach us ug“wych “raz innych miejsc d“stę”nych dla ludn“ ci, wy ącznie ”“d warunkiem s”e nienia
wymaga ”rze”isów d“tyczących d“”uszczalnych ”“zi“mów ”ól elektr“magnetycznych w r“d“wisku lub zast“s“wania r“dków technicznych “bni ających ”“zi“my ”ól elektr“magnetycznych ”“ni ej
wart“ ci granicznych “kre l“nych w tych ”rze”isachŁ
b)

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
ustala się strefę B “chr“ny zach“wanych elementów hist“rycznej struktury ”rzestrzennej, “kre l“ną
na rysunku ”lanu, w “brębie której d“minuje hist“ryczne zag“s”“dar“wanie “ l“kalnych wart“ ciach
kultur“wych; w “brębie strefy “b“wiązują “kre l“ne ”lanem ustalenia mające na celu ”“dtrzymanie
istniejącej k“mpozycji przestrzennej, zabudowy i innych elementów hist“ryczneg“ zag“s”“dar“wania;
2) w granicach strefy B “chr“nie ”“dlegają:
a) uk ad hist“rycznych ciągów k“munikacyjnych: przebieg ul. Ch “”skiej,
b) komponowane kompleksy zieleni w przestrzeni publicznej i na pojedynczych dzia kach,
c) lokalizacja zabudowy historycznej;
3) ustala się “chr“nę zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wskazanych w ustaleniach
szczegó “wych i “kre l“nych na rysunku ”lanu, z jedn“czesnym nakazem, w przypadku wyburzenia,
odtworzenia obiektu w ”ierw“tnej l“kalizacji, “ ile ustalenia szczegó “we nie stan“wią inaczej;
4) w ”rzy”adku k“nieczn“ ci r“zbiórki “biektu zabytk“weg“, “bjęteg“ “chr“ną, nakazuje się wyk“nanie
inwentaryzacji pomiarowej oraz fotograficznej obiektu i przekazanie wykonanej dokumentacji organ“wi dsŁ “chr“ny zabytków;
5) “znak“wania ”r“wadz“nej dzia aln“ ci g“s”“darczej w strefie B “chr“ny zach“wanych elementów
hist“rycznej struktury ”rzestrzennej d“”uszcza się wy ącznie w f“rmie szyldów umieszczanych na
elewacji frontowej, bez”“ redni“ ”rzy wej ciu d“ l“kalu u ytk“weg“ lub na “gr“dzeniu w ”rzy”adku
gdy “dleg “ ć elewacji fr“nt“wej “d granicy dzia ki ”rzekracza 5 m;
6) ustala się strefę W II czę ci“wej “chr“ny k“nserwat“rskiej stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną
na rysunku planu, obejmującą tereny wskazane w ustaleniach szczegó “wych, gdzie ”rzy realizacji
inwestycji ”“legającej na wyk“nywaniu ”rac ziemnych, “b“wiązuje uzyskanie ”“zw“lenia “rganu d“
s”raw “chr“ny zabytków “raz ”rze”r“wadzenie interwencyjnych bada archeologicznych;
7) ustala się strefę W III “granicz“nej “chr“ny k“nserwat“rskiej stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną
na rysunku planu, obejmującą tereny wskazane w ustaleniach szczegó “wych, gdzie ”rzy realizacji
inwestycji ”“legającej na wyk“nywaniu ”rac ziemnych, “b“wiązuje uzyskanie ”“zw“lenia “rganu d“
s”raw “chr“ny zabytków “raz ”rze”r“wadzenie interwencyjnych bada arche“l“gicznych;
8) d“”uszcza się zach“wanie i ada”tację zainwest“wania i u ytk“wania niezg“dneg“ z ”lanem lecz istniejąceg“ legalnie w dniu wej cia w ycie niniejszeg“ ”lanu, d“ chwili za”“trzeb“wania terenu na cele
zgodne z planem;
9) istniejące legalnie budynki wymienione w pkt 8 m“gą być ”“ddawane remontom kapitalnym i modernizacjom bez ”rawa ”“większania kubatury budynku i liczby mieszka w ”rzy”adku budynków mieszkalnych; zakaz ”“większania kubatury budynku nie d“tyczy r“zbud“wy “ urządzenia techniczne niezbędne d“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania “biektu;
10) d“”uszcza się wysunięcia ”“za nie”rzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy w granicach dzia ki
budowlanej:
a) na wys“k“ ci ”“wy ej ”arteru, “ka”ów i gzymsów - do 0,80 m,
1)
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elementów wystr“ju architekt“niczneg“, takich jak: balk“ny, galerie, tarasy, sch“dy zewnętrzne,
pochylnie i rampy - do 1,30 m,
c) innych elementów ”r“gramu architekt“niczneg“ (”rzedsi“nków, studzienek d“ wietlających ”iwnice, zadasze nad wej ciami oraz elementów strefy wej ci“wej ws”artych na s u”ach) - do
0,80 m,
d) zewnętrznych warstw term“iz“lacyjnych i wyk“ czeni“wych - do 0,20 m;
linia zabudowy nie “granicza sytu“wania niekubatur“wych in ynieryjnych urządze sieci“wych ”“za
budynkami;
na terenach MN,U zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych;
na terenach MN,U d“”uszcza się l“kalizację reklam wy ącznie na “gr“dzeniach lub l“kaliz“wanych na
elewacjach budynków;
na terenach MN,U ustala się (dla n“wej zabud“wy) “dleg “ ć “d ”“zi“mu terenu do poziomego okapu
dachu maksymalnie do 6 metrów;
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym d“”uszcza się wydzielenie nie więcej ni dwóch l“kali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalneg“ i l“kalu u ytk“weg“ “ ”“wierzchni ca k“witej nie”rzekraczającej 30% ”“wierzchni ca k“witej budynku;
d“”uszcza się l“kalizację reklam za wyjątkiem:
a) lokalizacji reklam w“ln“ st“jących ”rzes aniających “biekty zabytkowe,
b) lokalizacji reklam wbudowanych na obiektach zabytkowych,
c) lokalizacji reklam m“gących zak ócać warunki mieszkaniowe poprzez emisję ”ulsująceg“ wiat a,
d) lokalizacji reklam w“ln“ st“jących ”rzes aniających tereny zieleni urządz“nej, “kre l“ne w ustaleniach szczegó “wych symbolem ZP,
e) lokalizacji reklam na terenach zieleni urządz“nej, “kre l“nej w ustaleniach szczegó “wych symbolem ZP,
f) lokalizacji reklam w“ln“ st“jących w liniach r“zgraniczających ulic: w ”asach zieleni urządz“nej
w formie sz”alerów drzew “raz w ”asach r“zdzielających jezdnie,
g) lokalizacji reklam w“ln“ st“jących na terenach MN,U,
h) lokalizacji reklam w terenach wskazanych w ustaleniach szczegó “wych;
b)

11)
12)
13)
14)
15)

16)

”“wy sze “graniczenia nie d“tyczą tradycyjnych s u”ów “g “szeni“wych;
17) zakazuje się umieszczania reklamłbanerówłsiatek reklam“wych r“z”iętych na ca ej lub czę ci elewacji
budynku, za wyjątkiem instal“wanych w trakcie ”r“wadz“nych r“bót bud“wlanych reklam/ banerówł
siatek reklam“wych na elewacjach budynków, ruszt“waniach, ogrodzeniach;
18) l“kalizację “biektów ma ej architektury uznanych za niezbędne “raz innych “biektów stan“wiących
wy”“sa enie “bszarów zainwest“wania miejskiego np.: budki telefoniczne, wiaty przystankowe, kiosk“wiaty, tradycyjne s u”y “g “szeni“we, awki parkowe, lampy, pomniki, formy plastyczne itp. warunkuje się:
a) dostosowaniem d“ istniejąceg“ kraj“brazu i stylistyki “taczającej zabud“wy,
b) nie powodowaniem “granicze dla k“munikacji k“ “wej, r“wer“wej i ”ieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygna ów dr“g“wych;
19) zakazuje się umieszczania instalacji i urządze technicznych na elewacjach budynków “d str“ny ulic;
zakaz nie dotyczy rur spustowych, instalacji odgrom“wych, kana ów wentylacji mechanicznej, aluzji
wl“tów i wyl“tów wentylacji mechanicznej, a tak e szafek gaz“wych, elektr“energetycznych i telekomunikacyjnych nie wystających ”“za lica budynków;
20) “biekty g“s”“darcze n”Ł mietniki i “biekty techniczne wbud“wuje się w budynki lub sytuuje w “toczeniu zieleni parawanowej od strony wglądu z ”rzestrzeni ”ublicznej;
21) gara e blaszane ”rzeznacza się d“ likwidacji;
22) zakazuje się l“kalizacji targ“wisk;
23) d“”uszcza się realizację wybiegów dla ”sów wy ącznie w terenach elementarnych MW,U;
24) na terenach MW,U w budynkach mieszkalno-us ug“wych l“kalizację n“wych, sam“dzielnych, “gólnod“stę”nych l“kali us ug“wych na k“ndygnacjach ”“wy ej ”arteru d“”uszcza się wy ącznie w ”rzy”adku ada”tacji na cele us ug“we ca ej k“ndygnacji; k“ndygnacja “ funkcji us ug“wej nie m“ e być
lokalizowana powy ej k“ndygnacji “ funkcji mieszkalnej;
25) ”rzy us ug“wym wyk“rzystaniu ca eg“ ”arteru k“m”“zycję elewacji nale y tw“rzyć w s”“sób jednor“dny na ca ej jej szer“k“ ci, tznŁ ”rzy realizacji k“lejneg“ l“kalu us ug“weg“ nale y st“s“wać r“związania architekt“niczne ju istniejące ”“d warunkiem, e s”e niają “ne wymagania kompozycyjne;
jedn“r“dn“ ć k“m”“zycji d“tyczy tak e szyldów, które traktuje się jak detal architekt“niczny;

Śziennik Urzęd“wy
W“jewództwa źachodniopomorskiego Nr 5

612

Poz. 72

26) zakazuje się l“kalizacji n“wych, “drębnych l“kali us ug“wych z wej ciem usytuowanym ”“ni ej ”oziomu chodnika;
27) ustala się minimalną “dleg “ ć n“wej zabud“wy “d k“lekt“rów kanalizacyjnych “raz skanaliz“wanych
cieków: 5,0 m;
28) ”rzy l“kalizacji n“wych “biektów u yteczn“ ci ”ublicznej - w granicach dzia ki bud“wlanej realizuje
się “d”“wiednie d“ r“dzaju “biektu i s”“s“bu zag“s”“dar“wania terenu r“związania ”rzestrzenne
wynikające z ”rze”isów “br“ny cywilnej;
29) na terenach, na których nie ustal“n“ zakazu zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, l“kalizację n“weg“
i ”rzed u enie l“kalizacji istniejąceg“ zag“s”“dar“wania tymczas“weg“ warunkuje się ącznym spe nieniem wym“gów:
a) dostosowaniem zag“s”“dar“wania, a w szczególn“ ci standardu wyk“nania (r“dzaj materia ów
elewacyjnych) “biektów tymczas“wych d“ kraj“brazu i “taczającej zabud“wy,
b) nie powodowaniem “granicze dla k“munikacji k“ “wej, r“wer“wej i ”ieszej “raz dla ”rze”r“wadzenia sieci in ynieryjnych,
c) m“ liw“ cią likwidacji i d“”r“wadzenia terenu d“ stanu ”ierw“tneg“ lub m“ liw“ cią wyk“rzystania zagospodarowania tymczas“weg“ d“ celów zgodnych z planem;
30) ograniczenie zagospodarowania tymczas“weg“ nie d“tyczy za”leczy bud“wy związanych z realizacją
inwestycji na innych dzia kach bud“wlanych;
31) zakazuje się realizacji “gr“dze z ”refabryk“wanych ”rzęse bet“n“wych wzd u dróg ”ublicznych;
32) nakazuje się d“st“s“wanie n“wej zabud“wy i zag“s”“dar“wania terenu d“ wymaga ruchu l“tniczeg“,
między innymi w zakresie d“”uszczalnej ca k“witej wys“k“ ci “biektów bud“wlanych “raz d“”uszczalnej wys“k“ ci “biektów naturalnych (drzew); ”“wy sze “graniczenia obejmują równie wszystkie
urządzenia i “biekty l“kaliz“wane na dachach budynkówŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:
1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

”rzebieg linii dla celów “”rac“wa ge“dezyjnych “kre la się ”“”rzez “dczyt graficzny “si linii z rysunku planu;
d“”uszcza się “dstę”stw“ “ +5ł-5 st“”ni “d ustal“neg“ kąta nachylenia granic n“w“ wydzielanych
dzia ek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających dr“gi;
zakazuje się d“k“nywania ”“dzia ów i wydzielania n“wych dzia ek gruntu wynikających z ”“trzeb:
a) istniejąceg“ zag“s”“dar“wania tymczasowego,
b) nowego zagospodarowania tymczasowego,
c) lokalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych;
d“”uszcza się scalanie dzia ek ”“ “ “nych w “bszarze jedneg“ terenu elementarneg“ w celu zwiększenia ich powierzchni lub um“ liwienia d“k“nania n“weg“ ”“dzia u zg“dneg“ z ustaleniami szczegó“wymi planu;
“kre l“ne na rysunku ”lanu granice terenów elementarnych wyznaczają granice ”“dzia ów ”arcelacyjnych;
minimalną szer“k“ ć fr“ntu wydzielanej dzia ki bud“wlanej, “kre l“ną w ustaleniach szczegó “wych,
ustala się wy ącznie dla dzia ek bud“wlanych bez”“ redni“ ”rzylegających d“ dróg ”ublicznych i wewnętrznych ustal“nych w ”lanie;
minimalna szer“k“ ć fr“ntu wydzielanej dzia ki bud“wlanej, w ”rzy”adku dzia ki ”rzylegającej d“ kilku
ulic lub dróg wewnętrznych d“tyczy:
a) fr“ntu ”rzy ulicach lub dr“gach wskazanych w ustaleniach szczegó “wych alb“
b) co najmniej jednego frontu, w przypadku braku wskazania w niniejszym planie;
“kre l“ne w ustaleniach szczegó “wych zasady ”arcelacji nie “b“wiązują ”rzy wydzielaniu dzia ek
bud“wlanych dla in ynieryjnych urządze sieci“wych i dla stacji baz“wych telef“nii k“mórk“wejŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

“bs ugę k“munikacyjną “bszaru “bjęteg“ ”lanem ustala się z istniejących i ”r“jekt“wanych dróg ”ublicznych i wewnętrznych, ”“ ącz“nych z zewnętrznym uk adem komunikacyjnym miasta;
”“wiązania uk adu k“munikacyjneg“ “bszaru “bjęteg“ ”lanem z uk adem zewnętrznym za”ewniać
będą ulice:
a) ŚŁBŁ3065ŁKŚŁź (ciąg ulic: Śąbska, Nied wiedzia, ź““l“giczna) ”“ ączenie: z “siedlami Dzielnicy
Praw“brze e, z ul. źwierzyniecką “raz ”“”rzez ul. ubin“wą - z ul. A. Struga,
b) ŚŁBŁ3067ŁKŚŁź (ciąg ulic: Ch “”ska, Nad Rudzianką) - ”“ ączenie z “siedlami Dzielnicy Prawobrze e “raz ”“przez ul. ubin“wą z ul. A. Struga,
c) projektowana D.B.3067.KD.Z - ”“ ączenie z “siedlami Śzielnicy Praw“brze e;
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zakazuje się “bs ugi k“munikacyjnej z terenu aut“strady A6 ”“ “ “nej bez”“ redni“ za ”“ udni“wą
granicą ”lanu;
ustala się nastę”ujące wska niki d“ “bliczania za”“trzeb“wania na miejsca postojowe dla samochodów “s“b“wych:

l.p.

obiekt lub teren

wska nik
miejsc postojowych (mp)

1

2

3

1.
2.
3.

budynki mieszkalne jednorodzinne
budynki mieszkalne wielorodzinne
obiekty zamieszkania zbiorowego typu hotel,
internat
domy dziennego i stałego pobytu dla osób
starszych
sklepy, domy towarowe o powierzchni sprzeda y
do 2000m2
restauracje, kawiarnie, bary (z wył czeniem
barów mlecznych i jadłodajni charytatywnych)
biura, urz dy, poczty, banki
przychodnie i gabinety lekarskie, ambulatoria,
kancelarie adwokackie, itp.
ko cioły, kaplice
domy parafialne, domy kultury, galerie,
biblioteki, kluby
szkoły podstawowe i gimnazja
przedszkola, łobki, miejsca dziennego pobytu
dzieci
rzemiosło usługowe bez warsztatów pojazdów
mechanicznych i myjni samochodowych
warsztaty pojazdów mechanicznych bez myjni
samochodowych
myjnie samochodowe

2mp/1 mieszkanie
1mp/1 mieszkanie

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

hale sportowe
boiska
korty tenisowe (bez miejsc dla widzów)
inne obiekty rekreacyjno sportowe
małe obiekty sportu i rekreacji np. kluby fitness,
siłownie oraz o rodki je dzieckie
21. stacje paliw (z wył czeniem samoobsługowych
stacji paliw)
22. usługi ró ne
5)

Poz. 72

3mp/ńŃ łó ek
1mp/15 łó ek
ńmp/4Ń m² powierzchni sprzeda y
1mp/3 miejsca konsumpcyjne
1mp/30m2 pow. u ytkowej
1mp/1 gabinet
ńmp/ńŃ miejsc siedz cych
ńmp/ńŃŃ m² powierzchni u ytkowej
1mp/1 sala dydaktyczna
1mp/30 dzieci
ńmp/4Ń m² pow. u ytkowej
3mp/1 stanowisko naprawcze
2mp/1 stanowisko do mycia
1mp/50m2 powierzchni hali
ńmp/ 5 u ytkowników
2 mp/1 kort
ńmp/5 u ytkowników
ńmp/ńŃ korzystaj cych
5mp/1obiekt
1mp/ńŃŃ m² pow. u ytkowej

wym“gi “kre l“ne w pkt 4 nie “b“wiązują w ”rzy”adku:
a) adaptacji poddaszy na cele mieszkalne,
b) budowy, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany s”“s“bu u ytk“wania “biektu bud“wlaneg“, tak e
tymczas“weg“ wyw“ ująceg“ ”“trzeby ”arking“we d“ 3 miejsc postojowych,
c) u ytk“wania sez“n“weg“ n”Ł letnie “gródki gastr“n“miczne,
d) “biektów lub terenów wyw“ ujących ”“trzeby ”arking“we d“ 1 miejsca postojowego.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

linie r“zgraniczające ulic, dróg “siedl“wych i ciągów ”ieszych wyznaczają k“rytarze infrastruktury
technicznej, w których ”r“wadz“ne są sieci uzbr“jenia terenu;
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3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)
16)

17)
18)
19)
20)
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dr“gi wewnętrzne wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego - poza terenami wymienionymi w pkt 1 - wyznaczają k“rytarze infrastruktury technicznej, w których m“gą być ”r“wadz“ne sieci uzbr“jenia terenu d“ “bs ugi daneg“ terenu elementarnego;
d“”uszcza się r“zbud“wę ”rzebud“wę istniejącej “raz bud“wę n“wej sieci uzbr“jenia terenu wraz
z realizacją niezbędnych in ynieryjnych urządze sieci“wych “bs ugujących d“”uszczone planem
przeznaczenie terenu;
za“”atrzenie w w“dę z istniejącej i ”r“jekt“wanej sieci w“d“ciąg“wej Ø 100 - 250 mm zasilanej
z magistrali w“d“ciąg“wej Ø 600 mm w ul. Śąbskiej “raz Ø 250 mm w ul. Ch “”skiej; czę ć terenu
”“wy ej rzędnej 38,0 m n.p.mŁ zasilana będzie w w“dę z magistrali w“d“ciąg“wej Ø 250 mm w
ul. Ch “”skiej i ”rzebud“wanej magistrali w“d“ciąg“wej Ø 250 mm ”rzebiegającej wzd u aut“strady;
system w“d“ciąg“wy nale y realiz“wać:
a) z zapewnieniem funkcj“n“wania ”ublicznych urządze za“”atrzenia w w“dę w warunkach s”ecjalnych, zg“dnie z “b“wiązującymi przepisami obrony cywilnej,
b) z uwzględnieniem zapewnienia wymaganeg“ za”“trzeb“wania na w“dę dla celów ”rzeciw”“ arowych;
“d”r“wadzanie cieków sanitarnych istniejącą i ”r“jekt“waną kanalizacją sanitarną Ø 0,20 - 0,50 m
d“ istniejących k“lekt“rów sanitarnych w ulicach: Śąbskiej i Ch “”skiej;
“d”r“wadzanie wód “”ad“wych d“ istniejącej i ”r“jekt“wanej kanalizacji deszczowej Ø 0,3 - 0,5 m
z odprowadzeniem d“ istniejących k“lekt“rów deszcz“wych w ulicach: Śąbskiej i Ch “”skiej “raz d“
cieku Rudzianka i istniejących r“wów meli“racyjnych kanalizacją deszcz“wą za“”atrz“ną w se”aratory na “d” ywie;
d“”uszcza się zast“s“wanie tymczas“wych r“związa l“kalnych i indywidualnych w przypadku braku
warunków ”rzy ączenia d“ sieci w“d“ciąg“wej “raz kanalizacji sanitarnej i deszcz“wej z wy ączeniem
bud“wy indywidualnych ujęć wód ”“dziemnych i przydom“wych “czyszczalni cieków;
za“”atrzenie w gaz z istniejącej i ”r“jekt“wanej sieci gaz“wej niskieg“ ci nienia Ø 32 - 200 mm zasilanej z istniejących gaz“ciągów Ø 63 - 350 mm u “ “nych w ulicach: Ch “”skiej, Śąbskiej, Gwarnej
i Sw“jskiej “raz sieci gaz“wej rednieg“ ci nienia Ø 200 mm w ulicy Ch “”skiej d“”r“wadz“nej d“
stacji redukcyjno - pomiar“wej II st“”nia ”rzy ulicy Ch “”skiej (”“za “bszarem planu);
za“”atrzenie w cie” “ z cie” “wni rej“n“wej Śąbska poprzez magistralę 2x600 mm wzd u
ul. Śąbskiej i 2x400 mm w ulicach: Handl“wej i Ch “”skiej a tak e ”“”rzez l“kalne i indywidualne
ród a cie” a zasilane gazem, olejem “”a “wym lub energią elektryczną;
zakazuje się instal“wania l“kalnych systemów grzewczych na ”aliwa sta e w “biektach n“wych
i poddawanych przebudowie; ustalenie nie dotyczy instalowania kominków stan“wiących uzu”e niające ród “ cie” a;
d“”uszcza się zast“s“wanie innych róde cie” a wyk“rzystujących nisk“emisyjne instalacje grzewcze
na ”aliw“ sta e, gaz, “lej “”a “wy, energię elektryczną lub “dnawialne ród a energii jak: k“lekt“ry
s “neczne, pompy cieplne itp. o parametrach emisji zanieczyszcze s”e niających warunki “chr“ny
r“d“wiska lub w d“st“s“waniu d“ warunków ge“l“gicznych zg“dnie z ”rze”isami prawa geologiczneg“ i górniczeg“Ł
zasilanie w energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej 15 kV ”“”rzez istniejące i ”rojektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV;
w terenach elementarnych stan“wiących k“rytarze infrastruktury technicznej bąd w terenach ”rzylegających d“ ulic lub k“rytarzy infrastruktury technicznej - gdzie nie “b“wiązuje zakaz zabud“wy d“”uszcza się l“kalizację in ynieryjnych urządze sieci“wych “bs ugujących ustal“ne w ”lanie funkcje;
“bs uga telek“munikacyjna z istniejących i ”r“jektowanych rozdzielczych linii kablowych;
ustala się czas“we gr“madzenie “d”adów sta ych w ”“jemnikach ustawi“nych na ”“szczególnych
”“sesjach, a nastę”nie wyw“ enie ich na sk ad“wisk“ “d”adów sta ych, s”“sób gr“madzenia odpadów winien za”ewnić m“ liw“ ć ich selektywnej zbiórki;
w liniach r“zgraniczających ulic i ”laców d“”uszcza się ustawianie ”“jemników s u ących gr“madzeniu “d”adów ”rzeznacz“nych d“ “dzysku;
nowe i m“derniz“wane sieci in ynieryjne nale y ”r“wadzić jak“ ”“dziemne; ustalenie to nie dotyczy
napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV;
ustala się minimalne rednice sieci r“zdzielczych uzbr“jenia terenu: gaz“wa 25 mm, w“d“ciąg“wa
80 mm, cieplna 2 x 80 mm, kanalizacja ciek“wa 0,2 m, kanalizacja deszczowa 0,3 m;
dopuszcza się ”rzebud“wę sieci infrastruktury technicznej ”“”rzez zmianę ”rzekr“jów i ”rzebiegów
w granicach wydziel“nych terenów elementarnych.
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Rozdzia 3
Ustalenia szczegó owe
§ 7. Teren elementarny D.B.3001.US,ZP.
1. Ustalenia funkcjonalne:
1)
2)

3)
4)

przeznaczenie terenu: tereny s”“rtu i rekreacji “raz zieleni urządz“nej (nieczynneg“ cmentarza ewangelickiego);
d“”uszcza się “biekty między innymi:
a) b“iska tenis“we, ”i karskie i lekk“atletyczne wraz z za”leczem w ”“staci “biektów i urządze
treningowych i do odnowy biologicznej,
b) mini golf,
c) plac zabaw,
d) wy”“ yczalnia s”rzętu s”“rt“weg“ i turystyczneg“,
e) fitness club, si “wnia, sauna it”Ł,
f) bar, kawiarnia itp.,
g) “ r“dek kulturaln“ - dydaktyczny (sala eks”“zycyjna, ”r“jekcyjna, zajęć ”lastycznych);
d“”uszcza się l“kalizację jedneg“ mieszkania funkcyjnego;
d“”uszcza się l“kalizację stacji baz“wej telef“nii k“mórk“wej z w“ln“ st“jącym masztem antenowym.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)
3)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej na “bszarze terenu elementarnego: 60%;
ustala się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni;
ca y teren “bejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 2 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 9,5 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki kryte dachami o innej geometrii ni dachy str“me; d“”uszcza się dachy str“me nad wej ciami
d“ budynków;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 15% powierzchni terenu elementarnego;
harmonijna pierzeja od strony ul. Śąbskiej;
zagospodarowanie terenu poza obszarem nieczynnego cmentarza ewangelickiego m“ liwe wy ącznie
jako kompleksowa realizacja;
nakazuje się realizację ustę”u ”ubliczneg“;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego;
czę ć terenu “bjęta strefą B “chr“ny zach“wanych elementów hist“rycznej struktury przestrzennej,
w granicach oznaczonych na rysunku planu;
czę ć terenu “bjęta strefą W II czę ci“wej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 6;
ustala się utrzymanie i “chr“nę zabytkowego nieczynnego cmentarza ewangelickiego przy ul. Smutnej,
ujęteg“ w gminnej ewidencji zabytków, dla któreg“ “b“wiązuje:
a) forma u ytk“wania: ”ark, z d“”uszczeniem realizacji lapidarium,
b) w”r“wadzenie yw“” “tu wzd u granic cmentarza,
c) zakaz przegradzania terenu,
d) zakaz realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych,
e) zakaz realizacji zabudowy i miejsc postojowych dla sam“ch“dów,
f) d“”uszcza się l“kalizację “biektów ma ej architektury,
g) obiekty ma ej architektury realiz“wane wy ącznie z materia ów naturalnych, bez zast“s“wania kol“r“wych ”“w “k malarskich;
“bszar ”“d bud“wnictw“ “chr“nne na wy”adek w”r“wadzenia stanu zagr“ enia bez”iecze stwa
”a stwa, “znacz“ny na rysunku ”lanu; zakazuje się zabud“wy “biektami kubaturowymi, realizacji infrastruktury technicznej (z wyjątkiem “dw“dnienia terenu) “raz nasadze zieleni wys“kiejŁ
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4. Ustalenia zasad parcelacji:
1)
2)

zakazuje się d“k“nywania wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy wydzielenia cmentarza
i dzia ek ”“d in ynieryjne urządzenia sieci“we;
ustala się schemat wydzielenia dzia ki cmentarza, oznaczony na rysunku planu.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3074ŁKŚŁŚ (ul. Smutna);
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “ i energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia
w terenach: D.B.3065.KD.Z (ul. Śąbska), ŚŁBŁ3067ŁKŚŁź (ul. Ch “”ska), ŚŁBŁ3074ŁKŚŁŚ (ul. Smutna);
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu).
§ 8. Teren elementarny D.B.3002.E.
1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 20%Ł
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

czę ć terenu “bjęta strefą W II czę ci“wej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 6;
nie”rzekraczalna linia zabud“wy “kre l“na na rysunku ”lanu;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 60% ”“wierzchni dzia ki bud“wlanej;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 4,0 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynek kryty dachem o innej geometrii ni dachy str“me;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jącychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się ”“dzia ów niezwiązanych z wydzielaniem dzia ki ”“d stację transformat“r“wąŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

“bs uga terenu z ulicy: ŚŁBŁ3075ŁKŚŁŚ ”“”rzez tereny elementarne ŚŁBŁ3007ŁMW,U i ŚŁBŁ3005ŁźP,WS;
nie “b“wiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu.
§ 9. Teren elementarny D.B.3003.ZP,WS.
1. Ustalenia funkcjonalne:
1)
2)

”rzeznaczenie terenu: ziele urządz“na wzd u strumienia Rudzianka;
inwestycja celu publicznego.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej: 80%;
nakazuje się wzb“gacenie szaty r“ linnej ”“”rzez nasadzenia zieleni - z zastrze eniem pkt 4;
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d“”uszcza się um“cnienie brzegów strumienia Rudzianka;
“b“wiązuje zach“wanie d“stę”u d“ strumienia Rudzianka w “dleg “ ci 5 metrów “d linii brzeg“wej
dla ”r“wadzenia ”rac związanych z utrzymywaniem wód;
ca y teren “bejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)

zakazuje się l“kalizacji teren“wych urządze s”“rt“wych;
d“”uszcza się l“kalizację elementów ma ej architektury i ciągów s”acer“wych jak“ niezbędneg“ wy”“sa enia terenu;
zakazuje się lokalizacji reklam;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu;
ustala się d“stę” “gólnyŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3067ŁKŚŁź (ul. Ch “”ska)Ł
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

za“”atrzenie w energię elektryczną realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia
w terenach: D.B.3065.KD.Z (ul. Śąbska), ŚŁBŁ3067ŁKD.Z (ul. Ch “”ska);
“d”r“wadzanie wód “”ad“wych ”“ ”“dczyszczeniu d“ strumienia Rudzianka;
piaskownik na strumieniu Rudzianka - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu;
kolektor sanitarny Ø 0,5 m i deszczowy Ø 0,5 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
gaz“ciąg rednieg“ ci nienia Ø 200 mm i niskieg“ ci nienia Ø 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu);
elektroenergetyczne linie kablowe 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz
zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego.
§ 10. Teren elementarny D.B.3004.MN,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkani“wa jedn“r“dzinna w“ln“ st“jąca z d“”uszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)
3)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 50%;
“b“wiązuje w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni;
ca y teren “bejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu;
budynki kryte dachami stromymi;
maksymalna wys“k“ ć n“wej zabud“wy: 2 kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia kondygnacja
u ytk“wa w str“mym dachu, lecz nie więcej ni 9,5 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy 30% ”“wierzchni dzia ki bud“wlanej;
maksymalna ”“wierzchnia ca k“wita us ug w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej: 30% powierzchni ca k“witej budynku;
realizacja n“wej zabud“wy “b“wiązuje wy ącznie na dzia kach “ ”arametrach zgodnych z ust. 4;
zakazuje się l“kalizacji n“wych tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczasowego;
czę ć terenu “bjęta strefą W II czę ci“wej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 6;
teren “bjęty strefą B “chr“ny zach“wanych elementów hist“rycznej struktury ”rzestrzennej;
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10) ustala się “chr“nę zabytku ”rzy ul. Smutnej 9, ujęteg“ w gminnej ewidencji zabytków, dla któreg“
“b“wiązuje:
a) zach“wanie gabarytu i kszta tu dachu z wystawką,
b) zakaz nadbudowy i dobudowy do elewacji bocznych,
c) utrzymanie kompozycji elewacji frontowej,
d) zachowanie liczby, rozmieszczenia, kszta tu “tw“rów “kiennych i drzwi“wych, z ”“dzia em symetrycznym “kien, z wy ączeniem elewacji tylnej,
e) dopuszczenie ocieplenia elewacji,
f) d“”uszczenie d“datk“weg“ d“ wietlenia ”“ddasza wy ącznie w formie “kien ”“ aci“wychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:
1)
2)
3)
4)
5)

d“”uszcza się ”“dzia terenu na 2 dzia ki bud“wlane;
”r“”“nuje się schemat ”“dzia u terenu na dzia ki bud“wlane, “znacz“ny na rysunku ”lanu;
minimalna ”“wierzchnia dzia ki bud“wlanej: 800 m2;
kąt ”“ “ enia granic dzia ek w st“sunku d“ ulicy Smutnej: “d 70° d“ 80°;
minimalna szer“k“ ć fr“ntu dzia ki bud“wlanej: 20,0 m.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3074ŁKŚŁŚ (ul. Smutna);
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)
3)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie
cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: D.B.3067.KD.Z (ul. Ch “”ska), ŚŁBŁ3074ŁKŚŁŚ (ul. Smutna), D.B.3090.KPR, D.B.3003.ZP,WS;
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu);
elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz
zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego.
§ 11. Teren elementarny D.B.3005.ZP,WS.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

”rzeznaczenie terenu: ziele urządz“na w“kó “twarteg“ zbi“rnika w“dneg“;
inwestycja celu publicznego.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej: 80% powierzchni terenu elementarnego;
zakazuje się dzia a ”r“wadzących d“ ”“g“rszenia st“sunków grunt“w“ - wodnych.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

czę ć terenu “bjęta strefą W II czę ci“wej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 6;
czę ć terenu “bjęta strefą B “chr“ny zach“wanych elementów hist“rycznej struktury ”rzestrzennej,
w granicach oznaczonych na rysunku planu;
zakazuje się l“kalizacji teren“wych urządze s”“rt“wych;
d“”uszcza się l“kalizację elementów ma ej architektury i ciągów s”acer“wych jak“ niezbędneg“ wy”“sa enia terenu;
zakazuje się l“kalizacji reklam;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego;
ustala się zag“s”“dar“wanie zielenią niską, rednią i wys“ką ”“dkre lającą rekreacyjn“ - wypoczynkowy charakter terenu;
zag“s”“dar“wanie terenu wy ącznie jak“ realizacja k“mpleksowa;
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d“”uszcza się urządzenie ”rzej cia ”ieszeg“ “ utwardz“nej nawierzchni wzd u za”lecza terenu
D.B.3006.KG,U;
10) d“”uszcza się czę ci“we um“cnienie brzegu “czka w“dneg“ materia ami naturalnymi (faszyna, drewn“,
kamie );
11) d“”uszcza się realizację barier “chr“nnych sytu“wanych bez”“ redni“ na skarpach oczka wodnego.
9)

4. Ustalenia zasad parcelacji:
1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu;
ustala się d“stę” “gólnyŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3075ŁKŚŁŚ, ŚŁBŁ3067ŁKŚŁź (ul. Ch “”ska), ŚŁBŁ3068ŁKŚ.L (ul. Swojska) i/lub
D.B.3074.KD.D (ul. Smutna).
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
za“”atrzenie w w“dę i energię elektryczną realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci
uzbrojenia w terenie D.B.3067.KD.Z (ul. Ch “”ska);
2) cie” “ciąg 2 x Ø 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
3) gaz“ciąg rednieg“ ci nienia Ø 200 mm i niskieg“ ci nienia Ø 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
4) sieć w“d“ciąg“wa Ø 40 mm, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna Ø 0,3 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
5) kolektor sanitarny Ø 0,5 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
6) kolektor deszczowy Ø 1,0 m, Ø 0,6 m i 0,5 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu
oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
7) skanalizowany odcinek strumienia Rudzianka wraz ze zbiornikiem retencyjnym - z dopuszczeniem
przebudowy, rozbudowy i remontu;
8) d“”uszcza się bud“wę “biektów hydr“technicznych dla utrzymania sta eg“ ”“zi“mu wody w zbiorniku “raz s u ących ”“dczyszczaniu wód “”ad“wych;
9) elektroenergetyczne linie kablowe 15 kV i 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
10) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - do przeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkiego Tramwaju (poza granicami planu);
11) d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci in ynieryjnychŁ
1)

§ 12. Teren elementarny D.B.3006.KG,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:
1)
2)
3)
4)

”rzeznaczenie terenu: zes”ó gara y dla sam“ch“dów “s“b“wych z d“”uszczeniem us ug;
zakres us ug “bejmuje między innymi: us ugi motoryzacyjne, handel detaliczny, gastronomię, “bs ugę
firm i klientów, a”artamenty wy ącznie h“tel“we, us ugi rzemi“s a;
zakazuje się s”rzeda y ”aliw i gazu d“ ”“jazdów mechanicznych;
d“”uszcza się l“kalizację stacji telef“nii k“mórk“wych i zes”“ ów anten“wych zl“kaliz“wanych na
dachach budynkówŁ
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 10%;
ustala się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)

nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu;
ustala się wys“k“ ć zabud“wy: 5 k“ndygnacji nadziemnych, lecz nie więcej ni 17,0 m od poziomu
terenu istniejąceg“, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki kryte dachami o innej geometrii ni dachy str“me; d“”uszcza się dachy str“me nad wej ciami
d“ budynków;
d“”uszcza się realizację us ug “ ”“wierzchni ca k“witej nie większej “d ”“wierzchni ca k“witej gara u;
us ugi realiz“wane wy ącznie jak“ wbud“wane;
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nakazuje się realizację ustę”u ”ubliczneg“;
zakazuje się l“kalizacji l“kali handl“wych “ ”“wierzchni s”rzeda y ”“wy ej 100 m2;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy w granicach dzia ki bud“wlanej: 60%;
zes”ó zabud“wy “ jedn“litej f“rmie architektonicznej;
harmonijna pierzeja od strony ul. Ch “”skiej;
zakazuje się zagospodarowania tymczasowego; ustalenie nie dotyczy zagospodarowania na cele parkingu;
12) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jącychŁ

6)
7)
8)
9)
10)
11)

4. Ustalenia zasad parcelacji:
zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenuŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3068ŁKŚŁL (ul. Swojska);
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)
3)
4)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia
w terenach: D.B.3067.KD.Z (ul. Ch “”ska), ŚŁBŁ3068ŁKŚŁL (ul. Swojska);
gaz“ciąg rednieg“ ci nienia Ø 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz
zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
cie” “ciąg 2xØ 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji
w granicach terenu elementarnego;
sieci: elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV oraz telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy,
rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego.
§ 13. Teren elementarny D.B.3007.MW,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 30%;
ustala się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć n“wej zabud“wy: 5 k“ndygnacji nadziemnych, lecz nie więcej ni 17,0 m,
z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki kryte dachami o innej geometrii ni dachy str“me; d“”uszcza się dachy str“me nad wej ciami
d“ budynków;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 30%;
us ugi l“kaliz“wane jako dobudowane lub wbudowane w budynki mieszkalne;
us ugi w ”arterach budynków mieszkalnych wy ącznie z wy“drębni“nymi wej ciami;
zakazuje się l“kalizacji gara y jedn“k“ndygnacyjnych na ”“zi“mie terenu; zakaz nie dotyczy:
a) gara y wbud“wanych w skarpy,
b) zes”“ ów gara y “ minimalnej il“ ci b“ksów gara “wych - 5 sztuk, pod warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów,
c) zes”“ ów gara y ”rzyleg ych d“ budynku wiel“k“ndygnacyjneg“, ”“d warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów;
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czę ć terenu “bjęta strefą W II czę ci“wej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 6;
9) zakazuje się l“kalizacji n“wych tymczas“wych “biektów bud“wlanych;
10) zagospodarowanie tymczasowe: parking dla samoch“dów “s“b“wych, d“ czasu ”rzeznaczenia terenu
zgodnie z ustaleniami planu;
11) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jących i wbud“wanychŁ
8)

4. Ustalenia zasad parcelacji:
zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek ”“d in ynieryjne urządzenia sieci“weŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3068ŁKŚŁL (ul. Swojska) i/lub D.B.3075.KD.D;
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie
cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: D.B.3068.KD.L (ul. Swojska), D.B.3074.KD.D (ul. Smutna), D.B.3075.KD.D, D.B.3005.ZP,WS,
D.B.3007.MW,U;
kolektor deszczowy Ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
d“”uszcza się ”rzebud“wę cie” “ciągu 2xØ 125 mm zasilająceg“ teren ŚŁBŁ3008ŁUO;
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu);
sieć elektr“energetyczna 15 kV i 0,4 kV oraz telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy,
rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
istniejąca studnia awaryjna - do zachowania;
d“”uszcza się l“kalizację stacji transformatorowej 15/04 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV.
§ 14. Teren elementarny D.B.3008.UO.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)
3)

”rzeznaczenie terenu: us ugi “ wiaty;
inwestycja celu publicznego;
d“”uszczalny zakres us ug: szk“ a ”“dstaw“wa i gimnazjum.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)
3)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej, w granicach dzia ki bud“wlanej: 50%;
ustala się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni;
ca y teren “bejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 4 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 15,0 m, z zastrzeeniem § 6 ust. 3 pkt 32;
dopuszcza się wys“k“ ć zabud“wy g“s”“darczej i gara y d“ 4,0 m;
budynki kryte dachami o innej geometrii ni dachy str“me; d“”uszcza się dachy str“me nad wej ciami
d“ budynków;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy w granicach dzia ki bud“wlanej: 30%;
zakazuje się l“kalizacji n“wych tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczasowego.
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4. Ustalenia zasad parcelacji:
zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek ”“d in ynieryjne urządzenia sieci“weŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)
3)

4)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3065ŁKŚŁź (ul. Śąbska), ŚŁBŁ3074ŁKŚŁŚ (ul. Smutna) i/lub D.B.3075.KD.D;
d“”uszcza się jeden zjazd z ulicy ŚŁBŁ3065ŁKŚŁź (ul. Śąbska);
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbrojenia
w terenach: D.B.3065.KD.Z (ul. Śąbska), ŚŁBŁ3074ŁKŚŁŚ (ul. Smutna), D.B.3075.KD.D;
elektroenergetyczne linie kablowe 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz
”rze “ enia w teren ŚŁBŁ3065ŁKŚŁź (ul. Śąbska)Ł
§ 15. Teren elementarny D.B.3009.U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)
3)
4)
5)

”rzeznaczenie terenu: zabud“wa us ug“wa;
zakres us ug “bejmuje między innymi: handel detaliczny, gastronomię, us ugi rzemi“s a, kultury i rekreacji, “bs ugi firm i klientów;
zakazuje się s”rzeda y ”aliw i gazu d“ ”“jazdów mechanicznych;
d“”uszcza się l“kalizację mieszka funkcyjnych;
d“”uszcza się l“kalizację stacji telef“nii k“mórk“wych i zes”“ ów anten“wych zl“kaliz“wanych na
dachach budynkówŁ
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)
3)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej, w granicach dzia ki bud“wlanej: 50%;
ustala się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni;
ca y teren “bejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 4 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 15,0 m, z zastrzeeniem § 6 ust. 3 pkt 32;
minimalna wys“k“ ć zabud“wy: 2 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie mniej ni 9,5 m;
maksymalna wys“k“ ć “biektów technicznych - 46 m n.p.m;
budynki kryte dachami o innej geometrii ni dachy str“me; d“”uszcza się dachy str“me nad wej ciami
d“ budynków;
maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dzia ki bud“wlanej: 20%;
d“”uszcza się us ugi handlu “ wielk“ ci ”“wierzchni s”rzeda y nie kwalifikującej “biektu handl“weg“
jako wielkopowierzchniowego;
zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się d“k“nywania wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek wydzielanych ”“d
in ynieryjne urządzenia sieci“weŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3065ŁKŚŁź (ul. Śąbska) iłlub ŚŁBŁ3069ŁKŚŁL (ul. Gwarna), z zastrze eniem
pkt 2;
d“”uszcza się jeden zjazd z ulicy ŚŁBŁ3065ŁKŚŁź (ul. Śąbska) i jeden zjazd z ulicy ŚŁBŁ3069ŁKŚŁL
(ul. Gwarna);
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bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się zapewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia
w terenach: D.B.3065.KD.Z (ul. Śąbska), ŚŁBŁ3069ŁKŚŁL (ul. Gwarna);
elektroenergetyczne linie kablowe 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz
”rze “ enia w teren ŚŁBŁ3065ŁKŚŁź (ul. Śąbska)Ł
§ 16. Teren elementarny D.B.3010.UD:

1)
2)

przeznaczenie terenu: przedszkole;
inwestycja celu publicznego.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej, w granicach dzia ki bud“wlanej: 40%;
ustala się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu;
budynki kryte dachami stromymi lub o innej geometrii ni dachy str“me;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 2 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 9,5 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
nakazuje się realizację syreny alarmowej na budynku;
d“”uszcza się wys“k“ ć zabud“wy g“s”“darczej i gara y d“ 5,0 m;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy w granicach dzia ki bud“wlanej: 30%;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących;
zakazuje się l“kalizacji n“wych tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczasowego.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek ”“d in ynieryjne urządzenia sieci“weŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulicy: ŚŁBŁ3075ŁKŚŁŚ;
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się zapewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie
cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach:
D.B.3074.KD.D (ul. Smutna), D.B.3075.KD.D, D.B.3094.KP.
§ 17. Teren elementarny D.B.3011.US.
1. Ustalenia funkcjonalne:
1)
2)

”rzeznaczenie terenu: us ugi s”“rtu i rekreacji;
d“”uszcza się naziemne urządzenia s”“rt“we z niezbędnym wy”“sa eniem, jak np. boisko sportowe,
siedziska;

Śziennik Urzęd“wy
W“jewództwa źachodniopomorskiego Nr 5

3)

624

Poz. 72

inwestycja celu publicznego.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej na dzia ce bud“wlanej: 40%;
“d str“ny terenów mieszkani“wych nakazuje się w”r“wadzenie zieleni wiel“”iętr“wej “ charakterze
“s “n“wym, z “ “nej z ró n“r“dnych gatunków, w tym z du ym udzia em gatunków zimozielonych w formie ”asów “ minimalnej szer“k“ ci 5,0 m.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

zakazuje się zabud“wy terenu;
w“kó b“iska realizacja ”rzej ć ”ieszych z niekubatur“wymi elementami ma ej architektury;
“bszar ”“d bud“wnictw“ “chr“nne na wy”adek w”r“wadzenia stanu zagr“ enia bez”iecze stwa
”a stwa, “znacz“ny na rysunku ”lanu; zakazuje się zabud“wy “biektami kubaturowymi, realizacji infrastruktury technicznej (z wyjątkiem “dw“dnienia terenu) “raz nasadze zieleni wys“kiej;
istniejące dwa ukrycia w“ln“ st“jące d“ zach“wania i utrzymania (“biekty na ”“trzeby “br“ny cywilnej);
d“”uszcza się tymczas“we u ytk“wanie bud“wli “chr“nnych zg“dnie z “drębnymi przepisami obrony
cywilnej, np. jako magazyny, pomieszczenia gospodarcze;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego;
d“”uszcza się jedną reklamę w“ln“ st“jącąŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu;
teren “ d“stę”ie ”ublicznym.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3079ŁKŚŁŚ (ul. Romantyczna);
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)

za“”atrzenie w w“dę, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: ŚŁBŁ3079.KD.D (ul. Romantyczna),
D.B.3094.KP;
teren czę ci“w“ w zasięgu “ddzia ywania na”“wietrznej linii elektr“energetycznej 110 kV, oznaczonej na rysunku planu - d“ czasu ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu).
§ 18. Teren elementarny D.B.3012.MW,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 30%;
ustala się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć n“wej zabud“wy: 4 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 15,0 m,
z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki kryte dachami o innej geometrii ni dachy str“me; d“”uszcza się dachy str“me nad wej ciami
d“ budynków;
maksymalna powierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 30%;
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us ugi l“kaliz“wane jak“ d“bud“wane lub wbud“wane w budynki mieszkalne;
us ugi w ”arterach budynków mieszkalnych wy ącznie z wy“drębni“nymi wej ciami;
zakazuje się l“kalizacji gara y jedn“k“ndygnacyjnych na poziomie terenu; zakaz nie dotyczy:
a) gara y wbud“wanych w skar”y,
b) zes”“ ów gara y “ minimalnej il“ ci b“ksów gara “wych - 5 sztuk, pod warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów,
c) zes”“ ów gara y ”rzyleg ych d“ budynku wiel“k“ndygnacyjneg“, ”“d warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów;
zakazuje się l“kalizacji n“wych tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczasowego;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jących i wbud“wanychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek ”“d in ynieryjne urządzenia sieci“weŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3068ŁKŚŁL (ul. Swojska), D.B.3079.KD.D (ul. Romantyczna) i/lub
D.B.3075.KD.D;
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)
3)
4)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia
w terenach: D.B.3068.KD.L (ul. Swojska), D.B.3075.KD.D, D.B.3079.KD.D (ul. Romantyczna),
D.B.3094.KP;
cie” “ciąg 2xØ 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji
w granicach terenu elementarnego;
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu);
elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz
zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego.
§ 19. Teren elementarny D.B.3013.MW,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 30%;
ustala się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)

nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć n“wej zabud“wy: 5 k“ndygnacji nadziemnych, lecz nie więcej ni 17,0 m,
z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”r“wadzenia dachów ” askich na ”“wierzchni
max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 30%;
d“”uszcza się us ugi wy ącznie w ”arterach budynków mieszkalnych, z wy“drębni“nymi wej ciami,
z zastrze eniem pkt 6;
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d“”uszcza się w granicach terenu elementarneg“ l“kalizację jedneg“ “biektu us ug“weg“ w“ln“ stojąceg“ “ ”arametrach:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 100 m2,
b) maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 1 k“ndygnacja nadziemna, lecz nie więcej ni 5,0 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
7) zakazuje się l“kalizacji n“wych tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczasowego;
8) zakazuje się l“kalizacji naziemnych gara y i “biektów g“s”“darczych;
9) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jących;
10) czę ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na
rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 7.
6)

4. Ustalenia zasad parcelacji:
1)
2)
3)

minimalna ”“wierzchnia dzia ki bud“wlanej dla zabud“wy mieszkaniowej: 5000 m2;
minimalna szer“k“ ć fr“ntu dzia ki bud“wlanej “d dr“gi ”ublicznej (ŚŁBŁ3069ŁKŚŁL): 60 m;
kąt nachylenia granic dzia ek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających ulicę ŚŁBŁ3069ŁKŚŁL
zawarty w ”rzedziale “d 85° d“ 95°Ł
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3069ŁKŚŁL (ul. Gwarna) i/lub D.B.3079.KD.D (ul. Romantyczna);
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia
w terenach: D.B.3069.KD.L (ul. Gwarna), D.B.3079.KD.D (ul. Romantyczna);
elektroenergetyczne linie kablowe 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz
zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego.
§ 20. Teren elementarny D.B.3014.MN,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkani“wa jedn“r“dzinna w“ln“ st“jąca z d“”uszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 40%;
“b“wiązuje w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

“b“wiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć n“wej zabud“wy: 2 k“ndygnacje nadziemne, w tym ostatnia kondygnacja
u ytk“wa w str“mym dachu, lecz nie więcej ni 9,5 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki mieszkalne kryte dachami stromymi “ uk adzie kalenic“wym;
dla gara y w“ln“ st“jących i “biektów g“s”“darczych d“”uszcza się zast“s“wanie innych f“rm przekryć dach“wych;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 40%;
us ugi realiz“wane jak“ wbud“wane w budynki mieszkalne;
maksymalna ”“wierzchnia ca k“wita us ug w zabud“wie mieszkaniowej jednorodzinnej: 30%;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego.
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4. Ustalenia zasad parcelacji:
d“”uszcza się dzielenie lub ączenie dzia ek, je eli s u y “n“ k“rekcie ich granic lub um“ liwia ”rzy ączenie
d“ istniejących sąsiednich nieruch“m“ ci w celu realizacji ustale ”lanu lub ”“”rawy warunków zag“s”odarowania.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulic: D.B.3067.KD.Z (ul. Ch “”ska), ŚŁBŁ3068ŁKŚŁL (ul. Swojska) i/lub D.B.3078.KD.D
(ul. Grottgera);
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)

zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia
w terenach: D.B.3067.KD.Z (ul. Ch “”ska), ŚŁBŁ3068ŁKŚŁL (ul. Swojska), D.B.3078.KD.D (ul. Grottgera),
D.B.3089.KP;
sieć telek“munikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, rem“ntu “raz ”rze “ enia w teren D.B.3089.KP.
§ 21. Teren elementarny D.B.3015.MW,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 30%Ł
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć n“wej zabud“wy: 4 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 15,0 m,
z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki kryte dachami stromymi lub o innej geometrii ni dachy str“me;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 30%;
us ugi l“kaliz“wane jak“ d“bud“wane lub wbud“wane w budynki mieszkalne;
us ugi w ”arterach budynków mieszkalnych wy ącznie z wy“drębni“nymi wej ciami;
zakazuje się l“kalizacji gara y jedn“k“ndygnacyjnych na ”“zi“mie terenu; zakaz nie dotyczy:
a) gara y wbud“wanych w skar”y,
b) zes”“ ów gara y “ minimalnej il“ ci b“ksów gara “wych - 5 sztuk, pod warunkiem u ytk“weg“
wykorzystania dachów,
c) zes”“ ów gara y ”rzyleg ych d“ budynku wiel“k“ndygnacyjneg“, ”“d warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów;
zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych i zag“s”“dar“wania tymczasowego;
zakazuje się l“kalizacji reklam woln“st“jących i wbud“wanychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek ”“d in ynieryjne urządzenia sieci“weŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3068ŁKŚŁL (ul. Swojska), D.B.3100.KD.D (ul. Romantyczna) i/lub
D.B.3078.KD.D (ul. Grottgera);
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
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r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie
cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach:
D.B.3068.KD.L (ul. Swojska), D.B.3078.KD.D (ul. Grottgera), D.B.3100.KD.D (ul. Romantyczna),
D.B.3089.KP.
§ 22. Teren elementarny D.B.3016.MN,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:
1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkani“wa jedn“r“dzinna w“ln“ st“jąca z d“”uszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 40%;
“b“wiązuje utrzymanie bogatego programu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć n“wej zabud“wy: 3 k“ndygnacje nadziemne, w tym ostatnia kondygnacja
u ytk“wa w dachu str“mym, lecz nie więcej ni 12,0 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki mieszkalne kryte dachami stromymi;
dla gara y w“ln“ st“jących i “biektów g“s”“darczych d“”uszcza się zast“s“wanie innych f“rm przekryć dach“wych;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 40%;
us ugi l“kaliz“wane jak“ wbud“wane w budynki mieszkalne;
maksymalna ”“wierzchnia ca k“wita us ug w zabud“wie mieszkaniowej jednorodzinnej: 30%;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

d“”uszcza się dzielenie lub ączenie dzia ek, je eli s u y “no korekcie ich granic lub um“ liwia ”rzy ączenie
d“ istniejących sąsiednich nieruch“m“ ci w celu realizacji ustale ”lanu lub ”“”rawy warunków zag“s”odarowania.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3078ŁKŚŁŚ (ul. Grottgera);
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

za“”atrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków
i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach:
D.B.3078.KD.D (ul. Grottgera), D.B.3089.KP.
§ 23. Teren elementarny D.B.3017.MW,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:
1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.

Śziennik Urzęd“wy
W“jewództwa źachodniopomorskiego Nr 5

629

Poz. 72

2. Ustalenia ekologiczne:
1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 30%;
ustala się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć n“wej zabud“wy: 3 k“ndygnacje nadziemne, w tym ostatnia kondygnacja
u ytk“wa w str“mym dachu, lecz nie więcej ni 12,0 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
3) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi;
4) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 30%;
5) us ugi l“kaliz“wane jak“ d“bud“wane lub wbud“wane w budynki mieszkalne;
6) us ugi w ”arterach budynków mieszkalnych wy ącznie z wy“drębni“nymi wej ciami;
7) zakazuje się l“kalizacji gara y jedn“k“ndygnacyjnych na ”“zi“mie terenu; zakaz nie dotyczy:
a) gara y wbud“wanych w skar”y,
b) zes”“ ów gara y “ minimalnej il“ ci b“ksów gara “wych - 5 sztuk, pod warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów,
c) zes”“ ów gara y ”rzyleg ych d“ budynku wiel“k“ndygnacyjneg“, ”“d warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów;
8) zakazuje się l“kalizacji n“wych tymczas“wych “biektów bud“wlanych;
9) zagospodarowanie tymczasowe: parking dla sam“ch“dów “s“b“wych, d“ czasu ”rzeznaczenia terenu
zgodnie z ustaleniami planu;
10) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jących i wbud“wanychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:
d“”uszcza się dzielenie lub ączenie dzia ek, je eli s u y “n“ k“rekcie ich granic lub um“ liwia ”rzy ączenie
d“ istniejących sąsiednich nieruch“m“ ci w celu realizacji ustale ”lanu lub ”“”rawy warunków zag“s”odarowania.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulic: D.B.3067.KD.Z (ul. Ch “”ska) iłlub ŚŁBŁ3100ŁKŚŁŚ (R“mantyczna);
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)
3)
4)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia
w terenach: D.B.3067.KD.Z (ul. Ch “”ska), ŚŁBŁ3100ŁKŚŁŚ (ul. Romantyczna), D.B.3089.KP;
sieć telek“munikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji
w granicach terenu elementarnego;
skanalizowany odcinek strumienia Rudzianka - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;
sieć elektr“energetyczna 15 kV i 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz
zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego.
§ 24. Teren elementarny D.B.3018.KS,E.
1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: parking dla sam“ch“dów “s“b“wych ze stacją transf“rmat“r“wąŁ
2. Ustalenia ekologiczne:
minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 10%Ł
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
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dla “bs ugi ”arkingu d“”uszcza się l“kalizację jedneg“ “biektu, z nakazem realizacji ustę”u ”ublicznego i dopuszczeniem realizacji pomieszcze dla “bs ugi ”arkingu;
maksymalna powierzchnia nowej zabudowy: 50,0 m2;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy “d projektowanego poziomu terenu: 5 m - jedna kondygnacja nadziemna, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki kryte dachami stromymi;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jących i wbud“wanych;
zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
“bszar ”“d bud“wnictw“ “chr“nne na wy”adek w”r“wadzenia stanu zagr“ enia bez”iecze stwa
”a stwa, “znacz“ny na rysunku ”lanu; zakazuje się zabud“wy “biektami kubaturowymi, realizacji infrastruktury technicznej (z wyjątkiem “dw“dnienia terenu) “raz nasadze zieleni wysokiej.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek wydzielanych ”“d in ynieryjne
urządzenia sieci“we;
d“”uszcza się d“stę” ”ubliczny terenu (”arking strze “ny)Ł
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3100ŁKŚŁŚ (ul. Romantyczna) i/lub D.B.3068.KD.L (ul. Swojska);
d“”uszcza się d“jazd d“ stacji transf“rmatorowej z ulicy D.B.3067.KD.Z (ul. Nad Rudzianką)Ł
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)
3)
4)
5)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz istniejące
“d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci
uzbrojenia w terenach: D.B.3067.KD.Z (ul. Nad Rudzianką), D.B.3068.KD.L (ul. Swojska),
D.B.3100.KD.D (ul. Romantyczna);
gaz“ciąg niskieg“ ci nienia Ø 100 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany
lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
kanalizacja deszczowa Ø 0,3 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany
lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy,
rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz
zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego.
§ 25. Teren elementarny D.B.3019.ZP,WS:

1)
2)

”rzeznaczenie terenu: ziele urządz“na w“kó “twarteg“ zbi“rnika w“dneg“;
inwestycja celu publicznego.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)
3)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej: 80% ”“wierzchni terenu elementarnego;
zakazuje się dzia a ”r“wadzących d“ ”“g“rszenia st“sunków gruntowo - wodnych;
“b“wiązuje zach“wanie ”“wierzchni “czka w“dneg“ “raz jeg“ “bud“wy bi“l“gicznej z szuwarami,
zar“ lami i zadrzewieniami nadwodnymi.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zakazuje się l“kalizacji teren“wych urządze s”“rt“wych;
d“”uszcza się l“kalizację elementów ma ej architektury i ciągów s”acer“wych jak“ niezbędneg“ wy”“sa enia terenu;
ustala się zag“s”“dar“wanie zielenią niską, rednią i wys“ką ”“dkre lającą rekreacyjn“ - wypoczynkowy charakter terenu;
zag“s”“dar“wanie terenu wy ącznie jak“ realizacja k“mpleksowa;
d“”uszcza się czę ci“we um“cnienie brzegu “czka w“dneg“ materia ami naturalnymi (faszyna, drewn“,
kamie );
zakazuje się l“kalizacji reklam;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego.
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4. Ustalenia zasad parcelacji:
1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek ”“d in ynieryjne urządzenia
sieciowe;
ustala się d“stę” “gólnyŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi komunikacyjnej:

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3067ŁKŚŁź (ul. Nad Rudzianką)Ł
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)
2)

za“”atrzenie w w“dę i energię elektryczną realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci
uzbrojenia w terenie D.B.3067.KD.Z (ul. Nad Rudzianką);
“d” yw ze stawu d“ skanaliz“waneg“ “dcinka strumienia Rudzianka utrzymujący sta y ”“zi“m wody
w stawie - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu.
§ 26. Teren elementarny D.B.3020.MW,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 30%;
ustala się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć n“wej zabud“wy: 4 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 15,0 m,
z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
3) budynki kryte dachami stromymi lub o innej geometrii ni dachy str“me;
4) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 30%;
5) us ugi l“kaliz“wane jak“ d“bud“wane lub wbud“wane w budynki mieszkalne;
6) us ugi w ”arterach budynków mieszkalnych wy ącznie z wy“drębni“nymi wej ciami;
7) zakazuje się l“kalizacji gara y jedn“k“ndygnacyjnych na ”“zi“mie terenu. Zakaz nie dotyczy:
a) gara y wbud“wanych w skar”y,
b) zes”“ ów gara y “ minimalnej il“ ci b“ksów gara “wych - 5 sztuk, pod warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów,
c) zes”“ ów gara y ”rzyleg ych d“ budynku wiel“k“ndygnacyjneg“, ”“d warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów;
8) zakazuje się l“kalizacji n“wych tymczas“wych “biektów bud“wlanych;
9) zagospodarowanie tymczasowe: parking dla sam“ch“dów “s“b“wych, d“ czasu ”rzeznaczenia terenu
zgodnie z ustaleniami planu;
10) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jących i wbud“wanychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:
d“”uszcza się dzielenie lub ączenie dzia ek, je eli s u y “n“ k“rekcie ich granic lub um“ liwia ”rzy ączenie
d“ istniejących sąsiednich nieruch“m“ ci w celu realizacji ustale ”lanu lub ”“”rawy warunków zag“s”odarowania.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulic: D.B.3068.KD.L (ul. Swojska), D.B.3079.KD.D (ul. Romantyczna) i/lub
D.B.3080.KD.D;
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “kre la
się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
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6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)

2)
3)

zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia
w terenach: D.B.3067.KD.Z (ul. Nad Rudzianką), ŚŁBŁ3068ŁKŚŁL (ul. Swojska), D.B.3079.KD.D
(ul. Romantyczna), D.B.3080.KD.D;
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu);
elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz
zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego.
§ 27. Teren elementarny D.B.3021.MW,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 30%Ł
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć n“wej zabud“wy: 4 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 15,0 m,
z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki kryte dachami stromymi lub o innej geometrii ni dachy str“me;
maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu elementarnego: 30%;
us ugi l“kaliz“wane jak“ d“bud“wane lub wbud“wane w budynki mieszkalne;
us ugi w ”arterach budynków mieszkalnych wy ącznie z wy“drębni“nymi wej ciami;
zakazuje się l“kalizacji gara y jedn“k“ndygnacyjnych na ”“zi“mie terenu. Zakaz nie dotyczy:
a) gara y wbud“wanych w skar”y,
b) zes”“ ów gara y “ minimalnej il“ ci b“ksów gara “wych - 5 sztuk, pod warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów,
c) zes”“ ów gara y ”rzyleg ych d“ budynku wiel“k“ndygnacyjneg“, ”“d warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów;
zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych i zag“s”“dar“wania tymczasowego;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jącychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)
3)

minimalna ”“wierzchnia dzia ki bud“wlanej dla zabud“wy mieszkaniowej: 1500 m2;
minimalna szer“k“ ć fr“ntu n“w“ wydzielanej dzia ki bud“wlanej: 40 m;
ustala się kąt nachylenia granic dzia ek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających dr“gi ”ubliczne:
a) “dn“szący się d“ ”asa terenu g ęb“k“ ci minimum 10 m, bez”“ redni“ ”rzylegająceg“ d“ linii
r“zgraniczającej ulicy Gwarnej (ŚŁBŁ3069ŁKŚŁL),
b) “dn“szący się d“ ”asa terenu g ęb“k“ ci minimum 25 m, bez”“ redni“ ”rzylegająceg“ d“ linii
r“zgraniczającej ulicy R“mantycznej (D.B.3079.KD.D)
zawarty w przedziale od 85° do 95°.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3069ŁKŚŁL (ul. Gwarna), D.B.3079.KD.D (ul. Romantyczna) i/lub D.B.3080.KD.D;
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
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6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)

2)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia
w terenach: D.B.3067.KD.Z (ul. Nad Rudzianką), ŚŁBŁ3069ŁKŚŁL (ul. Gwarna), D.B.3079.KD.D
(ul. Romantyczna), D.B.3080.KD.D;
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu).
§ 28. Teren elementarny D.B.3022.KG,KS.
1. Ustalenia funkcjonalne:

”rzeznaczenie terenu: zes”ó gara y dla sam“ch“dów “s“b“wych i ”arkingiŁ
2. Ustalenia ekologiczne:
1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 5%;
dla realizacji ”arkingu ustala się w”r“wadzenie zieleni wys“kiej wg wska nika: 1 drzew“ - 5 miejsc
postojowych.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy zes”“ u gara y: 3 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 9,5 m,
z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki kryte dachami stromymi lub o innej geometrii ni dachy str“me;
maksymalna powierzchnia zabudowy w terenie elementarnym: 70%;
zes”ó gara y “ jedn“litej f“rmie architektonicznej;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących;
d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we wy ącznie w zakresie ”arkingów dla sam“ch“dów
osobowych, do czasu przeznaczenia terenu zgodnie z ustaleniami planu.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się d“k“nywania ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d gara e wraz
z dojazdami.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3069ŁKŚŁL (ul. Gwarna) i/lub D.B.3080.KD.D.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)

2)
3)
4)

za“”atrzenie w w“dę i energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie wód “”ad“wych ”“ ”“dczyszczeniu
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: ŚŁBŁ3067ŁKŚŁź
(ul. Nad Rudzianką), ŚŁBŁ3069ŁKŚŁL (ul. Gwarna), D.B.3080.KD.D;
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu);
elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz
”rze “ enia w teren ŚŁBŁ3067ŁKŚŁź;
sieć cie”lna 2x Ø80 mm z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji
w granicach terenu elementarnego.
§ 29. Teren elementarny D.B.3023.MW,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

czę ć terenu “bejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej, w granicach oznaczonych na rysunku planu;
w czę ci terenu nie “bjętej Systemem Zieleni Miejskiej minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 30%, w tym min. 10% terenu pokrytego nasadzeniami
w formie drzew i krzewów;
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w czę ci terenu “bjętej Systemem Zieleni Miejskiej minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie
czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 50%, w tym min. 20% terenu pokrytego nasadzeniami
w formie drzew i krzewów;
wzd u granicy terenu elementarneg“ ”rzyleg eg“ d“ dr“gi ”ublicznej ŚŁBŁ3067ŁKŚŁź ustala się
w”r“wadzenie zwarteg“ zes”“ u zieleni wys“kiej i redniej (drzewa, krzewy, yw“” “ty), w tym min.
50% udzia u zieleni zimozielonej.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)
13)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć n“wej zabud“wy: 5 k“ndygnacji nadziemnych, lecz nie więcej ni 17,0 m,
z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”r“wadzenia dachów ” askich na powierzchni
max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 35%;
realizacja n“wej zabud“wy “b“wiązuje wy ącznie na dzia kach “ ”arametrach zgodnych z ust. 4;
us ugi l“kaliz“wane jako dobudowane lub wbudowane w budynki mieszkalne, z zastrze eniem pkt 11;
us ugi w ”arterach budynków mieszkalnych wy ącznie z wy“drębni“nymi wej ciami;
zakazuje się l“kalizacji gara y jedn“k“ndygnacyjnych na ”“zi“mie terenu; zakaz nie dotyczy:
a) gara y wbud“wanych w skar”y,
b) zes”“ ów gara y “ minimalnej il“ ci b“ksów gara “wych - 5 sztuk, pod warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów,
c) zes”“ ów gara y ”rzyleg ych d“ budynku wiel“k“ndygnacyjneg“, ”“d warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów;
czę ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na
rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 7;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jących;
d“”uszcza się w miejscu istniejąceg“ tymczas“weg“ “biektu us ug“weg“ l“kalizację n“weg“ “biektu
us ug“weg“ w“ln“ st“jąceg“ “ ”arametrach:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 m2,
b) maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 1 k“ndygnacja nadziemna, lecz nie więcej ni 5,0 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
zakazuje się l“kalizacji n“wych tymczas“wych “biektów bud“wlanych;
d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczasowe, do czasu realizacji zabudowy mieszkani“wej wy ącznie w zakresie:
a) sportu i rekreacji (np. boisko sportowe),
b) ”arkingów dla sam“ch“dów “s“b“wychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)
3)

minimalna ”“wierzchnia dzia ki bud“wlanej dla zabud“wy mieszkaniowej: 6000 m2;
minimalna szer“k“ ć fr“ntu dzia ki bud“wlanej “d dr“gi ”ublicznej: 70 m;
kąt nachylenia granic dzia ek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających ulicę ŚŁBŁ3066ŁKŚŁź
zawarty w ”rzedziale “d 75° d“ 105°Ł
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3069ŁKŚŁL (ul. Gwarna) i/lub D.B.3076.KD.D (ul. Nastrojowa);
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia
w terenach: D.B.3065.KD.Z (ul. Śąbska), ŚŁBŁ3066ŁKŚŁź (ul. Nowy Zjazd), D.B.3067.KD.Z (ul. Nad
Rudzianką), ŚŁBŁ3069ŁKŚŁL (ul. Gwarna), D.B.3076.KD.D (ul. Nastrojowa);
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elektroenergetyczne linie kablowe 15 kV - d“ ”rze “ enia w teren ŚŁBŁ3066ŁKŚŁź;
projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane linią kabl“wą 15 kV.
§ 30. Teren elementarny D.B.3024.UK.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)
3)

”rzeznaczenie terenu: zabud“wa us ug“wa kultu religijneg“ z zielenią t“warzyszącą;
d“”uszcza się l“kalizację niezbędnych “biektów kultu religijneg“ “raz “biektów t“warzyszących związanych z funkcją terenu: za”lecze s“cjaln“ - biur“we, sale katechetyczne, wietlica it”Ł;
d“”uszcza się l“kalizację stacji telef“nii komórk“wych i zes”“ ów anten“wych jak“ wbud“wanych
w najwy szej k“ndygnacji alb“ wie y k“ ci“ aŁ
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej, w granicach dzia ki bud“wlanej: 50%;
“b“wiązuje w”r“wadzenie bogatego programu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu;
zabud“wę realizuje się jak“ “biekty “ szczególnych wymaganiach budowlanych;
wys“k“ ć k“ ci“ a d“ 17,0 m, z wy ączeniem wie y k“ ci“ a, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
wys“k“ ć zabud“wy t“warzyszącej: 2 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 12,0 m;
dominanta przestrzenna oznaczona na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć d“minanty: 25,0 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
maksymalna powierzchnia zabudowy w terenie elementarnym: 30%;
budynki kryte dachami stromymi lub o innej geometrii ni dachy str“me;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego;
czę ć terenu “bjęta strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, oznaczona na
rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 7.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek ”“d in ynieryjne urządzenia sieci“weŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3069ŁKŚŁL (ul. Gwarna) iłlub ŚŁBŁ3081ŁKŚŁŚ (”rzed u enie ul. Romantycznej);
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie
cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach:
D.B.3069.KD.L (ul. Gwarna), D.B.3081.KD.D.
§ 31. Teren elementarny D.B.3025.KS.
1. Ustalenia funkcjonalne:
przeznaczenie terenu: parking dla sam“ch“dów osobowych.
2. Ustalenia ekologiczne:
minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach terenu elementarnego: 5%.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
dla “bs ugi ”arkingu d“”uszcza się l“kalizację jedneg“ “biektu, z d“”uszczeniem realizacji pomieszcze dla “bs ugi ”arkingu i ustę”u ”ubliczneg“;
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maksymalna powierzchnia nowej zabudowy: 50,0 m2;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy “d projektowanego poziomu terenu: 5 m - jedna kondygnacja nadziemna, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynek kryty dachem stromym;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i zagospodarowania tymczas“weg“, z zastrze eniem
pkt 8;
zagospodarowanie terenu powinno um“ liwiać ”rze”r“wadzanie im”rez “siedl“wych i s”“tka mieszka ców;
“bszar ”“d bud“wnictw“ “chr“nne na wy”adek w”r“wadzenia stanu zagr“ enia bez”iecze stwa
”a stwa, “znacz“ny na rysunku ”lanu; zakazuje się zabud“wy “biektami kubaturowymi, realizacji infrastruktury technicznej (z wyjątkiem “dw“dnienia terenu) “raz nasadze zieleni wys“kiejŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek wydzielanych ”“d in ynieryjne
urządzenia sieci“we;
d“”uszcza się d“stę” ”ubliczny terenu (”arking strze “ny)Ł
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3081ŁKŚŁŚ (”rzed u enie ul. Romantycznej).
6. Ustalenia dotyczące “bs ugi in ynieryjnej:
za“”atrzenie w w“dę i energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie wód “”ad“wych ”“ ”“dczyszczeniu realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenie ŚŁBŁ3081ŁKŚŁŚŁ
§ 32. Teren elementarny D.B.3026.MW,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:
1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)
3)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 30%;
ustala się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni;
wzd u granicy terenu elementarneg“ ”rzyleg eg“ d“ dr“gi ”ublicznej ŚŁBŁ3067ŁKŚŁź ustala się
w”r“wadzenie zwarteg“ zes”“ u zieleni wys“kiej i redniej (drzewa, krzewy, yw“” “ty), w tym min.
50% udzia u zieleni zimozielonej.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć n“wej zabud“wy: 4 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 15,0 m,
z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
3) budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”r“wadzenia dachów ” askich na ”“wierzchni
max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu;
4) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy na dzia ce budowlanej: 35%;
5) realizacja n“wej zabud“wy “b“wiązuje wy ącznie na dzia kach “ ”arametrach zgodnych z ust. 4;
6) us ugi l“kaliz“wane jak“ d“bud“wane lub wbud“wane w budynki mieszkalne, z zastrze eniem pkt 11;
7) us ugi w ”arterach budynków mieszkalnych wy ącznie z wy“drębni“nymi wej ciami;
8) zakazuje się l“kalizacji gara y jedn“k“ndygnacyjnych na ”“zi“mie terenu. Zakaz nie dotyczy:
a) gara y wbud“wanych w skar”y,
b) zes”“ ów gara y “ minimalnej il“ ci b“ksów gara “wych - 5 sztuk, pod warunkiem u ytk“wego
wyk“rzystania dachów,
c) zes”“ ów gara y ”rzyleg ych d“ budynku wiel“k“ndygnacyjneg“, ”“d warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów;
9) czę ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na
rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 7;
10) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jących;
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11) d“”uszcza się w miejscu istniejąceg“ tymczas“weg“ “biektu us ug“weg“ l“kalizację n“weg“ “biektu
us ug“weg“ w“ln“ st“jąceg“ “ ”arametrach:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 m2,
b) maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 1 k“ndygnacja nadziemna, lecz nie więcej ni 5,0 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
12) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych;
13) d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczasowe, do czasu realizacji zabudowy mieszkani“wej wy ącznie w zakresie:
a) sportu i rekreacji (np. boisko sportowe),
b) ”arkingów dla sam“ch“dów “s“b“wychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:
1)
2)
3)

minimalna ”“wierzchnia dzia ki bud“wlanej dla zabud“wy mieszkaniowej: 6000 m2;
minimalna szer“k“ ć fr“ntu dzia ki bud“wlanej “d dr“gi ”ublicznej (ŚŁBŁ3076ŁKŚŁŚ): 70 m;
kąt nachylenia granic dzia ek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających
ŚŁBŁ3076ŁKŚŁŚ zawarty w ”rzedziale “d 70° d“ 110°Ł

ulicę

5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3069ŁKŚŁL (ul. Gwarna), D.B.3076.KD.D (ul. Nastrojowa) i/lub D.B.3081.KD.D
(”rzed u enie ul. Romantycznej);
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)
3)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbrojenia
w terenach: D.B.3067.KD.Z (ul. Nad Rudzianką), ŚŁBŁ3069ŁKŚŁL (ul. Gwarna), D.B.3076.KD.D
(ul. Nastrojowa), D.B.3081.KD.D;
elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz
zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane linią kabl“wą 15 kV.
§ 33. Teren elementarny D.B.3027.U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

”rzeznaczenie terenu: zabud“wa us ug“wa w zakresie us ug “siedl“wych;
zakazuje się s”rzeda y ”aliw i gazu d“ ”“jazdów mechanicznych.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 10%;
ustala się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
zabud“wę realizuje się jak“ “biekty “ szczególnych wymaganiach budowlanych;
nakazuje się realizację ustę”u ”ubliczneg“;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 4 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 15,0 m, z zastrzeeniem § 6 ust. 3 pkt 32;
minimalna wys“k“ ć zabud“wy: 2 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie mniej ni 8,0 m;
maksymalna wys“k“ ć “biektów technicznych - 46 m n.p.m;
budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”r“wadzenia dachów ” askich na ”“wierzchni
max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy w granicach dzia ki bud“wlanej: 50%;
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d“”uszcza się us ugi handlu “ wielk“ ci ”“wierzchni s”rzeda y nie kwalifikującej “biektu handl“weg“
jako wielkopowierzchniowego;
10) zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego.
9)

4. Ustalenia zasad parcelacji:
zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek ”“d in ynieryjne urządzenia sieci“weŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3069ŁKŚŁL (ul. Gwarna) iłlub ŚŁBŁ3081ŁKŚŁŚ (”rzed u enie ul. Romantycznej);
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie
cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach:
D.B.3069.KD.L (ul. Gwarna), D.B.3081.KD.D.
§ 34. Teren elementarny D.B.3028.MW,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:
1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 30%;
ustala się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)

nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 4 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 15,0 m, z zastrzeeniem § 6 ust. 3 pkt 32;
3) budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”r“wadzenia dachów ” askich na ”“wierzchni
max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu;
4) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 35%;
5) realizacja n“wej zabud“wy “b“wiązuje wy ącznie na dzia kach “ ”arametrach zgodnych z ust. 4;
6) us ugi l“kaliz“wane jak“ d“bud“wane lub wbud“wane w budynki mieszkalne;
7) us ugi w ”arterach budynków mieszkalnych wy ącznie z wy“drębni“nymi wej ciami;
8) zakazuje się l“kalizacji gara y jedn“k“ndygnacyjnych na ”“zi“mie terenu; zakaz nie dotyczy:
a) gara y wbud“wanych w skar”y,
b) zes”“ ów gara y “ minimalnej il“ ci b“ksów gara “wych - 5 sztuk, pod warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów,
c) zes”“ ów gara y ”rzyleg ych d“ budynku wiel“k“ndygnacyjneg“, ”“d warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów;
9) czę ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na
rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 7;
10) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jących;
11) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych;
12) d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczasowe, do czasu realizacji zabudowy mieszkani“wej wy ącznie w zakresie:
a) sportu i rekreacji (np. boisko sportowe),
b) ”arkingów dla sam“ch“dów “s“b“wychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:
1)

minimalna ”“wierzchnia dzia ki bud“wlanej dla zabud“wy mieszkaniowej: 5000 m2;
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minimalna szer“k“ ć fr“ntu dzia ki bud“wlanej “d dr“gi ”ublicznej (ŚŁBŁ3067ŁKŚŁź): 80 m;
kąt nachylenia granic dzia ek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających ulicę ŚŁBŁ3067ŁKŚŁź
zawarty w ”rzedziale “d 70° d“ 110°.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3069ŁKŚŁL (ul. Gwarna) iłlub ŚŁBŁ3081ŁKŚŁŚ (”rzed u enie ul. Romantycznej);
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)

3)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia
w terenach: D.B.3067.KD.Z (ul. Nad Rudzianką), ŚŁBŁ3069ŁKŚŁL (ul. Gwarna), D.B.3081.KD.D;
teren czę ci“w“ w zasięgu “ddzia ywania na”“wietrznej linii elektr“energetycznej 110 kV, oznaczonej na rysunku planu - d“ czasu ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu);
projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV.
§ 35. Teren elementarny D.B.3029.MW,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 30%Ł
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)

nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć n“wej zabud“wy: 4 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 15,0 m,
z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
3) budynki kryte dachami stromymi lub o innej geometrii ni dachy str“me;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu elementarnego: 30%;
5) us ugi l“kaliz“wane jak“ d“bud“wane lub wbud“wane w budynki mieszkalne, z zastrze eniem pkt 8;
6) us ugi w ”arterach budynków mieszkalnych wy ącznie z wy“drębni“nymi wej ciami;
7) zakazuje się l“kalizacji gara y jedn“k“ndygnacyjnych na ”“zi“mie terenu; zakaz nie dotyczy:
a) gara y wbud“wanych w skar”y,
b) zes”“ ów gara y “ minimalnej il“ ci b“ksów gara “wych - 5 sztuk, pod warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów,
c) zes”“ ów gara y ”rzyleg ych d“ budynku wiel“k“ndygnacyjneg“, ”“d warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów;
8) d“”uszcza się w granicach terenu elementarneg“ l“kalizację jedneg“ “biektu us ug“weg“ w“ln“ stojąceg“ “ ”arametrach:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 m2,
b) maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 1 k“ndygnacja nadziemna, lecz nie więcej ni 5,0 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
9) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych i zag“s”odarowania tymczasowego;
10) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jącychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:
zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek ”“d in ynieryjne urządzenia sieci“weŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3070ŁKŚŁL iłlub ŚŁBŁ3071ŁKŚŁL;
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bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie
cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach:
D.B.3067.KD.Z (ul. Nad Rudzianką), ŚŁBŁ3070ŁKŚŁL, ŚŁBŁ3071ŁKŚŁLŁ
§ 36. Teren elementarny D.B.3030.MW,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:
1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach terenu elementarnego: 30%;
ustala się utrzymanie bogatego programu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć n“wej zabudowy: 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej ni 17,0 m,
z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
jeden budynek kryty dachem stromym lub o innej geometrii ni dach str“my;
maksymalna powierzchnia zabudowy w terenie elementarnym: 30%;
us ugi l“kalizowane jako dobudowane lub wbudowane w budynek mieszkalny;
us ugi w ”arterze budynku mieszkalneg“ wy ącznie z wy“drębni“nymi wej ciami;
zakazuje się l“kalizacji gara y jedn“k“ndygnacyjnych na ”“zi“mie terenu;
zakazuje się l“kalizacji tymczasowych “biektów bud“wlanych i zag“s”“dar“wania tymczasowego;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jących i wbud“wanychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek ”“d in ynieryjne urządzenia sieci“we.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3073ŁKŚŁL (ul. Ch “”ska) iłlub ŚŁBŁ3086ŁKŚW (ul. Seledynowa);
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się zapewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia
w terenach: D.B.3067.KD.Z (ul. Ch “”ska), ŚŁBŁ3086ŁKŚW (ul. Seledynowa), D.B.3073.KD.L
(ul. Ch “”ska) “raz sieci uzbr“jenia “siedla Buk“we;
gaz“ciąg niskieg“ ci nienia Ø 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz
”rze “ enia w teren ŚŁBŁ3067ŁKŚŁź (ul. Ch “”ska)Ł
§ 37. Teren elementarny D.B.3031.MN,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkani“wa jedn“r“dzinna w“ln“ st“jąca z d“”uszczeniem us ug;
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zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1;
d“”uszcza się zach“wanie liczby l“kali mieszkalnych w istniejącym budynku przy ul. Ch “”skiej 24Ł
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

3)
4)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 40%;
budynki z pomieszczeniami przeznacz“nymi na sta y ”“byt ludzi w zasięgu “ddzia ywania ul. Ch “”skiej
wy”“sa a się w zabez”ieczenia techniczne gwarantujące nie ”rzekr“czenie wewnątrz nich d“”uszczalnych poziomów: zanieczyszcze ”y “wych, d więku “raz wibracji;
“b“wiązuje w”r“wadzenie bogatego programu zieleni;
w pasie 5 m “d terenu elementarneg“ ŚŁBŁ3032ŁźP,WS zakazuje się nasadzania drzew i zieleni wys“kiej.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)

18)

teren “bjęty strefą B “chr“ny zach“wanych elementów hist“rycznej struktury ”rzestrzennej;
“b“wiązujące i nie”rzekraczalne linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu;
zakazuje się l“kaliz“wania n“wych budynków mieszkalnych w drugiej linii zabud“wy z wyjątkiem
l“kalizacji na dzia kach: nr nr 20/2, 21/2 i 24 obr. 4156;
n“wą zabud“wę realizuje się jak“ “biekty “ szczególnych wymaganiach budowlanych;
nowe budynki mieszkalne kryte dachami stromymi dwuspadowymi o minimalnym kącie nachylenia
”“ aci dach“wych: 35°;
dachy n“wych budynków “ uk adzie kalenicowym, d“”uszcza się zast“s“wanie dachów naczó kowych lub mansardowych;
maksymalna wys“k“ ć n“wej zabud“wy mieszkaniowej: 2 kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia
u ytk“wa w str“mym dachu, nie więcej ni 9,5 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
wys“k“ ć n“wej zabud“wy g“s”“darczej i gara y: 1 k“ndygnacja nadziemna, nie więcej ni 4,0 m;
d“”uszcza się krycie budynków g“s”“darczych i gara “wych dachami stromymi lub o innej geometrii
ni dachy str“me;
dla n“wych budynków d“bud“wanych d“ “biektów “bjętych “chr“ną “b“wiązuje:
a) wys“k“ ć nie m“ e ”rzekraczać wys“k“ ci “biektu “bjęteg“ “chr“ną,
b) kszta t “tw“rów “kiennych jak w “biekcie chr“ni“nym,
c) krycie dachami stromymi;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 40%;
maksymalna ”“wierzchnia ca k“wita us ug w zabud“wie mieszkaniowej jednorodzinnej: 30%;
d“”uszcza się realizację us ug w budynkach mieszkalnych i istniejących budynkach g“s”“darczych;
zakazuje się l“kalizacji n“wych tymczas“wych “biektów budowlanych oraz zagospodarowania tymczasowego;
d“”uszcza się ”rzebud“wę l“kali mieszkalnych i u ytk“wych ”“d warunkiem zachowania kompozycji
“biektu i detalu architekt“niczneg“, d“”uszcza się realizację d“datk“weg“ wej cia d“ budynku ”“za
elewacją fr“nt“wą;
zakazuje się l“kalizacji wjazdów d“ gara y w elewacjach fr“nt“wych budynków sytu“wanych na
fr“ntach dzia ek ”rzyleg ych d“ terenu ŚŁBŁ3073ŁKŚŁL;
ustala się “chr“nę zabytku, ujęteg“ w gminnej ewidencji zabytków, budynek mieszkalny przy
ul. Ch “”skiej 30, dla któreg“:
a) “b“wiązuje zach“wanie gabarytu i kszta tu dachu,
b) “b“wiązuje zakaz nadbud“wy i d“bud“wy d“ elewacji fr“nt“wej i b“cznych,
c) “b“wiązuje utrzymanie symetrycznej kompozycji elewacji frontowej budynku,
d) “b“wiązuje zach“wanie jedn“liteg“ wykr“ju i kszta tu “tw“rów z ”“dzia em symetrycznym czterodzielnym okien od frontu,
e) d“”uszcza się d“ wietlenie ”“ddasza “knami ”“ aci“wymi,
f) zakaz “cie”lania elewacji “d str“ny zewnętrznej,
g) “b“wiązuje zach“wanie wystr“ju sztukat“rskieg“ elewacji frontowych i bocznych budynku - opasek
okiennych i drzwiowych, gzymsów, elewacji w cegle lic“wej z detalem ceglanym i tynkowym;
ustala się “chr“nę zabytku, ujęteg“ w gminnej ewidencji zabytków, budynek mieszkalny wraz
z obiektami inwentarskimi przy ul. Ch “”skiej 29, dla których:
a) w “bszarze “kre l“nym liniami zabud“wy d“”uszcza się sytu“wanie budynków bez”“ redni“
”rzy granicy dzia ki, ”“d warunkiem realiz“wania cian zewnętrznych budynku bez”“ redni“ ”rzy
granicy dzia ki bez “tw“rów “kiennych lub drzwiowych,
b) dla budynku mieszkalneg“ “b“wiązuje:
zach“wanie gabarytu i kszta tu dachu naczó k“weg“ z ”“kryciem dachówką,
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zakaz nadbudowy i dobudowy do elewacji frontowej i bocznych,
utrzymanie kompozycji elewacji frontowej budynku mieszkalnego z trzema wystawkami
w dachu,
zach“wanie jedn“liteg“ wykr“ju i kszta tu “tw“rów z ”“dzia em symetrycznym czterodzielnym okien od frontu,
budynku mieszkalneg“ d“”uszcza się:
r“zbud“wę “d str“ny za”lecza, z wyc“faniem elewacji dobudowanej min. 60 cm “d ” aszczyzny elewacji bocznych,
realizację “kien ”“ aci“wych wy ącznie “d str“ny za”lecza,
“cie”lanie elewacji “d str“ny zewnętrznej,
budynku g“s”“darczeg“ w drugiej linii zabud“wy “b“wiązuje:
zachowanie gabarytu i kszta tu dwus”ad“weg“ dachu,
zachowanie elewacji w cegle licowej z detalem ceglanym,
krycie dachu dachówką,
zakaz “cie”lania elewacji “d str“ny zewnętrznej,
nakaz jedn“liteg“ wykr“ju i kszta tu “tw“rów “kien “d fr“ntu,
budynku gospodarczeg“ w drugiej linii zabud“wy d“”uszcza się:
m“ liw“ ć realizacji funkcji mieszkani“wej w ca ym budynku,
”rzebud“wę, ”rzy zach“waniu gabarytu budynku,
d“ wietlenia ”“ddasza “knami ”“ aci“wymi,
realizację n“wych “tw“rów “kiennych i drzwi“wych,
budynku g“s”“darczeg“ usytu“waneg“ na granicy z dzia ką nr 25ł2 w “brŁ 4156 “b“wiązuje:
zach“wanie gabarytu i kszta tu dwus”ad“weg“ dachu,
zachowanie elewacji w cegle licowej z detalem ceglanym,
zakaz “cie”lania elewacji “d str“ny zewnętrznej,
nakaz jedn“liteg“ wykr“ju i kszta tu “tw“rów “kien “d fr“ntu,
budynku g“s”“darczeg“ usytu“waneg“ na granicy z dzia ką nr 25/2 w obr. 4156 dopuszcza

m“ liw“ ć realizacji funkcji mieszkani“wej w ca ym budynku,
”rzebud“wę, ”rzy zach“waniu gabarytu budynku,
realizację n“wych “tw“rów “kiennych i drzwi“wych;
19) ustala się “chr“nę zabytku, ujęteg“ w gminnej ewidencji zabytków, budynek mieszkalny przy
ul. Ch “”skiej 26, dla któreg“:
a) “b“wiązuje zach“wanie gabarytu i kszta tu dachu,
b) obowiązuje zakaz nadbud“wy i d“bud“wy d“ elewacji fr“nt“wej i b“cznych,
c) “b“wiązuje utrzymanie symetrycznej kompozycji elewacji frontowej budynku,
d) “b“wiązuje zach“wanie jedn“liteg“ wykr“ju i kszta tu “tw“rów z ”“dzia em symetrycznym czterodzielnym okien od frontu,
e) d“”uszcza się d“ wietlenia w ”“ aciach dachu,
f) nie d“”uszcza się “cie”lania elewacji “d str“ny zewnętrznej,
g) “b“wiązuje zach“wanie wystr“ju sztukat“rskieg“ elewacji fr“nt“wych i b“cznych budynku - elewacje budynku nr 26 w cegle licowej z detalem ceglanym;
20) ustala się “chr“nę zabytku, ujęteg“ w gminnej ewidencji zabytków, budynek mieszkalny przy
ul. Ch “”skiej 24, dla któreg“:
a) “b“wiązuje zach“wanie gabarytu i kszta tu dachu z wystawką “d fr“ntu,
b) “b“wiązuje zakaz nadbud“wy i d“bud“wy do elewacji frontowej i bocznych,
c) “b“wiązuje utrzymanie symetrycznej kompozycji elewacji frontowej budynku,
d) “b“wiązuje zach“wanie jedn“liteg“ wykr“ju i kszta tu “tw“rów z ”“dzia em symetrycznym czterodzielnym okien od frontu,
e) d“”uszcza się d“ wietlenia w ”“ aciach dachu,
f) nie d“”uszcza się “cie”lania elewacji “d str“ny zewnętrznej,
g) “b“wiązuje zach“wanie wystr“ju sztukat“rskieg“ elewacji fr“nt“wych i b“cznych budynku - elewacje budynku nr 24 w cegle licowej z detalem ceglanym;
21) ustala się “chr“nę zabytku, ujęteg“ w gminnej ewidencji zabytków, budynek mieszkalny przy
ul. Ch “”skiej 23, dla któreg“:
a) “b“wiązuje zach“wanie gabarytu i kszta tu dachu z ”“kryciem dachówką,
b) “b“wiązuje zakaz nadbud“wy i d“bud“wy d“ elewacji fr“nt“wej i b“cznych,
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d“”uszcza się r“zbud“wę “d str“ny za”lecza, z wyc“faniem elewacji d“bud“wanej d“ ” aszczyzny elewacji bocznych,
d) “b“wiązuje utrzymanie kompozycji elewacji frontowej budynku,
e) “b“wiązuje zach“wanie jedn“liteg“ wykr“ju i kszta tu “tw“rów z ”“dzia em symetrycznym czterodzielnym okien od frontu,
f) d“”uszcza się “kna ”“ aci“we,
g) d“”uszcza się “cie”lanie elewacji “d str“ny zewnętrznej ”“d warunkiem odtworzenia podstawowych elementów detalu;
22) ustala się “chr“nę zabytku, ujęteg“ w gminnej ewidencji zabytków, budynek mieszkalny przy
ul. Ch “”skiej 21, dla któreg“:
a) “b“wiązuje zach“wanie gabarytu i kszta tu dachu mansardowego z pokryciem dachówką,
b) “b“wiązuje zakaz nadbud“wy i d“bud“wy d“ elewacji fr“nt“wej i b“cznych,
c) d“”uszcza się r“zbud“wę “d str“ny za”lecza, z wyc“faniem elewacji d“bud“wanej d“ ” aszczyzny elewacji bocznych,
d) “b“wiązuje utrzymanie kom”“zycji elewacji fr“nt“wej budynku z wystawką w dachu,
e) “b“wiązuje zach“wanie jedn“liteg“ wykr“ju i kszta tu “tw“rów z ”“dzia em symetrycznym czterodzielnym okien od frontu,
f) d“”uszcza się “kna ”“ aci“we wy ącznie “d str“ny za”lecza,
g) d“”uszcza się “cie”lanie elewacji “d str“ny zewnętrznej ”“d warunkiem odtworzenia podstawowych elementów detalu.
c)

4. Ustalenia zasad parcelacji:
1)
2)

3)
4)
5)

n“we dzia ki bud“wlane wydziela się ”“d warunkiem, e ”rzylegają fr“ntem do ul. Ch “”skiej, z wy ączeniem dzia ki 24 z “brŁ 4156 i zastrze eniem pkt 2 i 3;
minimalna ”“wierzchnia n“w“ wydzielanej dzia ki bud“wlanej: 600 m2 z wy ączeniem:
a) ”“wsta ych dzia ek bud“wlanych w wyniku wydzielenia dzia ek ”“ “brysie budynków z dzia ki
nr 24 z obr. 4156,
b) n“w“ ”“wsta ej dzia ki bud“wlanej w wyniku ”“dzia u dzia ki 17 z “brŁ 4156;
dla dzia ki nr 24 z “brŁ 4156 d“”uszcza się wydzielanie dzia ek wy ącznie ”“ “brysie budynków ”rzylegających d“ nie”rzekraczalnej linii zabud“wy;
kąt ”“ “ enia n“wych granic dzia ek bud“wlanych w st“sunku d“ ”asa dr“g“weg“ ul. Ch “”skiej zawarty w ”rzedziale: “d 80° d“ 100°;
minimalna szer“k“ ć fr“ntu wydzielanej dzia ki budowlanej: 22 m.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3073ŁKŚŁL (ul. Ch “”ska);
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenie
D.B.3073.KD.L (ul. Ch “”ska);
magistrala w“d“ciąg“wa Ø 250 mm i sieć w“d“ciąg“wa Ø 80 mm - z dopuszczeniem przebudowy,
rozbudowy, rem“ntu “raz ”rze “ enia w tereny: ŚŁBŁ3038ŁKG,KS, ŚŁBŁ3073ŁKŚŁL (ul. Ch “”ska)Ł
§ 38. Teren elementarny D.B.3032.ZP,WS.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

”rzeznaczenie terenu: ziele urządz“na wzd u strumienia Rudzianka;
inwestycja celu publicznego.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach terenu elementarneg“: 80% dzia ki;
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“b“wiązuje ”rzywrócenie naturalnych wal“rów d“liny strumienia;
d“”uszcza się um“cnienia brzegów strumienia naturalnymi materia ami bez m“ liw“ ci zmiany jego
naturalnego biegu;
”“”rawa stanu czyst“ ci wód w celu um“ liwienia r“zr“stu gatunków r“ lin w“dnych i nadbrze nych;
zach“wanie dr“ n“ ci ciągów ek“l“gicznych;
zakazuje się kanalizacji strumienia;
zach“wanie d“stę”u d“ strumienia w “dleg “ ci 5 m “d linii brzeg“wej dla ”r“wadzenia ”rac związanych z utrzymaniem wód;
zakazuje się ”r“wadzenia ”rac m“gących ”“g“rszyć st“sunki w“dneŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

zag“s”“dar“wanie ca eg“ terenu elementarneg“ terenu m“ liwe wy ącznie jak“ k“m”leks“wa realizacja;
d“”uszcza się realizację k adek nad strumieniem, um“ liwiających ”iesze ”“ ączenie terenów ”“ “bu
stronach strumienia pod warunkiem nie naruszenia koryta strumienia;
zakazuje się l“kalizacji “biektów kubatur“wych i teren“wych urządze s”“rt“wych;
d“”uszcza się l“kalizację elementów ma ej architektury jak“ niezbędneg“ wy”“sa enia terenu;
zakazuje się l“kalizacji reklam;
ustala się zag“s”“dar“wanie zielenią niską, rednią i wys“ką ”“dkre lającą rekreacyjn“ - wypoczynkowy charakter terenu;
zakazuje się l“kalizacji “biektów kubatur“wych;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek ”“d in ynieryjne urządzenia
sieciowe;
ustala się d“stę” “gólnyŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi komunikacyjnej:

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3073ŁKŚŁL (ul. Ch “”ska).
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)
2)
3)
4)

za“”atrzenie w w“dę, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: D.B.3067.KD.Z i D.B.3073.KD.L;
likwidacja istniejąceg“ “dcinka kana u kryteg“ strumienia Rudzianka;
magistrala w“d“ciąg“wa Ø 250 mm i sieć w“d“ciąg“wa Ø 80 mm - z dopuszczeniem przebudowy,
rozbudowy, rem“ntu “raz ”rze “ enia w tereny: D.B.3038.KG,KS, D.B.3073.KD.L (ul. Ch “”ska);
d“”uszcza się bud“wę “biektów hydr“technicznych “raz urządze s u ących ”“dczyszczaniu wód
strumienia Rudzianka wraz z “dbud“wą skar” i nurtu ciekuŁ
§ 39. Teren elementarny D.B.3033.UO.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

”rzeznaczenie terenu: us ugi “ wiaty lub szk“lnictwa wy szeg“;
inwestycja celu publicznego.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 50%;
ustala się w”r“wadzenie bogatego programu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 3 k“ndygnacje nadziemne, w tym “statnia k“ndygnacja u ytk“wa
w stromym dachu, lecz nie więcej ni 12,0 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
d“”uszcza się wys“k“ ć zabud“wy g“s”“darczej i gara y d“ 5,0 m;
budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”r“wadzenia dachów ” askich na ”“wierzchni
max. 20% powierzchni rzutu dachu dla pojedynczego obiektu;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy w granicach dzia ki bud“wlanej: 30%;
zakazuje się l“kalizacji n“wych tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczasowego;
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obszar pod budownictwo ochronne na wy”adek w”r“wadzenia stanu zagr“ enia bez”iecze stwa
”a stwa, “znacz“ny na rysunku ”lanu; zakazuje się zabud“wy “biektami kubaturowymi, realizacji infrastruktury technicznej (z wyjątkiem “dw“dnienia terenu) “raz nasadze zieleni wys“kiejŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek ”“d in ynieryjne urządzenia sieci“weŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3067ŁKŚŁź (ul. Nad Rudzianką) iłlub dr“gi Ś.B.3092.KDW;
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)
3)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia
w terenach: D.B.3067.KD.Z (ul. Nad Rudzianką), ŚŁBŁ3083ŁKŚŁŚ, ŚŁBŁ3091ŁKP, ŚŁBŁ3092ŁKŚW;
d“”uszcza się “d”r“wadzanie wód “”ad“wych d“ strumienia Rudzianka;
dopuszcza się l“kalizację stacji transf“rmatorowej 15/04 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV.
§ 40. Teren elementarny D.B.3034.MN,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkani“wa jedn“r“dzinna w“ln“ st“jąca z d“”uszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)
3)

4)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 40%;
d“”uszcza się wycinkę ”“jedynczych drzew “ cechach innych ni ustal“ne w § 5 pkt 24 lit. b i c w przypadku gdy uniem“ liwiają usytu“wanie budynku mieszkalnego;
w pasie terenu od 100 m do 150 m “d zewnętrznej skrajnej jezdni aut“strady l“kalizację budynków
z pomieszczeniami przeznaczonymi na sta y ”“byt ludzi d“”uszcza się ”“d warunkiem wyp“sa enia
ich w zabez”ieczenia techniczne gwarantujące nie ”rzekr“czenie wewnątrz nich d“”uszczalnych ”oziomów: emisji zanieczyszcze ”y “wych, d więku “raz wibracji;
“b“wiązuje w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
wys“k“ ć zabud“wy d“ 2 k“ndygnacji nadziemnych, w tym druga w dachu stromym, lecz nie więcej
ni d“ wysŁ 9,5 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”r“wadzenia dachów ” askich na ”“wierzchni
max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu;
d“”uszcza się dla gara y w“ln“ st“jących i “biektów g“s”“darczych dachy “ innej ge“metrii ni dachy
strome;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 30%;
maksymalna ”“wierzchnia ca k“wita us ug w zabud“wie mieszkaniowej jednorodzinnej: 30%;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i nowego zagospodarowania tymczasowego.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)
3)
4)

ustala się schemat ”“dzia u terenu na dzia ki bud“wlane, “znacz“ny na rysunku ”lanu;
minimalna ”“wierzchnia dzia ki bud“wlanej: 1700 m2;
minimalna szer“k“ ć fr“ntu dzia ki bud“wlanej “d dr“gi ”ublicznej ŚŁBŁ3084ŁKŚŁŚ: 29 m;
ustala się kąt nachylenia granic dzia ek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczającej dr“gę
ŚŁBŁ3084ŁKŚŁŚ: 90°Ł
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5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3084ŁKŚŁŚ iłlub dr“gi ŚŁBŁ3092ŁKŚW;
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach:
D.B.3084.KD.D, D.B.3092.KDW;
d“”uszcza się “d”r“wadzanie wód “”ad“wych d“ strumienia Rudzianka.
§ 41. Teren elementarny D.B.3035.MW,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)
3)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 30%;
ustala się w”r“wadzenie b“gatego programu zieleni;
wzd u granicy terenu elementarneg“ ”rzyleg eg“ d“ dr“gi ”ublicznej ŚŁBŁ3070ŁKŚŁL ustala się
w”r“wadzenie zes”“ u zieleni wys“kiej i redniej (drzewa, krzewy, yw“” “ty), w tym min. 50%
udzia u zieleni zimozielonej.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 4 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 15,0 m, z zastrzeeniem § 6 ust. 3 pkt 32;
3) budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”r“wadzenia dachów ” askich na ”“wierzchni
max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu;
4) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 30%;
5) realizacja n“wej zabud“wy “b“wiązuje wy ącznie na dzia kach “ ”arametrach zgodnych z ust. 4;
6) us ugi l“kaliz“wane jak“ d“bud“wane lub wbud“wane w budynki mieszkalne;
7) d“”uszcza się us ugi wy ącznie w ”arterach budynków mieszkalnych, z wy“drębni“nymi wej ciami;
8) zakazuje się l“kalizacji gara y jednokondygnacyjnych na poziomie terenu; zakaz nie dotyczy:
a) gara y wbud“wanych w skar”y,
b) zes”“ ów gara y “ minimalnej il“ ci b“ksów gara “wych - 5 sztuk, pod warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów,
c) zes”“ ów gara y ”rzyleg ych d“ budynku wielokondygnacyjnego, pod warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów;
9) zakazuje się l“kalizacji n“wych tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczasowego;
10) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jących i wbud“wanychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:
1)
2)
3)

minimalna ”“wierzchnia dzia ki bud“wlanej dla zabud“wy mieszkaniowej: 14 000 m2;
minimalna szer“k“ ć fr“ntu dzia ki bud“wlanej “d dr“gi ”ublicznej (ŚŁBŁ3070ŁKŚŁL): 100 m;
kąt nachylenia granic dzia ek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających ulicę ŚŁBŁ3070ŁKŚŁL
zawarty w przedziale od 85° do 95°.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

5)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3070ŁKŚŁL (ul. Sw“jska), ŚŁBŁ3071ŁKŚŁL (”rzed u enie ul. Gwarnej) i/lub
D.B.3083.KD.D;
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bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)
3)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia
w terenach: D.B.3067.KD.Z (ul. Nad Rudzianką), ŚŁBŁ3070ŁKŚŁL, ŚŁBŁ3071ŁKŚŁL, ŚŁBŁ3083ŁKŚŁŚ,
D.B.3084.KD.D, D.B.3091.KP;
sieć telek“munikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz ”rze “ enia w teren D.B.3071.KD.L;
projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane linią kabl“wą 15 kV.
§ 42. Teren elementarny D.B.3036.MN,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z d“”uszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)
3)

4)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej na dzia ce bud“wlanej: 40%;
d“”uszcza się wycinkę ”“jedynczych drzew “ cechach innych ni ustal“ne w § 5 pkt 24 lit. b i c w przypadku gdy uniem“ liwiają usytu“wanie budynku mieszkalnego;
w pasie terenu od 100 m do 150 m “d zewnętrznej skrajnej jezdni aut“strady l“kalizację budynków
z pomieszczeniami przeznaczonymi na sta y ”“byt ludzi d“”uszcza się ”“d warunkiem wy”“sa enia
ich w zabez”ieczenia techniczne gwarantujące nie ”rzekr“czenie wewnątrz nich d“”uszczalnych ”oziomów: emisji zanieczyszcze ”y “wych, d więku “raz wibracji;
“b“wiązuje w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

“b“wiązujące i nie”rzekraczalne linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu;
wys“k“ ć zabud“wy d“ 2 k“ndygnacji nadziemnych, w tym druga w dachu stromym, lecz nie więcej
ni d“ wysŁ 9,5 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki mieszkalne kryte dachami stromymi dwuspadowymi “ kącie nachylenia ”“ aci dach“wych:
35°, z d“”uszczeniem w”r“wadzenia dachów ” askich na ”“wierzchni max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu;
dachy budynków mieszkalnych “ uk adzie kalenic“wym, z dopuszczeniem zast“s“wania dachów naczó k“wych lub mansardowych;
d“”uszcza się dla gara y w“ln“ st“jących i “biektów g“s”“darczych dachy “ innej ge“metrii ni dachy strome;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 30%;
maksymalna ”“wierzchnia ca k“wita us ug w zabud“wie mieszkaniowej jednorodzinnej: 30%;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i nowego zagospodarowania tymczasowego.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)
3)
4)

ustala się schemat ”“dzia u terenu na dzia ki bud“wlane, “znacz“ny na rysunku ”lanu;
minimalna ”“wierzchnia dzia ki bud“wlanej: 1000 m2;
minimalna szer“k“ ć fr“ntu dzia ki bud“wlanej “d dróg ”ublicznych (ŚŁBŁ3071ŁKŚŁL i ŚŁBŁ3084ŁKŚŁŚ):
20 m;
ustala się kąt nachylenia granic dzia ek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających dr“gi ”ubliczne:
a) “dn“szący się d“ ”asa terenu g ęb“k“ ci minimum 25 m, bez”“ redni“ ”rzylegająceg“ d“ linii
r“zgraniczającej ulic (ŚŁBŁ3071ŁKŚŁL i ŚŁBŁ3084ŁKŚŁŚ),
b) zawarty w przedziale od 60° do 120°.
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5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3071ŁKŚŁL iłlub ŚŁBŁ3084ŁKŚŁŚ;
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: ŚŁBŁ3071ŁKŚŁL,
D.B.3084.KD.D.
§ 43. Teren elementarny D.B.3037.KP - między gara ami przy autostradzie.
1. Ustalenia funkcjonalne:
”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszyŁ
2. Ustalenia ekologiczne:
nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)

“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“mpozycyjny nawierzchni;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego;
zakazuje się l“kalizacji reklam.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)
3)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d ciąg ”ieszy;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 16,5 do 19,7 m, zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się d“stę” “gólnyŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

“b“wiązuje ”rzekrój: minimalna szer“k“ ć ciągu ”ieszeg“ 4,5 m.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)
2)

napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - z dopuszczeniem przebudowy;
d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci in ynieryjnychŁ
§ 44. Teren elementarny D.B.3038.KG,KS.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

przeznaczenie terenu: zes”ó gara y dla sam“ch“dów “s“b“wych i ”arkingi;
d“”uszcza się l“kalizację stacji telef“nii k“mórk“wych i zes”“ ów anten“wychŁ
2. Ustalenia ekologiczne:

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 20%Ł
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy zes”“ u gara y: 3 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni
9,5 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
maksymalna wys“k“ ć najwy ej wysunięteg“ elementu obiektu telefonii komórk“wej 70,0 m n.p.m.;
budynki kryte dachami stromymi lub o innej geometrii ni dachy str“me;
maksymalna powierzchnia zabudowy w terenie elementarnym: 70%;
zes”ó gara y “ jedn“litej f“rmie architektonicznej;
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zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jących;
zaleca się zag ębienie gara y skar”ę ”“ ”rze”r“wadzeniu bada ge“l“giczn“-in ynierskich zg“dnie
z przepisami Prawa ge“l“giczneg“ i górniczeg“;
dopuszcza się zag“s”“dar“wanie tymczasowe do czasu przeznaczenia terenu zgodnie z ustaleniami
”lanu wy ącznie w zakresie ”arkingów dla sam“ch“dów “s“b“wych iłlub ”unktu zbiórki “d”adów
problemowych.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek ”“d in ynieryjne urządzenia sieci“weŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3073ŁKŚŁL (ul. Ch “”ska)Ł
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)
2)
3)

za“”atrzenie w w“dę, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie wód “”ad“wych ”“ ”“dczyszczeniu
realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenie ŚŁBŁ3073ŁKŚŁL (ul. Ch “”ska);
magistrala w“d“ciąg“wa Ø 250 mm i sieć w“d“ciąg“wa Ø 80 mm - z dopuszczeniem przebudowy,
rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
sieć telek“munikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji
w granicach terenu elementarnego.
§ 45. Teren elementarny D.B.3039.MN,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkani“wa jedn“r“dzinna w“ln“ st“jąca z d“”uszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)
3)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 40%;
d“”uszcza się wycinkę ”“jedynczych drzew “ cechach innych ni ustal“ne w § 5 pkt 24 lit. b i c w przypadku gdy uniem“ liwiają usytu“wanie budynku mieszkalnego;
“b“wiązuje w”r“wadzenie bogatego programu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 2 k“ndygnacje nadziemne, w tym druga w dachu stromym, lecz
nie więcej ni d“ wysŁ 9,5 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”r“wadzenia dachów ” askich na ”“wierzchni
max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu;
d“”uszcza się dla gara y w“ln“ st“jących i “biektów g“s”“darczych dachy “ innej ge“metrii ni dachy strome;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 40%;
maksymalna ”“wierzchnia ca k“wita us ug w zabud“wie mieszkaniowej jednorodzinnej: 30%;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i nowego zagospodarowania tymczasowego.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)
3)
4)
5)

na czę ci terenu ustala się schemat ”“dzia u terenu na dzia ki bud“wlane, “znacz“ny na rysunku ”lanu;
na czę ci terenu ”r“”“nuje się schemat ”“dzia u terenu na dzia ki bud“wlane, “znacz“ny na rysunku
planu;
minimalna ”“wierzchnia dzia ki bud“wlanej: 550 m2;
minimalna szer“k“ ć fr“ntu dzia ki bud“wlanej “d dróg ”ublicznych (ŚŁBŁ3083ŁKŚŁŚ i ŚŁBŁ3084ŁKŚŁŚ)
i dr“gi wewnętrznej (ŚŁBŁ3092ŁKŚW): 20 m;
ustala się kąt nachylenia granic dzia ek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających dr“gi ”ubliczne:
a) “dn“szący się d“ ”asa terenu g ęb“k“ ci minimum 20 m, bez”“ redni“ ”rzylegająceg“ d“ linii
r“zgraniczającej ulicy (ŚŁBŁ3084ŁKŚŁŚ),
b) zawarty w przedziale od 60° do 120°.
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5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3083ŁKŚŁŚ, ŚŁBŁ3084ŁKŚŁŚ iłlub dr“gi ŚŁBŁ3092ŁKŚW;
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie
cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: ŚŁBŁ3083ŁKŚŁŚ,
D.B.3084.KD.D, D.B.3092.KDW.
§ 46. Teren elementarny D.B.3040.MW,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:
1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 30%;
ustala się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 4 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 15,0 m, z zastrzeeniem § 6 ust. 3 pkt 32;
3) budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”r“wadzenia dachów ” askich na ”“wierzchni
max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu;
4) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 35%;
5) realizacja n“wej zabud“wy “b“wiązuje wy ącznie na dzia kach “ ”arametrach zgodnych z ust. 4;
6) us ugi l“kaliz“wane jak“ d“bud“wane lub wbud“wane w budynki mieszkalne;
7) us ugi w ”arterach budynków mieszkalnych wy ącznie z wy“drębni“nymi wej ciami;
8) zakazuje się l“kalizacji gara y jedn“k“ndygnacyjnych na ”“zi“mie terenu; zakaz nie dotyczy:
a) gara y wbud“wanych w skar”y,
b) zes”“ ów gara y “ minimalnej il“ ci b“ksów gara “wych - 5 sztuk, pod warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów,
c) zes”“ ów gara y ”rzyleg ych d“ budynku wiel“k“ndygnacyjneg“, ”“d warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów;
9) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jących;
10) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych;
11) d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczasowe, do czasu realizacji zabudowy mieszkani“wej wy ącznie w zakresie:
a) sportu i rekreacji (np. boisko sportowe),
b) ”arkingów dla sam“ch“dów “s“b“wych;
12) “bszar ”“d bud“wnictw“ “chr“nne na wy”adek w”r“wadzenia stanu zagr“ enia bez”iecze stwa
”a stwa, “znacz“ny na rysunku ”lanu; zakazuje się zabud“wy “biektami kubaturowymi, realizacji infrastruktury technicznej (z wyjątkiem “dw“dnienia terenu) “raz nasadze zieleni wysokiej.
4. Ustalenia zasad parcelacji:
1)
2)
3)

minimalna ”“wierzchnia dzia ki bud“wlanej dla zabud“wy mieszkaniowej: 6000 m2;
minimalna szer“k“ ć fr“ntu dzia ki bud“wlanej “d dr“gi ”ublicznej (ŚŁBŁ3072ŁKŚŁL): 60 m;
kąt nachylenia granic dzia ek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających ulicę ŚŁBŁ3072ŁKŚŁL
zawarty w przedziale od 60° do 120°.
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5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)
3)

4)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3071ŁKŚŁL (ul. Gwarnej) i/lub D.B.3072.KD.L;
d“”uszcza się “bs ugę komunikacyjną dla terenu elementarnego D.B.3041.KG,U;
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)
3)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach:
D.B.3067.KD.Z (ul. Nad Rudzianką), ŚŁBŁ3071ŁKŚŁL, ŚŁBŁ3072ŁKŚŁL;
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu);
projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane linią kabl“wą 15 kV.
§ 47. Teren elementarny D.B.3041.KG,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)
3)

”rzeznaczenie terenu: tereny zes”“ ów gara “wych z d“”uszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1;
zalecane us ugi: gastr“n“mia, us ugi kultury i r“zrywkiŁ
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w granicach terenu elementarnego: 10%;
ustala się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)

nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 2 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 9,5 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
3) budynki kryte dachami stromymi lub o innej geometrii ni dachy str“me;
4) d“”uszcza się realizację us ug “ ”“wierzchni ca k“witej nie większej “d ”“wierzchni ca k“witej gara u;
5) zaleca się czę ci“we zag ębienie w gruncie ”ierwszej k“ndygnacji gara u;
6) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 50%;
7) zes”ó gara y “ jedn“litej f“rmie architektonicznej;
8) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jących;
9) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych;
10) d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we wy ącznie w zakresie ”arkingów dla sam“ch“dów
osobowych, do czasu przeznaczenia terenu zgodnie z ustaleniami planu.
4. Ustalenia zasad parcelacji:
zakazuje się d“k“nywania ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d gara e wraz
z dojazdami.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)
3)

4)

“bs uga terenu z ulicy D.B.3082.KD.D oraz poprzez tereny D.B.3040.MW,U i D.B.3043.MW,U;
d“”uszcza się bilans“wanie ”“trzeb ”arking“wych dla terenu ŚŁBŁ3043ŁMW,U;
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu us ug“weg“ warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia odpowiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni
“kre l“na na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania us ug“weg“ “biektu istniejącego warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie
mniejszej ni ta, która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “kre la się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.

Śziennik Urzęd“wy
W“jewództwa źachodniopomorskiego Nr 5

652

Poz. 72

6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)

2)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych ”“ ”“dczyszczeniu realizuje się w “”arciu “ ”r“jekt“wane sieci uzbrojenia w terenach: D.B.3067.KD.Z (ul. Nad Rudzianką), ŚŁBŁ3072ŁKŚŁL, ŚŁBŁ3082ŁKŚŁŚ;
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu);

napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“ne na rysunku
planu - z dopuszczeniem przebudowy.
§ 48. Teren elementarny D.B.3042.KD.D.
1. Ustalenia funkcjonalne:
przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)

“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających: 10 m, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

“b“wiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nne ch“dnikiŁ
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)
2)

napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - z dopuszczeniem przebudowy;
”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszcz“wa, rur“ciąg t “czny cieków sanitarnychŁ
§ 49. Teren elementarny D.B.3043.MW,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 30%;
ustala się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 4 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 15,0 m, z zastrzeeniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”r“wadzenia dachów ” askich na ”“wierzchni
max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 35%;
zag“s”“dar“wanie terenu wy ącznie jak“ realizacja k“mpleksowa;
us ugi l“kaliz“wane jak“ d“bud“wane lub wbud“wane w budynki mieszkalne;
us ugi w ”arterach budynków mieszkalnych wy ącznie z wy“drębni“nymi wej ciami;
zakazuje się l“kalizacji gara y jedn“k“ndygnacyjnych na ”“zi“mie terenu; zakaz nie dotyczy:
a) gara y wbud“wanych w skar”y,
b) zes”“ ów gara y “ minimalnej il“ ci b“ksów gara “wych - 5 sztuk, pod warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów,
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zes”“ ów gara y ”rzyleg ych d“ budynku wiel“k“ndygnacyjneg“, ”“d warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów;
9) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jących i wbud“wanych;
10) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych;
11) d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczasowe, do czasu realizacji zabudowy mieszkani“wej wy ącznie w zakresie:
a) sportu i rekreacji (np. boisko sportowe),
b) ”arkingów dla sam“ch“dów “s“b“wychŁ
c)

4. Ustalenia zasad parcelacji:
zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek ”“d in ynieryjne urządzenia sieci“weŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)
3)

4)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3072ŁKŚŁL iłlub ŚŁBŁ3082ŁKŚŁŚ;
d“”uszcza się “bs ugę k“munikacyjną dla terenu elementarnego D.B.3041.KG,U;
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telekomunikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach:
D.B.3072.KD.L, D.B.3082.KD.D;
projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV.
§ 50. Teren elementarny D.B.3044.WS,Z.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

”rzeznaczenie terenu: w“dy ”“wierzchni“we ródląd“we - rów meli“racyjny i ziele naturalna;
inwestycja celu publicznego.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ca y teren “bejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej;
minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach terenu elementarnego: 90%;
zakazuje się wszelkich dzia a ”“garszających st“sunki w“dne;
“b“wiązuje zach“wanie naturalnych wal“rów terenu;
nakazuje się ”rzywracanie i utrzymanie w a ciweg“ sk adu gatunk“weg“ ek“systemu ąk“weg“ ”o”rzez “kres“we k“szenie ąk;
nakazuje się zach“wanie i utrzymanie szuwarów trzcin“wych, turzyc“wisk i zar“ li wierzb“wych;
d“”uszcza się um“cnienie brzegów r“wu meli“racyjneg“ wy ącznie materia ami naturalnymi (kamie ,
faszyna, drewno), bez m“ liw“ ci zmiany jego przebiegu;
zakazuje się wycinki drzew i krzewów za wyjątkiem niezbędnej wycinki w celu um“ liwienia ”r“wadzenia prac melioracyjnych;
zakazuje się ”rzegradzania r“wuŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)

czę ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na
rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 7;
d“”uszcza się st“s“wanie ”“m“stów i k adek nad r“wem pod warunkiem nie naruszenia koryta rowu;
zakazuje się l“kalizacji reklam;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu;
ustala się d“stę” “gólnyŁ
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5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3072ŁKŚŁL i ŚŁBŁ3066ŁKŚŁźŁ
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)
2)
3)
4)
5)

d“”uszcza się bud“wę “biektów hydr“technicznych na r“wach melioracyjnych;
rów melioracyjny - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;
projektowana kanalizacja deszczowa wraz z pasem technicznym oznaczonym na rysunku planu;
realizacja kanalizacji deszczowej met“dą ”rzecisku ster“waneg“;
projektowana studnia awaryjna.
§ 51. Teren elementarny D.B.3045.MW,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

3)
4)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 30%;
w pasie terenu od 100 m do 150 m “d zewnętrznej skrajnej jezdni aut“strady l“kalizację budynków
z pomieszczeniami przeznaczonymi na sta y ”“byt ludzi d“”uszcza się ”“d warunkiem wy”“sa enia
ich w zabez”ieczenia techniczne gwarantujące nie ”rzekr“czenie wewnątrz nich d“”uszczalnych ”oziomów: emisji zanieczyszcze ”y “wych, d więku “raz wibracji;
ustala się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni;
wzd u granicy terenu elementarneg“ ”rzyleg eg“ d“ dr“gi ”ublicznej ŚŁBŁ3072ŁKŚŁL ustala się
w”r“wadzenie zes”“ u zieleni wys“kiej i redniej (drzewa, krzewy, yw“” “ty), w tym min. 50%
udzia u zieleni zimozielonej.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 4 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 15,0 m, z zastrzeeniem § 6 ust. 3 pkt 32;
3) budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”r“wadzenia dachów ” askich na ”“wierzchni
max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu;
4) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 30%;
5) realizacja n“wej zabud“wy “b“wiązuje wy ącznie na dzia kach “ ”arametrach zgodnych z ust. 4;
6) us ugi l“kaliz“wane jak“ d“bud“wane lub wbud“wane w budynki mieszkalne;
7) d“”uszcza się us ugi w ”arterach budynków mieszkalnych wy ącznie z wy“drębni“nymi wej ciami;
8) zakazuje się l“kalizacji gara y jedn“k“ndygnacyjnych na poziomie terenu; zakaz nie dotyczy:
a) gara y wbud“wanych w skar”y,
b) zes”“ ów gara y “ minimalnej il“ ci b“ksów gara “wych - 5 sztuk, pod warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów,
c) zes”“ ów gara y ”rzyleg ych d“ budynku wiel“k“ndygnacyjneg“, ”“d warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów;
9) “bszar ”“d bud“wnictw“ “chr“nne na wy”adek w”r“wadzenia stanu zagr“ enia bez”iecze stwa
”a stwa, “znacz“ny na rysunku ”lanu; zakazuje się zabud“wy “biektami kubaturowymi, realizacji infrastruktury technicznej (z wyjątkiem “dw“dnienia terenu) “raz nasadze zieleni wys“kiej;
10) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jących;
11) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych;
12) d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczasowe, do czasu realizacji zabudowy mieszkani“wej wy ącznie w zakresie:
a) sportu i rekreacji (np. boisko sportowe),
b) ”arkingów dla sam“ch“dów “s“b“wychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:
1)
2)

minimalna ”“wierzchnia dzia ki bud“wlanej dla zabud“wy mieszkaniowej: 6000 m2;
minimalna szer“k“ ć fr“ntu dzia ki bud“wlanej “d dr“gi ”ublicznej (ŚŁBŁ3072ŁKŚŁL): 80 m;
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kąt ”“ “ enia n“wych granic dzia ek bud“wlanych “dn“szący się d“ ”asa terenu “ szer“k“ ci min.
40 m, bez”“ redni“ ”rzylegająceg“ d“ linii r“zgraniczających ulicy ŚŁBŁ3072ŁKŚŁL zawarty w przedziale od 85° do 95°.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3071ŁKŚŁL (”rzed u enia ul. Gwarnej), D.B.3072.KD.L, D.B.3042.KD.D
i/lub D.B.3085.KD.D;
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)
3)
4)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ ”r“jekt“wane sieci uzbrojenia w terenach:
D.B.3071.KD.L, D.B.3072.KD.L, D.B.3042.KD.D; D.B.3085.KD.D;
napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“ne na rysunku
planu - z dopuszczeniem przebudowy;
sieć telek“munikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, rem“ntu i ”rze “ enia w teren
D.B.3071.KD.L;
projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane linią kabl“wąŁ
§ 52. Teren elementarny D.B.3046.KG.
1. Ustalenia funkcjonalne:

”rzeznaczenie terenu: zes”ó gara y dla sam“ch“dów “s“b“wychŁ
2. Ustalenia ekologiczne:
minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w terenie elementarnym: 5%.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy zes”“ u gara y: 3 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni
12,0 m od poziomu terenu istniejąceg“, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki kryte dachami stromymi lub o innej geometrii ni dachy str“me;
maksymalna powierzchnia zabudowy w terenie elementarnym: 70%;
zes”ó gara y “ jedn“litej f“rmie architektonicznej;
d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczasowe do czasu przeznaczenia terenu zgodnie z ustaleniami
”lanu wy ącznie w zakresie ”arkingów dla sam“ch“dów “s“b“wych iłlub ”unktu zbiórki “d”adów
problemowych;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jącychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się d“k“nywania ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d gara e
wraz z dojazdami.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3085ŁKŚŁŚŁ
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)
2)
3)

za“”atrzenie w w“dę, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenach: D.B.3071.KD.L; D.B.3085.KD.D;
na”“wietrzna linia elektr“energetyczną 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - z dopuszczeniem przebudowy;
teren czę ci“w“ w zasięgu “ddzia ywania na”“wietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV;
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sieć telek“munikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, rem“ntu i ”rze “ enia w teren
D.B.3071.KD.L.
§ 53. Teren elementarny D.B.3047.ZP,WS.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

”rzeznaczenie terenu: ziele urządz“na “ charakterze iz“lacyjnym i w“dy ”“wierzchni“we ródląd“we
- rów melioracyjny;
inwestycja celu publicznego.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej: 80%;
ustala się w”r“wadzenie zieleni wiel“”iętr“wej “ charakterze “s “n“wym z “ “nej z r“dzimych gatunków “d”“rnych na zanieczyszczenia (w tym zim“ziel“nych), tw“rz“nej ”rzez zes”ó drzew i zakrzewie - z zastrze eniem pkt 3;
“b“wiązuje zach“wanie d“stę”u d“ r“wu melioracyjneg“ w “dleg “ ci 5 metrów “d linii brzegu r“wu
w celu konserwacji;
sk ad gatunk“wy zieleni iz“lacyjnej zg“dny z miejscowymi warunkami siedliskowymi;
zakazuje się ”rzegradzania r“wu;
ca y teren “bejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)

zag“s”“dar“wanie ca eg“ terenu elementarnego m“ liwe wy ącznie jak“ k“mpleksowa realizacja;
zakazuje się l“kalizacji “biektów kubatur“wych;
d“”uszcza się st“s“wanie ”“m“stów i k adek nad r“wem pod warunkiem nie naruszenia koryta rowu;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego;
zakazuje się l“kalizacji reklam.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek ”“d in ynieryjne urządzenia
sieciowe;
ustala się d“stę” “gólnyŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3071ŁKŚŁL (”rzed u enie ul. Gwarnej) i/lub D.B.3085.KD.D poprzez teren
D.B.3037.KP.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)
2)
3)
4)
5)

“d”r“wadzanie wód “”ad“wych d“ gruntu “raz d“ istniejąceg“ r“wu “twarteg“;
magistrala w“d“ciąg“wa Ø 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji
oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“ne na rysunku
planu - z dopuszczeniem przebudowy;
sieć telek“munikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, rem“ntu “raz ”rze “ enia w teren D.B.3071.KD.L;
d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci in ynieryjnychŁ
§ 54. Teren elementarny D.B.3048.MW,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 30%;
ustala się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
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maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 4 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 15,0 m, z zastrzeeniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki kryte dachami stromymi, d“”uszcza się inną ge“metrię dachów na ”“wierzchni max. 20%
powierzchni dachu;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 35%;
realizacja n“wej zabud“wy “b“wiązuje wy ącznie na dzia kach “ ”arametrach zgodnych z ust. 4;
us ugi l“kaliz“wane jak“ d“bud“wane lub wbudowane w budynki mieszkalne;
us ugi w ”arterach budynków mieszkalnych wy ącznie z wy“drębni“nymi wej ciami;
zakazuje się l“kalizacji gara y jedn“k“ndygnacyjnych na ”“zi“mie terenu; zakaz nie dotyczy:
a) gara y wbud“wanych w skar”y,
b) zes”“ ów gara y “ minimalnej il“ ci b“ksów gara “wych - 5 sztuk, pod warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów,
c) zes”“ ów gara y ”rzyleg ych d“ budynku wiel“k“ndygnacyjneg“, ”“d warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów;
czę ć terenu “bjęta strefą W III ogranicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na
rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 7;
d“”uszcza się realizację “gr“dze graniczących z terenem elementarnym ŚŁBŁ3044ŁWS,ź wy ącznie
w formie a ur“wej i maksymalnej wys“k“ ci 1,9 m;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jących i wbud“wanych;
zakazuje się l“kalizacji n“wych tymczas“wych “biektów bud“wlanych;
d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we w zakresie ”arkingów dla sam“ch“dów “s“b“wych,
do czasu przeznaczenia terenu zgodnie z ustaleniami planu.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)
3)
4)

”r“”“nuje się schemat ”“dzia u terenu na dzia ki bud“wlane, “kre l“ny na rysunku ”lanu;
minimalna ”“wierzchnia dzia ki bud“wlanej: 5000 m2;
minimalna szer“k“ ć fr“ntu dzia ki bud“wlanej “d dr“gi ”ublicznej (ŚŁBŁ3042ŁKŚŁŚ): 80 m;
kąt ”“ “ enia n“wych granic dzia ek bud“wlanych “dn“szący się d“ ”asa terenu “ szer“k“ ci min.
40 m, bez”“ redni“ ”rzylegająceg“ d“ linii r“zgraniczających ulicy ŚŁBŁ3072ŁKŚŁL zawarty w ”rzedziale od 85° do 95°.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

3)

“bs uga terenu z ”r“jekt“wanych ulic: ŚŁBŁ3072ŁKŚŁL, ŚŁBŁ3042ŁKŚŁŚ iłlub ŚŁBŁ3085ŁKŚŁŚ;
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się zapewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)
3)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach:
D.B.3072.KD.L, D.B.3085.KD.D, D.B.3042.KD.D;
na”“wietrzna linia elektr“energetyczną 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - z dopuszczeniem przebudowy;
”r“jekt“wana kanalizacja deszcz“wa z urządzeniami ”“dczyszczającymi przed zrzutem do rowu melioracyjnego w terenie D.B.3044.ZP,WS.
§ 55. Teren elementarny D.B.3049.U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)
3)
4)
5)

”rzeznaczenie terenu: zabud“wa us ug“wa;
zakres us ug “bejmuje między innymi: handel detaliczny, gastronomię, us ugi rzemi“s a, kultury i rekreacji, “bs ugi firm i klientów;
zakazuje się s”rzeda y ”aliw i gazu d“ ”“jazdów mechanicznych;
d“”uszcza się l“kalizację jedneg“ mieszkania funkcyjnego;
d“”uszcza się l“kalizację stacji telef“nii k“mórk“wych i zes”“ ów anten“wychŁ
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2. Ustalenia ekologiczne:
1)
2)
3)

4)

5)

ca y teren “bejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej;
minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 50%;
budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na sta y ”“byt ludzi l“kalizuje się w “d”“wiedniej odleg “ ci “d krawędzi jezdni ul. N“wy źjazd lub wy”“sa a w zabez”ieczenia akustyczne gwarantujące
nie przekroczenie dopuszczalnych poziomów ha asu;
w pasie terenu od 100 m do 150 m “d zewnętrznej skrajnej jezdni aut“strady l“kalizację budynków
z pomieszczeniami przeznaczonymi na sta y ”“byt ludzi d“”uszcza się ”“d warunkiem wy”“sa enia
ich w zabez”ieczenia techniczne gwarantujące nie ”rzekr“czenie wewnątrz nich d“”uszczalnych ”oziomów: emisji zanieczyszcze ”y “wych, d więku “raz wibracji;
ustala się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 3 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 12,0 m, z zastrzeeniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”r“wadzenia dachów ” askich na ”“wierzchni
max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy w granicach dzia ki budowlanej: 40%;
zakazuje się l“kalizacji “biektów handl“wych “ ”“wierzchni s”rzeda y ”“wy ej 400 m2;
d“”uszcza się realizację “gr“dze graniczących z terenem elementarnym ŚŁBŁ3044ŁWS,ź wy ącznie
w formie a ur“wej i maksymalnej wys“k“ ci 1,9 m;
d“”uszcza się l“kalizację stacji baz“wej telef“nii k“mórk“wej z w“ln“ st“jącym masztem antenowym
o maksymalnej wys“k“ ci: 122 m n.p.m.;
zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych;
d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczasowe, do czasu realizacji ustale ”lanu wy ącznie w zakresie
”arkingów dla sam“ch“dów “s“b“wychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek ”“d in ynieryjne urządzenia sieci“weŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulicy: ŚŁBŁ3066ŁKŚŁź (ul. Nowy Zjazd);
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie
cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenie
D.B.3066.KD.Z (ul. Nowy Zjazd).
§ 56. Teren elementarny D.B.3050.KG,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:
1)
2)
3)

”rzeznaczenie terenu: tereny zes”“ ów gara “wych z d“”uszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1;
zalecane us ugi: gastr“n“mia, us ugi kultury i r“zrywkiŁ
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)
3)

czę ć terenu “bejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej, w granicach oznaczonych na rysunku planu;
w czę ci terenu nie “bjętej Systemem Zieleni Miejskiej minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach terenu elementarnego: 10%;
w czę ci terenu “bjętej Systemem Zieleni Miejskiej minimalna udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie
czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 50%Ł
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)

nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 2 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 9,5 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
3) budynki kryte dachami stromymi lub o innej geometrii ni dachy str“me;
4) czę ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na
rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 7;
5) d“”uszcza się realizację us ug “ ”“wierzchni ca k“witej nie większej “d ”“wierzchni ca k“witej gara u;
6) zaleca się czę ci“we zag ębienie w gruncie ”ierwszej k“ndygnacji gara u;
7) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 50%;
8) zes”ó gara y “ jedn“litej f“rmie architektonicznej;
9) zakazuje się l“kalizacji tymczasowych obiektów bud“wlanych;
10) d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we wy ącznie w zakresie ”arkingów dla sam“ch“dów
“s“b“wych, wybiegów dla ”sów, d“ czasu ”rzeznaczenia terenu zg“dnie z ustaleniami planu;
11) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jącychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:
zakazuje się d“k“nywania ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d gara e
wraz z dojazdami.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)
3)
4)

5)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3077ŁKŚŁŚ, ŚŁBŁ3067ŁKŚŁź i ”“”rzez teren D.B.3051.MW,U;
“d str“ny ulicy ŚŁBŁ3067ŁKŚŁź d“”uszcza się maksymalnie 1 wjazd/wyjazd;
d“”uszcza się bilans“wanie ”“trzeb ”arking“wych dla terenu ŚŁBŁ3051ŁMW,U;
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu us ug“weg“ warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni
“kre l“na na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania us ugowego obiektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie
mniejszej ni ta, która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia,
a którą “kre la się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)
3)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie
cieków i wód “”ad“wych ”“ ”“dczyszczeniu realizuje się w “”arciu o projektowane sieci uzbrojenia
w terenach: D.B.3066.KD.Z (ul. Nowy Zjazd), D.B.3067.KD.Z (ul. Nad Rudzianką), ŚŁBŁ3077ŁKŚŁŚ;
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu);
napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“ne na rysunku
planu - z dopuszczeniem przebudowy.
§ 57. Teren elementarny D.B.3051.MW,U:

1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

3)

czę ć terenu “bejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej, w granicach oznaczonych na rysunku planu;
w czę ci terenu nie “bjętej Systemem Zieleni Miejskiej minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 30%, w tym min. 10% terenu pokrytego nasadzeniami
w formie drzew i krzewów;
w czę ci terenu “bjętej Systemem Zieleni Miejskiej minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie
czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 50%, w tym min. 20% terenu pokrytego nasadzeniami
w formie drzew i krzewówŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
w czę ci terenu nie “bjętej Systemem Zieleni Miejskiej maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 4 k“ndygnacje nadziemne, w tym czwarta w dachu stromym, lecz nie więcej ni 15,0 m, z zastrze eniem § 6
ust. 3 pkt 32;
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w czę ci terenu “bjętej Systemem Zieleni Miejskiej maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 3 k“ndygnacje
nadziemne, w tym trzecia w dachu stromym, lecz nie więcej ni 12,0 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3
pkt 32;
budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem innej geometrii dachów na ”“wierzchni max. 20%
powierzchni dachu;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 35%;
zag“s”“dar“wanie terenu wy ącznie jak“ realizacja k“mpleksowa;
us ugi l“kaliz“wane jak“ d“bud“wane lub wbud“wane w budynki mieszkalne;
us ugi w ”arterach budynków mieszkalnych wy ącznie z wy“drębni“nymi wej ciami;
zakazuje się l“kalizacji gara y jedn“k“ndygnacyjnych na ”“zi“mie terenu; zakaz nie dotyczy:
a) gara y wbud“wanych w skar”y,
b) zes”“ ów gara y “ minimalnej il“ ci b“ksów gara “wych - 5 sztuk, pod warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów,
c) zes”“ ów gara y ”rzyleg ych d“ budynku wiel“k“ndygnacyjneg“, ”“d warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów;
czę ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na
rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 7;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących;
zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych;
d“”uszcza się n“we zag“s”“dar“wanie tymczasowe, do czasu realizacji zabudowy mieszkaniowej
wy ącznie w zakresie ”arkingów dla sam“ch“dów “s“b“wychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek ”“d in ynieryjne urządzenia sieci“weŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)
3)

4)

5)

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3077ŁKŚŁŚ;
d“”uszcza się “bs ugę k“munikacyjną dla terenu elementarnego D.B.3050.KG,U;
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
rozbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5;
d“”uszcza się bilans“wanie ”“trzeb ”arking“wych w terenie ŚŁBŁ3050ŁKG,UŁ
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach:
D.B.3066.KD.Z (ul. Nowy Zjazd), D.B.3077.KD.D;
projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV.
§ 58. Teren elementarny D.B.3052.WS,Z.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

”rzeznaczenie terenu: w“dy ”“wierzchni“we ródląd“we - rów meli“racyjny i ziele naturalna;
inwestycja celu publicznego.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ca y teren obejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej;
minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach terenu elementarnego: 90%;
sk ad gatunk“wy zieleni zg“dny z miejscowymi warunkami siedliskowymi;
d“”uszcza się um“cnienie brzegów rowu melioracyjnego, bez m“ liw“ ci zmiany jego naturalnego
koryta;
zakazuje się wycinki drzew i krzewów za wyjątkiem niezbędnej wycinki w celu um“ liwienia ”r“wadzenia prac melioracyjnych;
zakazuje się ”rzegradzania r“wuŁ
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)
4)
5)

d“”uszcza się st“s“wanie ”“m“stów i k adek nad r“wem pod warunkiem nie naruszenia koryta rowu;
czę ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na
rysunku planu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 7;
ustala się zag“s”“dar“wanie zielenią niską i rednią;
zakazuje się l“kalizacji reklam;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu;
ustala się d“stę” “gólnyŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3077ŁKŚŁŚ i ŚŁBŁ3066ŁKŚŁźŁ
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
d“”uszcza się bud“wę “biektów hydr“technicznych na r“wach melioracyjnych.
§ 59. Teren elementarny D.B.3053.U.
1. Ustalenia funkcjonalne:
1)
2)
3)
4)

”rzeznaczenie terenu: zabud“wa us ug“wa;
zakres us ug “bejmuje między innymi: handel detaliczny, gastronomię, us ugi rzemi“s a, kultury i rekreacji, “bs ugi firm i klientów;
zakazuje się s”rzeda y ”aliw i gazu d“ ”“jazdów mechanicznych;
d“”uszcza się l“kalizację mieszka funkcyjnychŁ
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)
3)
4)

ca y teren “bejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej;
minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 50%;
“b“wiązuje w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni, w tym zieleni wys“kiej wzd u terenu
D.B.3066.KD.Z z zastrze eniem pkt 4;
w pasie 5 m od rowu melioracyjnego (D.BŁ3052ŁźP,WS) zakazuje się nasadze drzew i krzewów “raz
zagospodarowania terenu uniem“ liwiająceg“ d“stę” d“ r“wu w celu k“nserwacjiŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy d“ 3 k“ndygnacji nadziemnych, w tym trzecia w dachu stromym,
lecz nie więcej ni d“ wysŁ 12,0 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”r“wadzenia dachów ” askich na ”“wierzchni
max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu;
d“”uszcza się dla gara y w“ln“ st“jących i “biektów g“s”“darczych dachy “ innej ge“metrii ni dachy
strome;
maksymalna powierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 35%;
realizacja n“wej zabud“wy “b“wiązuje wy ącznie na dzia kach “ ”arametrach zgodnych z ust. 4;
zakazuje się l“kalizacji “biektów handl“wych “ ”“wierzchni s”rzeda y ”“wy ej 400 m2;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i nowego zagospodarowania tymczasowego.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)
3)
4)

”r“”“nuje się schemat ”“dzia u terenu na dzia ki bud“wlane, “znacz“ny na rysunku ”lanu;
minimalna ”“wierzchnia dzia ki bud“wlanej: 1800 m2;
kąt ”“ “ enia granic dzia ek w st“sunku d“ ulicy ŚŁBŁ3072ŁKŚŁL: “d 85° d“ 95°;
minimalna szer“k“ ć fr“ntu dzia ki bud“wlanej w st“sunku d“ ulicy ŚŁBŁ3072ŁKŚŁL: 25,0 m.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3072ŁKŚŁL;
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
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r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach:
D.B.3066.KD.Z (ul. Nowy Zjazd), D.B.3072.KD.L;
d“”uszcza się bud“wę se”arat“ra na “d”r“wadzeniu wód deszcz“wych z terenu ŚŁBŁ3072ŁKŚŁL d“
rowu melioracyjnego.
§ 60. Teren elementarny D.B.3054.KG,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)
3)

”rzeznaczenie terenu: tereny zes”“ ów gara “wych z d“”uszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1;
zalecane us ugi: gastr“n“mia, us ugi kultury i r“zrywkiŁ
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach terenu elementarnego: 10%;
ustala się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)

nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 2 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 9,5 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
3) budynki kryte dachami stromymi lub o innej geometrii ni dachy str“me;
4) czę ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na
rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 7;
5) d“”uszcza się realizację us ug “ ”“wierzchni ca k“witej nie większej “d ”“wierzchni ca k“witej gara u;
6) zaleca się czę ci“we zag ębienie w gruncie ”ierwszej k“ndygnacji gara u;
7) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 50%;
8) zes”ó gara y “ jedn“litej f“rmie architektonicznej;
9) zakazuje się l“kalizacji tymczasowych obiektów bud“wlanych;
10) d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we wy ącznie w zakresie ”arkingów dla sam“ch“dów
osobowych, do czasu przeznaczenia terenu zgodnie z ustaleniami planu;
11) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jącychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:
zakazuje się d“k“nywania ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d gara e
wraz z dojazdami.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)
3)

4)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3082ŁKŚŁŚ, ŚŁBŁ3077ŁKŚŁŚ i ”“”rzez teren ŚŁBŁ3055ŁMW,U;
d“”uszcza się bilans“wanie ”“trzeb ”arking“wych dla terenu ŚŁBŁ3055ŁMW,U;
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu us ug“weg“ warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni
“kre l“na na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania us ug“weg“ “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie
mniejszej ni ta, która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “kre la się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

zaopatrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach:
D.B.3067.KD.Z (ul. Nad Rudzianką), ŚŁBŁ3082ŁKŚŁŚ, ŚŁBŁ3077ŁKŚŁŚ;
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napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu);
napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV z zasięgiem oddzia ywania linii, “znacz“ne na rysunku
planu - z dopuszczeniem przebudowy.
§ 61. Teren elementarny D.B.3055.MW,U.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem us ug;
zakres us ug zg“dny z § 6 ust. 1 pkt 1.
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 30%;
ustala się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 4 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 15,0 m, z zastrzeeniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki kryte dachami stromymi, d“”uszcza się inną ge“metrię dachów na ”“wierzchni max. 20%
powierzchni dachu;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 35%;
realizacja n“wej zabud“wy “b“wiązuje wy ącznie na dzia kach “ ”arametrach zgodnych z ust. 4;
us ugi lokalizowane jako dobudowane lub wbudowane w budynki mieszkalne;
us ugi w ”arterach budynków mieszkalnych wy ącznie z wy“drębni“nymi wej ciami;
zakazuje się l“kalizacji gara y jedn“k“ndygnacyjnych na ”“zi“mie terenu; zakaz nie dotyczy:
a) gara y wbudowanych w skarpy,
b) zes”“ ów gara y “ minimalnej il“ ci b“ksów gara “wych - 5 sztuk, pod warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów,
c) zes”“ ów gara y ”rzyleg ych d“ budynku wiel“k“ndygnacyjneg“, ”“d warunkiem u ytk“weg“
wyk“rzystania dachów;
czę ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na
rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 7;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jących i wbud“wanych;
zakazuje się l“kalizacji n“wych tymczas“wych “biektów bud“wlanych;
d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we w zakresie ”arkingów dla sam“ch“dów;
osobowych, do czasu przeznaczenia terenu zgodnie z ustaleniami planu.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)
3)

minimalna powierzchnia dzia ki bud“wlanej dla zabud“wy mieszkaniowej: 4000 m2;
minimalna szer“k“ ć fr“ntu dzia ki bud“wlanej “d dr“gi ”ublicznej ŚŁBŁ3072ŁKŚŁL: 60 m;
kąt nachylenia granic dzia ek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających ulicę ŚŁBŁ3072ŁKŚŁL
zawarty w przedziale od 80° do 100°.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)
3)

4)

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3082ŁKŚŁŚ, ŚŁBŁ3077ŁKŚŁŚ iłlub ŚŁBŁ3072ŁKŚŁL;
d“”uszcza się “bs ugę k“munikacyjną dla terenu elementarnego D.B.3054.KG,U;
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “parciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenach:
D.B.3072.KD.L, D.B.3082.KD.D, D.B.3077.KD.D;
projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV.
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§ 62. Teren elementarny D.B.3056.KPS.
1. Ustalenia funkcjonalne:
1)
2)

przeznaczenie terenu: przepom”“wnia cieków sanitarnych;
inwestycja celu publicznego.
2. Ustalenia ekologiczne:

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej: 90%Ł
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)
4)
5)

zakazuje się l“kalizacji “biektów kubatur“wych;
zakazuje się l“kalizacji miejsc postojowych dla sam“ch“dów;
ustala się zag“s”“dar“wanie zielenią niską i rednią;
zakazuje się l“kalizacji reklam;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenuŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3085ŁKŚŁŚŁ
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
projektowana przepompownia cieków sanitarnychŁ
§ 63. Teren elementarny D.B.3057.UZ.
1. Ustalenia funkcjonalne:
1)
2)
3)

”rzeznaczenie terenu: zabud“wa us ug“wa zdr“wia i “”ieki s”“ ecznej;
d“”uszcza się między innymi us ugi ty”u: “bek, d“m “”ieki s”“ ecznej, d“m dziecka, dom samotnej
matki, dom “”ieki nad lud mi starszymi, klinika, przychodnia itp.;
d“”uszcza się l“kalizację dwóch mieszka funkcyjnych na dzia ce bud“wlanejŁ
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej na dzia ce budowlanej: 30%;
nakaz wprowadzenia bogatego programu zieleni na dzia ce bud“wlanejŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, w tym “statnia k“ndygnacja u ytk“wa
w stromym dachu, lecz nie więcej ni 9,5 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”r“wadzenia dachów ” askich na ”“wierzchni
max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy na dzia ce bud“wlanej: 40%;
realizacja n“wej zabud“wy “b“wiązuje wy ącznie na dzia kach “ ”arametrach zgodnych z ust. 4;
nakazuje się realizację syreny alarmowej na budynku;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)
3)

minimalna ”“wierzchnia n“w“ wydzielanej dzia ki bud“wlanej: 4000 m2;
minimalna szer“k“ ć fr“ntu n“w“ wydzielanej dzia ki budowlanej: 80 m;
kąt ”“ “ enia n“wych granic dzia ek bud“wlanych w st“sunku d“ ”asa dr“g“weg“ ulicy ŚŁBŁ3072ŁKŚŁL
zawarty w ”rzedziale “d 70° d“ 110°Ł
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3072ŁKŚŁL;
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
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r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną, “bs ugę telek“munikacyjną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu “ ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenie
D.B.3072.KD.L;
d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmatorowej 15/04 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV.
§ 64. Teren elementarny D.B.3058.KSP.
1. Ustalenia funkcjonalne:

1)
2)
3)

przeznaczenie terenu: stacja ”aliw ” ynnych i gazu ” ynneg“ z us ugami t“warzyszącymi;
d“”uszczalny zakres us ug t“warzyszących: “biekty handlu detaliczneg“, gastr“n“mii i “biekty “bs ugi
”“jazdów;
d“”uszczalne “biekty “bs ugi ”“jazdów: myjnia, stan“wisk“ ”rzeglądowe, stacja diagnostyczna, warsztat
mechaniki ”“jazd“wej, us ug blacharskich i lakierniczychŁ
2. Ustalenia ekologiczne:

1)
2)
3)

4)

ca y teren “bejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej;
minimalny udzia ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej na dzia ce bud“wlanej: 50%;
budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na sta y ”“byt ludzi l“kalizuje się w “d”“wiedniej “dleg “ ci “d krawędzi jezdni ul. N“wy źjazd lub wy”“sa a w zabez”ieczenia akustyczne gwarantujące
nie przekroczenie dopuszczalnych poziomów ha asu;
ustala się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)

nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 3 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 12,0 m;
budynki kryte dachami stromymi z dopuszczeniem w”r“wadzenia dachów ” askich na ”“wierzchni
max. 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu;
4) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy w granicach dzia ki bud“wlanej: 40%;
5) zakazuje się l“kalizacji “biektów handl“wych “ ”“wierzchni s”rzeda y ”“wy ej 400 m2;
6) zag“s”“dar“wanie ca eg“ terenu elementarnego m“ liwe wy ącznie jak“ k“mpleksowa realizacja;
7) nakazuje się realizację ustę”u ”ubliczneg“;
8) d“”uszcza się realizację “gr“dze graniczących z terenem elementarnym D.B.3044.WS,Z wy ącznie
w formie a ur“wej i maksymalnej wys“k“ ci 1,9 m;
9) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych;
10) d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie tymczas“we, d“ czasu realizacji ustale ”lanu wy ącznie w zakresie
”arkingów dla sam“ch“dów “s“b“wychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:
zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenuŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulic ŚŁBŁ3066ŁKŚŁź iłlub ŚŁBŁ3072Ł KŚŁL;
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie wód “”ad“wych realizuje się
w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenach: D.B.3066.KD.Z (ul. Nowy Zjazd), D.B.3072.KD.L.
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§ 65. Teren elementarny D.B.3059.E.
1. Ustalenia funkcjonalne:
przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 40%Ł
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)
4)
5)

nie”rzekraczalna linia zabud“wy “kre l“na na rysunku ”lanu;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 20% ”“wierzchni dzia ki bud“wlanej;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 5,0 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynek kryty dachem stromym czterospadowym;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jącychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenuŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3078ŁKŚŁŚ (ul. Grottgera);
nie “b“wiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu.
§ 66. Teren elementarny D.B.3060.E.
1. Ustalenia funkcjonalne:
przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej: 40%Ł
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)
4)
5)

nie”rzekraczalna linia zabud“wy “kre l“na na rysunku ”lanu;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dzia ki bud“wlanej;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 5,0 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynek kryty dachem stromym czterospadowym;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jącychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenuŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

“bs uga terenu z ulicy D.B.3100.KD.D (ul. Romantyczna);
nie “b“wiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu.
§ 67. Teren elementarny D.B.3061.E.
1. Ustalenia funkcjonalne:
przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej: 30%Ł
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)
4)
5)

nie”rzekraczalna linia zabud“wy “kre l“na na rysunku ”lanu;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 50% ”“wierzchni dzia ki bud“wlanej;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 5,0 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynek kryty dachem stromym czterospadowym;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jącychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się ”“dzia ów niezwiązanych z wydzielaniem dzia ki ”“d stację transf“rmat“r“wąŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3075ŁKŚŁŚ;
nie “b“wiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu.
§ 68. Teren elementarny D.B.3062.E.
1. Ustalenia funkcjonalne:
przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej: 20%Ł
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)
4)
5)

nie”rzekraczalna linia zabud“wy “kre l“na na rysunku ”lanu;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 50% ”“wierzchni dzia ki bud“wlanej;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 5,0 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynek kryty dachem stromym czterospadowym;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jącychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenuŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3079ŁKŚŁD (ul. Romantyczna);
nie “b“wiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu.
§ 69. Teren elementarny D.B.3063.E.
1. Ustalenia funkcjonalne:
przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej: 30%Ł
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)
4)
5)

nie”rzekraczalna linia zabud“wy “kre l“na na rysunku ”lanu;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 20% ”“wierzchni dzia ki bud“wlanej;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 5,0 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynek kryty dachem stromym czterospadowym;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jącychŁ
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4. Ustalenia zasad parcelacji:
zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenuŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3080ŁKŚŁŚ;
nie “b“wiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu.
§ 70. Teren elementarny D.B.3064.E.
1. Ustalenia funkcjonalne:
przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej: 30%Ł
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)
4)
5)

nieprzekraczalna linia zabudowy “kre l“na na rysunku ”lanu;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% ”“wierzchni dzia ki bud“wlanej;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 5,0 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynek kryty dachem stromym czterospadowym;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jącychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenuŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3079ŁKŚŁŚ (ul. Romantyczna);
nie “b“wiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu.
§ 71. Teren elementarny D.B.3065.KD.Z - ul. Śąbska.
1. Ustalenia funkcjonalne:
przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza.
2. Ustalenia ekologiczne:
1)
2)

3)
4)

zach“wuje się istniejące zadrzewienie uliczne nie k“lidujące z r“zbud“wą ulicy;
ustala się “chr“nę dębu szy”u k“weg“ ”r“”“n“waneg“ jak“ ”“mnik przyrody, oznaczonego na rysunku planu w terenie elementarnym D.B.3067.KD.Z, poprzez zakaz: wykonywania prac ziemnych
naruszających system korzeniowy drzew;
nakazuje się uzu”e nienie lub w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej, z ”referencją nasadze
drzew;
ca y teren “bejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)

zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 25,0 do 39,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
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5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)
3)

“b“wiązuje ”rzekrój: minimum jedna jezdnia “ czterech ”asach ruchu, “bustr“nne ch“dniki, cie ka
r“wer“wa, z zastrze eniem pkt 2;
d“”uszcza się realizację ciągu ”iesz“-rowerowego;
”rzebieg cie ki r“wer“wej ”“za jezdnią ulicy, “kre l“ny na rysunku ”lanuŁ
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
2) magistrala w“d“ciąg“wa Ø 600 mm i Ø 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
3) studnia awaryjna - do przebudowy, rozbudowy i przeniesienia w rej“n skrzy “wania terenów:
D.B.3065.KD.Z (ul. Śąbska), ŚŁBŁ3067ŁKŚŁź (ul. Ch “”ska);
4) kolektor sanitarny Ø 0,4 - 0,5 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany
lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
5) kolektor deszczowy Ø 0,5 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
6) magistrala cieplna 2x Ø 400 mm i 2x Ø 315 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
7) skanalizowany odcinek strumienia Rudzianka Ø 1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy
i remontu;
8) na”“wietrzna sieć telek“munikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany
lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
9) elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu
oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
10) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu);
11) ”r“jekt“wana sieć w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna
i deszczowa.
1)

§ 72. Teren elementarny D.B.3066. KD.Z - ul. Nowy Zjazd.
1. Ustalenia funkcjonalne:
przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza.
2. Ustalenia ekologiczne:
1)
2)
3)
4)

nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej, z ”referencją nasadze drzew;
nakazuje się w”r“wadzenie zieleni wys“kiej “d str“ny zabud“wy;
ca y teren “bejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej;
czę ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na
rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 7.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)

“b“wiązuje jedn“lity rysunek kom”“zycyjny nawierzchni ch“dników;
zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 38,5 do 47,0 m, zawę enie w rej“nie ”rzejazdu
nad aut“stradą d“ 25,5 m, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)

2)

“b“wiązuje ”rzekrój:
a) na odcinku od ulicy D.B.3065.KD.Z (ul. Śąbska) d“ ulicy ŚŁBŁ3072ŁKŚŁL - dwie jezdnie po dwa
”asy ruchu, “d ulicy ŚŁBŁ3072ŁKŚŁL w kierunku ”rzejazdu nad aut“stradą - zawę enie d“ jednej
jezdni “ dwóch ”asach ruchu,
b) minimum jedn“str“nny ch“dnik, cie ka r“wer“wa;
”rzebieg cie ki r“wer“wej ”“za jezdnią ulicy, “kre l“ny na rysunku ”lanuŁ
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6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

kolektor sanitarny Ø 0,5 m oraz kanalizacja deszczowa Ø 0,315 m - z dopuszczeniem przebudowy,
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu,
likwidacji oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
elektroenergetyczne linie kablowe 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“ne na rysunku
planu - z dopuszczeniem przebudowy;
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu);
”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz
kanalizacja sanitarna i deszczowa;
projektowany przepust dla rowu melioracyjnego;
d“”uszcza się bud“wę se”arat“ra ”rzed zrzutem wód deszcz“wych z terenu ŚŁBŁ3066ŁKŚŁź d“ r“wu
melioracyjnego.
§ 73. Teren elementarny D.B.3067.KD.Z - ul. Ch “”ska, ul. Nad Rudzianką.
1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza.
2. Ustalenia ekologiczne:
1)
2)

3)
4)

zach“wuje się istniejące zadrzewienie uliczne nie k“lidujące z r“zbud“wą ulicy;
ustala się “chr“nę dębu szy”u k“weg“ ”r“”“n“waneg“ jak“ ”“mnik przyrody, oznaczonego na rysunku planu, poprzez zakaz:
a) wycinki za wyjątkiem cięć sanitarnych,
b) wykonywania prac ziemnych naruszających system korzeniowy drzew;
nakazuje się uzu”e nienie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej, z ”referencją nasadze drzew;
czę ć terenu “bejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej, w granicach oznaczonych na rysunku planu.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)

zakazuje się wprowadzania zagospodarowania tymczasowego;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 23,0 do 44,5 m, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)

2)

“b“wiązuje ”rzekrój:
a) na odcinku od ul. Śąbskiej d“ ul. Kolorowych Domów - dwie jezdnie po dwa pasy ruchu,
b) na odcinku od ul. Kolorowych Domów d“ ulicy ŚŁBŁ3066ŁKŚŁź - minimum jedna jezdnia o czterech pasach ruchu,
c) “bustr“nne ch“dniki, cie ka r“wer“wa lub ciąg ”iesz“-rowerowy;
”rzebieg cie ki r“wer“wej ”“za jezdnią ulicy, “kre l“ny na rysunku planu.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)
3)
4)

sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna i telek“munikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
magistrale i sieci cieplne 2x Ø 200 - 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu
oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
magistrala w“d“ciąg“wa Ø 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
gaz“ciąg niskieg“ ci nienia Ø 200 - 350 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu
oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
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skanalizowany odcinek strumienia Rudzianka Ø 1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy
i remontu;
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu);
”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna oraz
kanalizacja sanitarna i deszczowa.
§ 74. Teren elementarny D.B.3068.KD.L - ul. Swojska.
1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna.
2. Ustalenia ekologiczne:
nakazuje się utrzymanie i uzu”e nienie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej, z ”referencją nasadze drzewŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)

zakazuje się zagospodarowania tymczasowego;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 17,5 do 21,5 m, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

“b“wiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nne ch“dniki;
d“”uszcza się realizację stan“wisk postojowych dla sam“ch“dów “s“b“wych, usytu“wanych ”rzy
krawędzi jezdniŁ
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)
3)
4)
5)

sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
skanalizowany odcinek strumienia Rudzianka Ø 1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy
i remontu;
kolektor deszczowy Ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz
zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
projektowana sieć w“d“ciąg“wa i gaz“waŁ
§ 75. Teren elementarny D.B.3069.KD.L - ul. Gwarna.
1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna.
2. Ustalenia ekologiczne:
nakazuje się utrzymanie i uzu”e nienie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej, z ”referencją nasadze drzewŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)

zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników;
czę ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na
rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 7.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 20,0 do 27,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
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5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

“b“wiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nne chodniki;
d“”uszcza się realizację stan“wisk ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych, usytu“wanych ”rzy
krawędzi jezdniŁ
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)
3)
4)

sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
magistrala w“d“ciąg“wa Ø 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
elektroenergetyczne linie kablowe 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz
zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetycznaŁ
§ 76. Teren elementarny D.B.3070.KD.L - ul. Swojska.
1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna.
2. Ustalenia ekologiczne:
nakazuje się utrzymanie i uzu”e nienie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej, z ”referencją nasadze drzewŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)

zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 20,0 do 29,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

“b“wiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nne ch“dniki;
d“”uszcza się realizację stan“wisk ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych, usytu“wanych ”rzy
krawędzi jezdniŁ
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)
2)

sieć: w“d“ciąg“wa, elektr“energetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
”r“jekt“wana sieć: gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna.
§ 77. Teren elementarny D.B.3071.KD.L - ul. Gwarna i jej ”rzed u enie.
1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna.
2. Ustalenia ekologiczne:
nakazuje się uzu”e nienie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej, z ”referencją nasadze drzewŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)

zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 12,0 do 23,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
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5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)
3)

“b“wiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nne ch“dniki, z zastrze eniem
pkt 2;
na odcinku pomiędzy terenem D.B.3085.KD.D a wiaduktem ”“d aut“stradą d“”uszcza się ch“dnik
jednostronny;
d“”uszcza się realizację stan“wisk ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“bowych, usytuowanych przy
krawędzi jezdniŁ
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)

sieć: w“d“ciąg“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna
i deszczowa.
§ 78. Teren elementarny D.B.3072.KD.L - ”rzed u enie ul. Swojskiej.
1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna.
2. Ustalenia ekologiczne:
1)
2)

nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej;
czę ć terenu “bejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej, w granicach oznaczonych na rysunku planu.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)

zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników;
czę ć terenu “bjęta strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na
rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 7.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 15,0 do 24,5 m, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

“b“wiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nne ch“dniki;
d“”uszcza się realizację stanowisk postojowych dla sam“ch“dów “s“b“wych, usytu“wanych ”rzy
krawędzi jezdniŁ
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)
2)
3)
4)

napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“ne na rysunku
planu - z dopuszczeniem przebudowy;
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu);
”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz
kanalizacja sanitarna i deszczowa;
projektowany przepust dla rowu melioracyjnego.
§ 79. Teren elementarny D.B.3073.KD.L - ul. Ch “”ska.
1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna.
2. Ustalenia ekologiczne:
1)
2)

zach“wuje się istniejące zadrzewienie uliczne nie k“lidujące z r“zbud“wą ulicy;
nakazuje się uzu”e nienie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej, z ”referencją nasadze drzewŁ
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)

zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników;
czę ć terenu “bjęta strefą B “chr“ny zach“wanych elementów hist“rycznej struktury ”rzestrzennejŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 13,5 do 22,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

“b“wiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nne ch“dniki, cie ka r“wer“wa
lub ciąg ”iesz“-rowerowy;
”rzebieg cie ki r“wer“wej ”“za jezdnią ulicy, “kre l“ny na rysunku ”lanuŁ
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)
3)
4)

sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna i telek“munikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i
deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz zmiany lokalizacji w
granicach terenu elementarnego;
magistrala w“d“ciąg“wa Ø 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
przepust drogowy Ø 0,85 m na strumieniu Rudzianka - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i
remontu;
”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna “raz kanalizacja deszcz“waŁ
§ 80. Teren elementarny D.B.3074.KD.D - ul. Smutna.
1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
1)
2)

nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej, z ”referencją nasadze drzew;
czę ć terenu “bejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej, w granicach oznaczonych na rysunku planu.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)

zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników;
czę ć terenu “bjęta strefą W II czę ci“wej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 6;
czę ć terenu “bjęta strefą B “chr“ny zach“wanych elementów hist“rycznej struktury ”rzestrzennejŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
publiczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 10,0 do 17,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

“b“wiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik;
ulica zak“ cz“na ”lacem do zawracania.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)
2)
3)
4)

sieć: elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna i deszcz“wa - z dopuszczeniem przebudowy,
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
kolektor deszczowy Ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
cie” “ciąg 2 x Ø 125 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu);
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pr“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna “raz kanalizacja sanitarna i deszczowa.
§ 81. Teren elementarny D.B.3075.KD.D.
1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej, z ”referencją nasadze drzewŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)

zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek kom”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 19,1 do 26,1 m, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

“b“wiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik;
d“”uszcza się realizację stan“wisk ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych, usytuowanych przy
krawędzi jezdniŁ
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)
2)
3)
4)
5)

sieć: elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna i deszcz“wa - z dopuszczeniem przebudowy,
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
kolektor deszczowy Ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
cie” “ciąg 2 x Ø 125 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu);
”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz
kanalizacja sanitarna i deszczowa.
§ 82. Teren elementarny D.B.3076.KD.D.
1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
nakazuje się uzu”e nienie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej, z ”referencją nasadze drzewŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)

zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“mpozycyjny nawierzchni ch“dników;
czę ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na
rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 7.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 20,0 do 22,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

“b“wiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nne ch“dniki;
d“”uszcza się realizację stan“wisk ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych, usytu“wanych ”rzy
krawędzi jezdniŁ
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6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)

2)

sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, telekomunikacyjna oraz
kanalizacja sanitarna i deszczowa.
§ 83. Teren elementarny D.B.3077.KD.D.
1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni publicznej.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)

zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników;
czę ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na
rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 7.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 22,0 do 23,3 m, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

“b“wiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki;
d“”uszcza się realizację stan“wisk ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych, usytu“wanych ”rzy
krawędzi jezdniŁ
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)
2)
3)

napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, oznaczone na rysunku
- z dopuszczeniem przebudowy;
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu);
”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna oraz
kanalizacja sanitarna i deszczowa.
§ 84. Teren elementarny D.B. 3078.KD.D - ul. Grottgera.
1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)

zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek kom”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 14,5 do 20,5 m, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)

“b“wiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik; dopuszcza
się realizację ulicy w f“rmie ciągu ”iesz“-jezdnego;
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ulica zak“ cz“na ”lacem do zawracania;
ulicę “bejmuje się strefą ruchu us”“k“j“neg“Ł
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)
2)
3)

sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
skanalizowany odcinek strumienia Rudzianka Ø 1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy,
remontu;
d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci in ynieryjnychŁ
§ 85. Teren elementarny D.B.3079.KD.D - ul. Romantyczna.
1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
nakazuje się uzu”e nienie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)

zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 20,0 do 21,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

“b“wiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nne ch“dniki;
d“”uszcza się realizację stan“wisk ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych, usytu“wanych ”rzy
krawędzi jezdniŁ
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)
3)
4)

sieć: w“d“ciąg“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna “raz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
magistrala w“d“ciąg“wa Ø 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu);
”r“jekt“wana sieć: gaz“wa, cie”lna, elektr“energetycznaŁ
§ 86. Teren elementarny D.B.3080.KD.D.
1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
nakazuje się uzu”e nienie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)

zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 18,5 do 22,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
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5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)
3)
4)

“b“wiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch pasach ruchu, obustronne chodniki;
d“”uszcza się realizację stan“wisk ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych, usytu“wanych ”rzy
krawędzi jezdni;
ulica bez ”“ ączenia z jezdnią ul. Nad Rudzianką ŚŁBŁ3067ŁKŚŁź;
ulica zak“ cz“na ”lacem do zawracania.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)
3)
4)

sieć: w“d“ciąg“wa, cie”lna, elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna i deszcz“wa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
magistrala w“d“ciąg“wa Ø 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu);
”r“jekt“wana sieć: gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna.
§ 87. Teren elementarny D.B.3081.KD.D - przed u enie ul. Romantycznej.
1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)

zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników;
czę ć terenu “bjęta strefą W III “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na
rysunku ”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 7.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 22,0 do 24,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

“b“wiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki;
d“”uszcza się realizację stan“wisk ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych, usytu“wanych ”rzy
krawędzi jezdniŁ
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.
§ 88. Teren elementarny D.B.3082.KD.D.
1. Ustalenia funkcjonalne:
przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)

zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ
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4. Ustalenia zasad parcelacji:
1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 10,0 do 11,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

“b“wiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nne ch“dniki.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)
2)
3)

napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“ne na rysunku
planu - z dopuszczeniem przebudowy;
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu);
”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, telekomunikacyjna oraz
kanalizacja sanitarna i deszczowa.
§ 89. Teren elementarny D.B.3083.KD.D.
1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni publicznej.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:
1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 15,0 do 22,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)
3)

obowiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nne ch“dniki;
d“”uszcza się realizację stan“wisk ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych, usytu“wanych ”rzy
krawędzi jezdni;
ulica zak“ cz“na ”lacem do zawracania.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.
§ 90. Teren elementarny D.B.3084.KD.D.
1. Ustalenia funkcjonalne:
przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
nakazuje się uzu”e nienie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)

zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“mpozycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 12,0 do 21,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
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5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

“b“wiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nne ch“dniki;
ulica zak“ cz“na ”lacem do zawracania.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

projektowana sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, cie”lna, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.
§ 91. Teren elementarny D.B. 3085.KD.D.
1. Ustalenia funkcjonalne:
przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)

zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“mpozycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 12,0 do 22,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

“b“wiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nne ch“dniki;
ulica zak“ cz“na ”lacem do zawracania.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)
2)
3)

sieć telek“munikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, rem“ntu i ”rze “ enia w teren
D.B.3071.KD.L;
napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“ne na rysunku
planu - z dopuszczeniem przebudowy;
”r“jekt“wana sieć: w“d“ciąg“wa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszcz“wa, rur“ciąg t “czny cieków sanitarnychŁ
§ 92. Teren elementarny D.B.3086.KDW.
1. Ustalenia funkcjonalne:

”rzeznaczenie terenu: dr“ga wewnętrznaŁ
2. Ustalenia ekologiczne:
d“”uszcza się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)

zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 14,5 do 16,5 m, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)

“b“wiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nne ch“dniki;
dr“gę “bejmuje się strefą ruchu us”“k“j“neg“Ł
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6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)

2)
3)

sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa
- z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz zmiany lokalizacji w granicach
terenu elementarnego;
gaz“ciąg niskieg“ ci nienia Ø 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz
”rze “ enia w teren ŚŁBŁ3067ŁKŚŁź (ul. Ch “”ska);
d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci in ynieryjnychŁ
§ 93. Teren elementarny D.B.3087.KS - parking przy Seledynowej.
1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: parking.
2. Ustalenia ekologiczne:
minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej w granicach dzia ki bud“wlanej: 5%Ł
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)

na czę ci dzia ki ”“ “ “nej w granicach ”lanu “b“wiązuje zakaz zabudowy;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek ”“d in ynieryjne urządzenia sieci“weŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3067ŁKŚŁź (ul. Ch “”ska) iłlub dr“gi wewnętrznej ŚŁBŁ3086ŁKŚWŁ
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)

2)
3)

sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna “raz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
gaz“ciąg niskieg“ ci nienia Ø 250-350 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu
“raz ”rze “ enia w teren ŚŁBŁ3067ŁKD.Z (ul. Ch “”ska);
d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci in ynieryjnychŁ
§ 94. Teren elementarny D.B.3088.E.
1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej:40%.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)
4)
5)

nie”rzekraczalna linia zabud“wy “kre l“na na rysunku ”lanu;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 20% ”“wierzchni dzia ki bud“wlanej;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 5,0 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynek kryty dachem stromym czterospadowym;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jącychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenuŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

“bs uga terenu z dr“gi ŚŁBŁ3084ŁKŚŁŚ;
nie “b“wiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV.
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§ 95. Teren elementarny D.B.3089.KP.
1. Ustalenia funkcjonalne:
”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszyŁ
2. Ustalenia ekologiczne:
nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)
4)

“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“mpozycyjny nawierzchni;
d“”uszcza się zach“wanie istniejącej nawierzchni z k“stki bruk“wej;
zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
zakazuje się l“kalizacji reklam.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d ciąg ”ieszy;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 5,0 do 6,5 m, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

“b“wiązuje ”rzekrój: minimalna szer“k“ ć ciągu ”ieszeg“ 4,5 m.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)
2)
3)
4)

sieć: gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna, kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
magistrala w“d“ciąg“wa Ø 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
skanalizowany odcinek strumienia Rudzianka Ø 1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy
i remontu;
d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci in ynieryjnychŁ
§ 96. Teren elementarny D.B.3090.KPR.
1. Ustalenia funkcjonalne:

”rzeznaczenie terenu: ciąg ”iesz“-rowerowy.
2. Ustalenia ekologiczne:
nakazuje się w”r“wadzenie zorganizowanej zieleni publicznej.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)
4)

teren “bjęty strefą B “chr“ny zach“wanych elementów hist“rycznej struktury ”rzestrzennej;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“mpozycyjny nawierzchni;
zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
zakazuje się l“kalizacji reklam.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d ciąg ”iesz“rowerowy;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 9,5 do 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

“b“wiązuje ”rzekrój: minimalna szer“k“ ć ciągu ”iesz“-rowerowego 4,5 m.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)
2)

sieć elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji
w granicach terenu elementarnego;
gaz“ciąg rednieg“ ci nienia Ø 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz
zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
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kolektor sanitarny Ø 0,5 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
skanalizowany odcinek strumienia Rudzianka Ø 1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy,
remontu;
d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci in ynieryjnychŁ
§ 97. Teren elementarny D.B.3091.KP.
1. Ustalenia funkcjonalne:

”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszyŁ
2. Ustalenia ekologiczne:
d“”uszcza się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)

“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“mpozycyjny nawierzchni;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego;
zakazuje się l“kalizacji reklam.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)
3)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d ciąg ”ieszy;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 4,0 do 5,5 m, zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się d“stę” “gólnyŁ
5. Ustalenia dotyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

“b“wiązuje ”rzekrój: minimalna szer“k“ ć ciągu ”ieszeg“ 3,5 m.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)
2)

”r“jekt“wana sieć elektr“energetyczna;
d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci in ynieryjnychŁ
§ 98. Teren elementarny D.B.3092.KDW.
1. Ustalenia funkcjonalne:

”rzeznaczenie terenu: dr“ga wewnętrznaŁ
2. Ustalenia ekologiczne:
d“”uszcza się w”r“wadzenie b“gateg“ ”r“gramu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)

“b“wiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni;
zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
zakazuje się l“kalizacji reklam.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)
3)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających: 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się d“stę” “gólnyŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)
3)

“b“wiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik po stronie
zabudowy mieszkaniowej;
d“”uszcza się realizację dr“gi w f“rmie ciągu ”iesz“-jezdneg“ (bez wy“drębniania jezdni i ch“dników);
dr“gę “bejmuje się strefą ruchu us”“k“j“neg“Ł
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)
2)

”r“jekt“wana sieć elektr“energetyczna;
d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci in ynieryjnychŁ
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§ 99. Teren elementarny D.B.3093.KG.
1. Ustalenia funkcjonalne:
”rzeznaczenie terenu: zes”ó gara y dla sam“ch“dów “s“b“wychŁ
2. Ustalenia ekologiczne:
minimalny udzia ”“wierzchni terenu biologicznie czynnej w terenie elementarnym: 5%.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy zes”“ u gara y: 3 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni
12,0 m od poziomu terenu istniejąceg“, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki kryte dachami stromymi lub o innej geometrii ni dachy str“me;
maksymalna powierzchnia zabudowy w terenie elementarnym: 70%;
zes”ó gara y “ jednolitej formie architektonicznej;
zagospodarowanie tymczasowe, do czasu przeznaczenia terenu zgodnie z ustaleniami planu: punkt
zbiórki “d”adów ”r“blemowych, parking dla sam“ch“dów “s“b“wych;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jącychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się d“k“nywania ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d gara e
wraz z dojazdami.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3085ŁKŚŁŚŁ
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)
2)

za“”atrzenie w w“dę, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie wód “”ad“wych realizuje się w “”arciu o projektowane sieci uzbrojenia w terenie D.B.3085.KD.D;
teren czę ci“w“ w zasięgu “ddzia ywania na”“wietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.
§ 100. Teren elementarny D.B.3094.KP.
1. Ustalenia funkcjonalne:

”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszyŁ
2. Ustalenia ekologiczne:
d“”uszcza się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)

“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“mpozycyjny nawierzchni;
zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
zakazuje się l“kalizacji reklam.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)
3)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d ciąg ”ieszy;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających: 3,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się d“stę” “gólnyŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

“b“wiązuje ”rzekrój: minimalna szer“k“ ć ciągu ”ieszeg“ 2,0 m.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci in ynieryjnychŁ
§ 101. Teren elementarny D.B.3095.ZP.
1. Ustalenia funkcjonalne:
”rzeznaczenie terenu: ziele urządz“na “ charakterze iz“lacyjnym.
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2. Ustalenia ekologiczne:
1)
2)
3)
4)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej: 80%;
ustala się w”r“wadzenie zieleni wiel“”iętr“wej “ charakterze “s “n“wym z “ “nej z r“dzimych gatunków
odpornych na zanieczyszczenia (w tym zim“ziel“nych), tw“rz“nej ”rzez zes”ó drzew i zakrzewie ;
sk ad gatunk“wy zieleni iz“lacyjnej zg“dny z miejscowymi warunkami siedliskowymi;
zakazuje się realizacji nawierzchni nie”rze”uszczalnychŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)

zag“s”“dar“wanie ca eg“ terenu elementarnego m“ liwe wy ącznie jak“ k“mpleksowa realizacja;
zakazuje się l“kalizacji “biektów kubatur“wych;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“st“jącychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek ”“d in ynieryjne urządzenia
sieciowe;
ustala się d“stę” “gólnyŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

“bs uga terenu z ulic: ŚŁBŁ3071ŁKŚŁL (ul. Gwarna) i/lub D.B.3084.KD.D.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:
1)
2)

magistrala w“d“ciąg“wa Ø 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany
lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci in ynieryjnych.
§ 102. Teren elementarny D.B.3096.E.
1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej: 30%Ł
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

nie”rzekraczalna linia zabud“wy “kre l“na na rysunku ”lanu;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% ”“wierzchni dzia ki bud“wlanej;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 5 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynek kryty dachem stromym czterospadowym;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących;
teren “bjęty strefą W III “granicz“nej “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych, “znacz“ną na rysunku
”lanu; “b“wiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt 7.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenuŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3069ŁKŚŁL (ul. Gwarna) poprzez teren D.B.3026.MW,U;
nie “b“wiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu.
§ 103. Teren elementarny D.B.3097.U.
1. Ustalenia funkcjonalne:
1)
2)

przeznaczenie terenu: zabud“wa us ug“wa w zakresie us ug “siedl“wych;
zakazuje się s”rzeda y ”aliw i gazu d“ ”“jazdów mechanicznych.
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2. Ustalenia ekologiczne:
1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej na dzia ce bud“wlanej: 10%;
ustala się w”r“wadzenie bogatego programu zieleni.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 3 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej ni 12,0 m, z zastrzeeniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynki kryte dachami stromymi lub o innej geometrii ni dachy str“me;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy w granicach dzia ki bud“wlanej: 50%;
zakazuje się l“kalizacji “biektów handl“wych “ ”“wierzchni s”rzeda y ”“wy ej 400 m2;
zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu; ustalenie nie d“tyczy dzia ek ”“d in ynieryjne urządzenia sieci“weŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

3)

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3080ŁKŚŁŚ;
bud“wę ka deg“ n“weg“ “biektu warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”owiedniej dla jeg“ ”rawid “weg“ funkcj“n“wania liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni “kre lona na podstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4;
r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu u ytk“wania “biektu istniejąceg“ warunkuje się zapewnieniem dla ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej liczby miejsc postojowych, nie mniejszej ni ta,
która wynika z ”rzyr“stu ”“trzeb ”arking“wych wyw“ anych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “krela się na ”“dstawie wymaga ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 4 i 5.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)
2)

za“”atrzenie w w“dę, gaz, cie” “ i energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie cieków i wód “”ad“wych
w “”arciu “ istniejące i ”r“jekt“wane sieci uzbr“jenia w terenach: ŚŁBŁ3021ŁMW,U, ŚŁBŁ3080ŁKŚŁŚ;
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem “ddzia ywania linii, “znacz“na na rysunku
planu - d“ ”rzeniesienia w linie r“zgraniczające Szybkieg“ Tramwaju (poza granicami planu).
§ 104. Teren elementarny D.B.3098.E.
1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej: 40%Ł
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)
3)
4)
5)

nie”rzekraczalna linia zabud“wy “kre l“na na rysunku planu;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dzia ki bud“wlanej;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 5 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynek kryty dachem stromym czterospadowym;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jącychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenuŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3069ŁKŚŁL (ul. Gwarna) poprzez teren D.B.3013.MW,U;
nie “b“wiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu.
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§ 105. Teren elementarny D.B.3099.E.
1. Ustalenia funkcjonalne:
przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
1)
2)

minimalny udzia ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnej: 50%;
ca y teren “bejmuje się Systemem Zieleni Miejskiej.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)
4)
5)

nie”rzekraczalna linia zabud“wy “kre l“na na rysunku ”lanu;
maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% ”“wierzchni dzia ki bud“wlanej;
maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 5 m, z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32;
budynek kryty dachem stromym czterospadowym;
zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jącychŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenuŁ
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:
1)
2)

“bs uga terenu z ulicy ŚŁBŁ3069ŁKŚŁL (ul. Gwarna) poprzez teren D.B.3023.MW,U;
nie “b“wiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu.
§ 106. Teren elementarny D.B.3100.KD.D - ul. Romantyczna.
1. Ustalenia funkcjonalne:
przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa.
2. Ustalenia ekologiczne:
nakazuje się uzu”e nienie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1)
2)

zakazuje się zag“s”“dar“wania tymczasowego;
“b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ
4. Ustalenia zasad parcelacji:

1)
2)

zakazuje się wtórnych ”“dzia ów terenu nie związanych z wydzieleniem dzia ek gruntu ”“d dr“gę
”ubliczną “kre l“ną w ust. 1;
szer“k“ ć w liniach r“zgraniczających zmienna od 20,0 do 25,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustalenia d“tyczące “bs ugi k“munikacyjnej:

1)
2)
3)

“b“wiązuje ”rzekrój: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, “bustr“nne ch“dniki;
d“”uszcza się realizację stan“wisk ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych, usytu“wanych ”rzy
krawędzi jezdni;
ulica zak“ cz“na ”lacem do zawracania.
6. Ustalenia d“tyczące “bs ugi in ynieryjnej:

1)

2)
3)

sieć: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, elektr“energetyczna, telek“munikacyjna “raz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
magistrala w“d“ciąg“wa Ø 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz zmiany lokalizacji w granicach terenu elementarnego;
d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci in ynieryjnychŁ
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Rozdzia 4
Ustalenia ko cowe
§ 107. Ustala się stawkę ”r“cent“wą s u ącą naliczaniu “” aty, “ której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wys“k“ ci:
1)

2)

30% dla nieruchom“ ci grunt“wych niezabud“wanych w terenach zabud“wy us ug“wej (U), zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us ug (MN,U), zabud“wy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem us ug (MW,U), zes”“ ów gara “wych z d“”uszczeniem us ug (KG,U), stacji paliw (KSP) oraz w terenie ŚŁBŁ3033ŁUO, z wy ączeniem gruntów k“munalnych;
0% dla gruntów k“munalnych na wwŁ terenach “raz dla ”“z“sta ych terenów “bjętych niniejszym
planem.
§ 108. Wyk“nanie uchwa y ”“wierza się Prezydent“wi Miasta SzczecinŁ

§ 109. Na “bszarze “bjętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Nad
Rudzianką w Szczecinie, uchwalonym niniejszą uchwa ą, tracą moc miejscowe plany zagospodarowania
”rzestrzenneg“: ŚŁ04, ŚŁ05, ŚŁ06, ŚŁ07, ŚŁ08 uchwal“ne uchwa ą Nr XLIII/539/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie II edycji zmian miejsc“weg“ ”lanu “gólneg“ zag“s”“dar“wania
przestrzennego miasta Szczecina na “bszarze dzielnicy Praw“brze e d“tyczących “chr“ny stan“wisk arche“l“gicznych (ŚzŁ UrzŁ W“jŁ Szczeci skieg“ Nr 6, poz. 54).
§ 110. Uchwa a wch“dzi w ycie ”“ u” ywie 30 dni “d dnia “g “szenia w Śzienniku Urzęd“wym Województwa źach“dni“”“m“rskieg“ i ”“dlega równie ”ublikacji na str“nie internet“wej gminy.
Przew“dniczący Rady:
Bazyli Baran
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źa ącznik nr 3
d“ uchwa y Nr XLII/1051/09
Rady Miasta Szczecin
z dnia 14 grudnia 2009 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nad Rudzianką w Szczecinie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717: zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 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, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,
Nr 220, poz. 1413) “kre la się nastę”ujący s”“sób realizacji “raz zasady finans“wania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale ą d“ zada w asnych gminy.
§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s u ące zas”“kajaniu zbi“r“wych ”“trzeb
mieszka ców stan“wią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) - zadania w asne gminy.
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują:
1)

2)

trakt“wane jak“ zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii r“zgraniczających ”“szczególnych ulic,
w tym bud“wę lub m“dernizację ulicy wraz z “ wietleniem, uzbrojeniem podziemnym, cie kami rowerowymi, zielenią i “d”“wiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi ucią liw“ ć w rozumieniu ”rze”isów “ “chr“nie r“d“wiska;
inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami r“zgraniczającymi ulic.

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których za”isane z“sta y inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej nale ące d“ zada w asnych gminy:

Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Numer terenu
elementarnego
2
D.B.3001.US,ZP
D.B.3003.ZP,WS
D.B.3004.MN,U
D.B.3005.ZP,WS
D.B.3007.MW,U
D.B.3012.MW,U
D.B.3020.MW,U
D.B.3021.MW,U
D.B.3022.KG,KS
D.B.3023.MW,U

11 D.B.3026.MW,U
12 D.B.3028.MW,U
13 D.B.3032.ZP,WS
14 D.B.3035.MW,U
15 D.B.3037.KP
16 D.B.3038.KG,KS
17 D.B.3040.MW,U

Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji)
3
Likwidacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.
Likwidacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.
Likwidacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.
Likwidacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.
Likwidacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.
Likwidacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.
Likwidacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.
Likwidacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.
Likwidacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.
Budowa stacji transformatorowych ń5/Ń,4 kV zasilanych lini
kablow ń5 kV.
Budowa stacji transformatorowych ń5/Ń,4 kV zasilanych lini
kablow ń5 kV.
Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini kablow
15 kV.
likwidacja istniej cego odcinka kanału krytego strumienia Rudzianka
Budowa stacji transformatorowych ń5/Ń,4 kV zasilanych lini
kablow ń5 kV.
Budowa ci gu pieszego.
Budowa sieci wodoci gowej.
Budowa stacji transformatorowych ń5/Ń,4 kV zasilanych lini
kablow ń5 kV.
Likwidacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.
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18 D.B.3041.KG,U
19 D.B.3042.KD.D

20 D.B.3043.MW,U
21 D.B.3044.WS,ZP
22 D.B.3045.MW,U
23 D.B.3047.ZP,WS
24 D.B.3048.MW,U
25 D.B.3050.KG,U
26 D.B.3051.MW,U
27 D.B.3053.U
28 D.B.3054.KG,U
29 D.B.3055.MW,U
30 D.B.3056.KPS
31 D.B.3065.KD.Z

32 D.B.3066.KD.Z

33 D.B.3067.KD.Z

34 D.B.3068.KD.L
35 D.B.3069.KD.L
36 D.B.3070.KD.L
37 D.B.3071.KD.L

694

Poz. 72

Likwidacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.
Budowa nowej ulicy dojazdowej. Budowa sieciŚ wodoci gowej,
gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ruroci gu tłocznego cieków
sanitarnych.
Budowa stacji transformatorowej ń5/Ń,4 kV zasilanej lini kablow
15 kV.
Budowa kanalizacji deszczowej.
Budowa studni awaryjnej.
Budowa stacji transformatorowych ń5/Ń,4 kV zasilanych lini
kablow ń5 kV.
Ziele urz dzona o charakterze izolacyjnym.
Budowa sieci wodoci gowej.
Budowa kanalizacji deszczowej. Budowa separatora.
Likwidacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.
Budowa stacji transformatorowej ń5/Ń,4 kV zasilanej lini kablow
15 kV.
Budowa separatora.
Likwidacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.
Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini kablow
15 kV.
Budowa przepompowni cieków sanitarnych
Ul. D bska – istniej ca ulica zbiorcza w trakcie przebudowy.
Budowa sieciŚ wodoci gowej, gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Likwidacja
napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.
Przebudowa studni awaryjnej.
Ul. Nowy Zjazd – projektowana ulica zbiorcza. Budowa nowej ulicy
i cie ki rowerowej.
Budowa sieciŚ wodoci gowej, gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. Likwidacja elektroenergetycznej linii napowietrznej
15 kV. Budowa przepustu dla rowu melioracyjnego. Budowa
separatora.
Ul. Chłopska, Nad Rudziank – cz ciowo istniej ca ulica zbiorcza.
Docelowo – fragment ul. Chłopskiej do przebudowy, kontynuacja
budowy ul. Nad Rudziank , budowa cie ki rowerowej.
Budowa sieciŚ wodoci gowej, gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. Likwidacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 110
kV.
Ul. Swojska – istniej ca ulica lokalna. Budowa sieciŚ wodoci gowej,
gazowej.
Ul. Gwarna – istniej ca ulica lokalna. Budowa sieciŚ wodoci gowej,
gazowej, elektroenergetycznej.
Ul. Swojska – istniej ca ulica lokalna. Budowa sieci: gazowej,
cieplnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej.
Ul. żwarna i jej projektowane przedłu enie – cz ciowo istniej ca
ulica lokalna, kontynuacja budowy ulicy, budowa miejsc
postojowych. Budowa sieciŚ wodoci gowej, gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
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38 D.B.3072.KD.L

39 D.B.3073.KD.L

40 D.B.3074.KD.D

41 D.B.3075.KD.D

42 D.B.3076.KD.D

43 D.B.3077.KD.D

44 D.B.3078.KD.D
45 D.B.3079.KD.D
46 D.B.3080.KD.D

47 D.B.3081.KD.D

48 D.B.3082.KD.D

49 D.B.3083.KD.D

50 D.B.3084.KD.D
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Projektowane przedłu enie ul. Swojskiej – budowa nowej ulicy
lokalnej, budowa miejsc postojowych. Budowa sieciŚ wodoci gowej,
gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Likwidacja napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110 kV. Budowa przepustu dla rowu
melioracyjnego.
Ul. Chłopska – istniej ca ulica lokalna. Budowa cie ki rowerowej
lub ci gu pieszo-rowerowego. Budowa sieciŚ wodoci gowej,
gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej.
Ul. Smutna – istniej ca ulica dojazdowa, nieurz dzona. Budowa
ulicy. Budowa sieciŚ wodoci gowej, gazowej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Likwidacja
napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.
Projektowana ulica dojazdowa, ł cz ca ul. Swojsk z ul. Smutn –
budowa nowej ulicy, budowa miejsc postojowych. Budowa sieci:
wodoci gowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Likwidacja napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110 kV.
Ul. Nastrojowa i jej projektowane przedłu enie – cz ciowo
istniej ca ulica dojazdowa, kontynuacja budowy ulicy, budowa
miejsc postojowych. Budowa sieciŚ wodoci gowej, gazowej,
cieplnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.
Budowa nowej ulicy dojazdowej, budowa miejsc postojowych.
Budowa sieciŚ wodoci gowej, gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. Likwidacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 110
kV.
Ul. Grottgera – istniej ca ulica dojazdowa, nieurz dzona. Budowa
ulicy.
Budowa sieci: gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej.
Likwidacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.
Budowa sieci: gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej. Likwidacja napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110 kV.
Projektowane przedłu enie ul. Romantycznej – budowa nowej ulicy
dojazdowej, budowa miejsc postojowych. Budowa sieci:
wodoci gowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Projektowana kontynuacja ul. Romantycznej – budowa nowej ulicy
dojazdowej. Budowa sieciŚ wodoci gowej, gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej.
Likwidacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.
Projektowana ulica dojazdowa – budowa nowej ulicy, budowa
miejsc postojowych. Budowa sieciŚ wodoci gowej, gazowej,
cieplnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.
Projektowana ulica dojazdowa – budowa nowej ulicy. Budowa sieci:
wodoci gowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
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Projektowana ulica dojazdowa – budowa nowej ulicy. Budowa sieci:
wodoci gowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
ruroci gu tłocznego cieków sanitarnych.
Budowa wolnostoj cej stacji transformatorowej ń5/Ń,4 kV zasilanej
lini kablow ń5 kV.
Budowa ci gu pieszego.
Budowa ci gu pieszo-rowerowego.
Budowa ci gu pieszego. Budowa sieci elektroenergetycznej.
Budowa sieci elektroenergetycznej.
Budowa ci gu pieszego.
Ziele urz dzona o charakterze izolacyjnym.
Budowa sieci wodoci gowej.
Likwidacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.

§ 3. O”is s”“s“bu realizacji inwestycji wskazanych w § 2:
1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać się będzie zg“dnie z “b“wiązującymi przepisami, w tym m.in.
ustawą ”raw“ bud“wlane, ustawą “ zamówieniach ”ublicznych, sam“rządzie gminnym, gospodarce komunalnej i “ “chr“nie r“d“wiskaŁ
2. S”“sób realizacji inwestycji “kre l“nych w § 2 m“ e ulegać m“dyfikacji wraz z d“k“nującym się
”“stę”em techniczno-technologicznym, zg“dnie z zasadą st“s“wania najle”szej d“stę”nej techniki (“krel“nej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Praw“ “chr“ny r“d“wiska Dz. U. z 2006 r.
Nr 129, poz. 902 ze zmŁ), “ ile nie stan“wi naruszenia ustale ”lanuŁ
3. Inwestycje w zakresie ”rzesy ania i dystrybucji ”aliw gaz“wych, energii elektrycznej lub cie” a
“kre l“ne w § 2 realiz“wane będą w s”“sób “kre l“ny w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia
10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).
4. Realizacja i finans“wanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególni“nych
w § 2, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.
§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale ą d“ zada w asnych
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), przy czym:
1)
2)
3)

wydatki majątk“we gminy “kre la uchwa a Rady Miasta ”ŁnŁ: Wieloletni Program Inwestycyjny ;
wydatki inwestycyjne finans“wane z bud etu Miasta ustala się w uchwale bud et“wej;
inwestycje, których “kres realizacji ”rzekracza jeden r“k bud et“wy ujm“wane są w wykazie stanowiącym za ącznik d“ uchwa y bud et“wej, zwanym Wieloletnie programy inwestycyjne .

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej, wymienionej w terenach elementarnych wskazanych w § 2, finans“wane będą ”rzez bud et miasta lub na podstawie porozumie z innymi podmiotami.
2. źadania w zakresie bud“wy sieci w“d“ciąg“wej i kanalizacji w terenach elementarnych wskazanych w § 2 finans“wane będą na ”“dstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym za“”atrzeniu w w“dę
i zbiorowym “d”r“wadzaniu cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), ze
r“dków w asnych ”rzedsiębi“rstwa w“d“ciąg“w“-kanalizacyjneg“, w “”arciu “ uchwalane ”rzez Radę
Miasta wieloletnie plany rozwoju i m“dernizacji urządze w“d“ciąg“wych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub ”rzez bud et miasta.
3. źadania w zakresie bud“wy sieci energetycznych, cie” “wniczych “bjętych miejskim systemem
“grzewania i gaz“wych finans“wane będą na ”“dstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne
z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.).
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źa ącznik nr 4
d“ uchwa y Nr XLII/1051/09
Rady Miasta Szczecin
z dnia 14 grudnia 2009 r.
Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Nad Rudzianką w Szczecinie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717: zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 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, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,
Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, c“ nastę”uje:
§ 1. Do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nad Rudzianką
w Szczecinie, wy “ “neg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu w dniach “d 14 wrze nia 2009 r. d“ 4 ”a dziernika
2009 r. wraz z ”r“gn“zą “ddzia ywania na r“d“wisk“, wniesi“n“ w ustal“nym terminie do dnia 18 listopada 2009 r. trzy uwagi, zgodnie z wykazem uwag stan“wiącym integralną czę ć d“kumentacji formalno
- prawnej prac planistycznych.
§ 2. Prezydent Miasta Szczecin dnia 23 listopada 2009 r. r“z”atrzy ”“wy sze uwagiŁ
§ 3. Przyjmuje się nastę”ujący s”“sób r“z”atrzenia zg “sz“nych uwag:
1. Uwaga d“tycząca za”isów ustale ”lanu “dn“ nie terenów elementarnych D.B.3013.MW,U,
ŚŁBŁ3023ŁMW,U, ŚŁBŁ3026ŁMW,U, ŚŁBŁ3029ŁMW,U “dn“ nie d“”uszczenia na ich “bszarze us ug w“ln“
st“jących “ maksymalnej powierzchni zabudowy 100 m2 dla terenu elementarnego D.B.3013.MW,U,
a dla ”“z“sta ych trzech terenów maksymalnie po 60 m2 ”“wierzchni zabud“wy us ug w“ln“ st“jącychŁ
Uwaga uwzględni“na, ”“”rzez w”r“wadzenie nastę”ujących ustale :
1)

2)

3)

4)

w § 19 ust. 3 pkt 6 - w ustaleniach szczegó “wych dla terenu elementarnego D.B.3013.MW,U
w”r“wadza się ustalenie:
6) d“”uszcza się w granicach terenu elementarneg“ l“kalizację jedneg“ “biektu us ug“weg“ w“ln“
st“jąceg“ “ ”arametrach:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 100 m2,
b) maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 1 k“ndygnacja nadziemna, lecz nie więcej ni 5,0 m,
z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32 ;
w § 29 ust. 3 pkt 11 - w ustaleniach szczegó “wych dla terenu elementarnego D.B.3023.MW,U
w”r“wadza się ustalenie:
11) d“”uszcza się w miejscu istniejąceg“ tymczas“weg“ “biektu us ug“weg“ l“kalizację n“weg“
“biektu us ug“weg“ w“ln“ st“jąceg“ “ ”arametrach:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 m2,
b) maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 1 k“ndygnacja nadziemna, lecz nie więcej ni 5,0 m,
z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32 ;
w § 32 ust. 3 pkt 11 - w ustaleniach szczegó “wych dla terenu elementarnego D.B.3026.MW,U
w”r“wadza się ustalenie:
11) d“”uszcza się w miejscu istniejąceg“ tymczas“weg“ “biektu us ug“weg“ l“kalizację nowego
“biektu us ug“weg“ w“ln“ st“jąceg“ “ ”arametrach:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 m2,
b) maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 1 k“ndygnacja nadziemna, lecz nie więcej ni 5,0 m,
z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32 ;
w § 35 ust. 3 pkt 8 - w ustaleniach szczegó “wych dla terenu elementarnego D.B.3029.MW,U
w”r“wadza się ustalenie:
8) d“”uszcza się w granicach terenu elementarneg“ l“kalizację jedneg“ “biektu us ug“weg“ w“ln“
st“jąceg“ “ ”arametrach:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 m2,
b) maksymalna wys“k“ ć zabud“wy: 1 k“ndygnacja nadziemna, lecz nie więcej ni 5,0 m,
z zastrze eniem § 6 ust. 3 pkt 32 .
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Śla wszystkich terenów ”rzeznacz“nych na cele zabud“wy mieszkaniowej obszaru osiedla Nad Rudzianką
w przedmiotowym projekcie miejsc“weg“ ”lanu z“sta ”rzyjęty jak“ standard zakaz l“kalizacji tymczasowych “biektów bud“wlanychŁ
Wni“sk“wane cztery l“kalizacje w“ln“ st“jących us ug z“sta y usankcj“n“wane w ”r“jekcie ”lanu wyącznie z ”“w“du racj“nalneg“ u”“rządk“wania relacji s”“ eczno - finansowych.
2. Uwaga d“tycząca zmiany minimalnej ”“wierzchni dzia ki bud“wlanej w terenie elementarnym
D.B.3040.MW,U z ustalonych 9000 m2 na 6000 m2.
Uwaga uwzględni“na, ”“”rzez zmianę ustalenia w § 41 ust. 4 pkt 1 - w ustaleniach szczegó “wych dla
terenu elementarnego D.B.3040.MW,U z 1) minimalna ”“wierzchnia dzia ki bud“wlanej dla zabud“wy
mieszkaniowej: 9000 m2 na 1) minimalna ”“wierzchnia dzia ki bud“wlanej dla zabud“wy mieszkaniowej: 6000 m2 .
3. Uwaga d“tycząca w”r“wadzenia st“s“wnych za”isów, um“ liwiających l“kalizację stacji baz“wej
telef“nii bez”rzew“d“wej na dzia ce nr 36 “bręb 4157 ”rzy ul. Swojskiej w Szczecinie.
Uwaga nieuwzględni“na, c“ wynika z:
a)
b)

“bjęcia dzia ki 36 “brŁ 4157 granicami proj. terenu elementarnego D.B.3035.MW,U o przeznaczeniu na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem us ug,
d“”uszczenia l“kalizacji stacji telef“nii i zes”“ ów anten“wych w bliskim sąsiedztwie ”rzedmiot“wej dzia ki (400 m w linii prostej) - w terenie elementarnym D.B.3038.KG,KS.

72

73
73

UCHWA A NR XXXIV/254/09
RAŚY MIASTA WIŚWIN
z dnia 30 ”a dziernika 2009 r.
w s”rawie ustalenia wysoko ci stawek dodatków oraz szczegó owych warunków ich
przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny
dora nych zastę”stw oraz nagród i innych wiadcze wynikających ze stosunku ”racy
dla nauczycieli zatrudnionych w szko ach i ”rzedszkolach ”rowadzonych ”rzez miasto widwinŁ
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Miasta widwin uchwala, c“ nastę”uje:
Rozdzia I

Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ustala się Regulamin “kre lający wys“k“ ć stawek d“datków “raz szczegó “wych warunków
ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiar“we i g“dziny d“ra nych
zastę”stw “raz nagród i innych wiadcze wynikających ze st“sunku ”racy nauczycieli zatrudni“nych
w szk“ ach i ”rzedszkolach prowadzonych przez miast“ widwinŁ
2. Ilekr“ć w regulaminie jest mowa o:
1)
2)
3)
4)

(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 listopada 2009 r., znak: NK.4.J.0911/74/09 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdzi niewa no ć § 1 ust. 2 pkt 1 uchwa y)
(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 listopada 2009 r., znak: NK.4.J.0911/74/09 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdzi niewa no ć § 1 ust. 2 pkt 2 uchwa y)
klasie - nale y r“zumieć tak e “ddzia ;
uczniu - nale y r“zumieć tak e wych“wanka;

