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źaJącznik 

do uchwaJy Nr XLIV/262/09 

Rady Miejskiej w MirosJawcu 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW 

ź uwagi na bez”ieczeLstwo bawiących się dzieci ”rosimy o ”rzestrzeganie nastę”ujących reguJ: 

1) Plac zabaw jest wJasno`cią Gminy MirosJawiec i sJuwy zabawie i wy”oczynkowi dzieci; 
2) ź urządzeL ”lacu zabaw mogą korzystać dzieci i mJodziew do lat 14, z wyjątkiem bujawek na s”ręwynie, 

przeznaczonych dla dzieci do lat 7; 

3) na terenie placu zabaw dzieci do lat 7 mogą ”rzebywać wyJącznie ”od o”ieką rodziców lub dorosJych 
o”iekunów; 

4) Z urządzeL zabawowych nalewy korzystać zgodnie z ich ”rzeznaczeniem, a ponadto: 

a) zabronione jest wchodzenie na górne czę`ci elementów konstrukcji urządzeL zabawowych, 
b) zabronione jest korzystanie z hu`tawek ”rzez więcej niw jedno dziecko na jednym miejscu; 

5) Na terenie ”lacu zabaw zabrania się: 

a) przebywania osobom ”od w”Jywem alkoholu lub ”od dziaJaniem innych `rodków odurzających, 
b) wnoszenia i s”owywania na”ojów alkoholowych oraz innych `rodków odurzających, 

c) ”alenia ”a”ierosów, 
d) niszczenia sprzętu i urządzeL, 

e) za`miecania terenu, 

f) w”rowadzania zwierząt, 
g) w”rowadzanie rowerów; 

6) Osoby korzystające z ”lacu zabaw ”owinny stosować się do ”oleceL wJadz soJectwa oraz gminnych; 

7) Osoby niszczące s”rzęt i urządzenia ”lacu zabaw bądu ich o”iekunowie ”rawni ”onoszą od”owie-

dzialno`ć materialną; 

8) Wobec osób naruszających ”orządek ”ubliczny lub ”rze”isy niniejszego Regulaminu zostaną zastoso-

wane sankcje wynikające z innych ”rze”isów; 

9) Skargi i wnioski mowna skJadać w Urzędzie Gminy i Miasta MirosJawiec lub bez”o`rednio u soJtysa wsi; 
10) W razie wy”adku nalewy zadzwonić ”od numer 112 lub odpowiednio pod numery: 

 999 - pogotowie ratunkowe, 

 998 - straw ”owarna, 

 997 - policja, 

 0723 970 198 - Straw Miejska w MirosJawcu; 

11) Administratorem placu zabaw jest Gmina MirosJawiecŁ W ”rzy”adku uszkodzenia urządzenia zaba-

wowego nalewy niezwJocznie ”oinformować Urząd Gminy i Miasta w MirosJawcu (telŁ 067 2595042) 
lub soJtysaŁ 
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UCHWAIA NR XLII/1056/09 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 14 grudnia 2009 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭBolinko - NiemierzyLskaｬ 

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. 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. 

2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, zm. 

2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413); Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 
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§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XXVIIł559ł04 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 ”audziernika 2004 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭBolinko - 

NiemierzyLskaｬ w Szczecinie, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”o-

darowania ”rzestrzennego Miasta Szczecin (UchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 

24 listopada 2008 r.) uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭBolinko - NiemierzyL-
skaｬ na obszarze osiedla Niebuszewo - Bolinko, w dzielnicy _ródmie`cie w SzczecinieŁ 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 56,39 ha z granicami o nastę”ującym przebiegu: 

1) od ”óJnocy - tereny kolejowe, ul. Elizy Orzeszkowej; 

2) od wschodu - ul. KsŁ Hugona KoJJątaja; 
3) od ”oJudnia i zachodu - Rondo im. Jerzego Giedroycia, ul. Ks. Piotra Skargi, zachodnia granica posesji 

przy ul. KsŁ Piotra Skargi 7, ”óJnocna granica ”osesji od ul. Ks. Piotra Skargi 7 do ul. Zacisznej 3, za-

chodnia granica posesji przy ul. Juliusza SJowackiego 19, ul. Juliusza SJowackiego, wschodnia grani-

ca Ogrodu Dendrologicznego, ul. NiemierzyLskaŁ 

3. Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek ”lanu w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu. 

4. Obszar planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach: 

1) S.B.3001.U,P - 3,44 ha; 

2) S.B.3002.U,P - 1,70 ha; 

3) S.B.3003.ZP - 2,75 ha; 

4) S.B.3004.U,P - 0,71 ha; 

5) S.B.3005.U,P - 4,16 ha; 

6) S.B.3006.U - 0,95 ha; 

7) S.B.3007.MW,U - 0,35 ha; 

8) S.B.3008.MW - 0,57 ha; 

9) S.B.3009.E - 0,03 ha; 

10) S.B.3010.KG,U - 0,35 ha; 

11) S.B.3011.UO - 0,97 ha; 

12) S.B.3012.MW,U - 2,12 ha; 

13) S.B.3013.MW,U - 1,00 ha; 

14) S.B.3014.MW - 1,66 ha; 

15) S.B.3015.MW,U - 0,31 ha; 

16) S.B.3016.MW,U - 1,21 ha; 

17) S.B.3017.MW,U - 0,62 ha; 

18) S.B.3018.MC - 0,38 ha; 

19) S.B.3019.UO - 0,24 ha; 

20) S.B.3020.UP - 0,15 ha; 

21) S.B.3021.MW,U - 0,39 ha; 

22) S.B.3022.UK - 0,42 ha; 

23) S.B.3023.U,MW - 0,32 ha; 

24) S.B.3024.MW,U - 0,08 ha; 

25) S.B.3025.MW,U - 1,85 ha; 

26) S.B.3026.U - 0,09 ha; 

27) S.B.3027.MW,U - 0,18 ha; 

28) S.B.3028.MW - 0,44 ha; 

29) S.B.3029.MC - 0,60 ha; 

30) S.B.3030.MC - 0,28 ha; 

31) S.B.3031. MC - 0,47 ha; 

32) S.B.3032. MC - 0,35 ha; 

33) S.B.3033. MC - 2,00 ha; 

34) S.B.3034.MW - 0,59 ha; 

35) S.B.3035.MW,U - 1,16 ha; 

36) S.B.3036.MW,U - 1,00 ha; 

37) S.B.3037.KP - 0,07 ha; 

38) S.B.3038.MW,U - 1,35 ha; 

39) S.B.3039.MW - 1,81 ha; 

40) S.B.3040.MW - 0,99 ha; 

41) S.B.3041.MW - 1,49 ha; 
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42) S.B.3042.MW - 0,89 ha; 

43) S.B.3043.KD.D - 1,59 ha; 

44) S.B.3044.KD.D - 0,50 ha; 

45) S.B.3045.KD.Z - 0,72 ha ul. NiemierzyLska; 

46) S.B.3046.KD.D - 0,50 ha, ul. Teofila Lenartowicza i Jana Zamoyskiego; 

47) S.B.3047.KD.L - 0,49 ha, ul. Jana vu”aLskiego; 

48) S.B.3048.KD.D - 0,50 ha, ul. Ks. Barnima III Wielkiego; 

49) S.B.3049.KD.L - 1,01 ha, ul. Juliusza SJowackiego; 

50) S.B.3050.KD.D - 0,18 ha, ul. Zaciszna; 

51) S.B.3051.KD.L - 0,43 ha, ul. Ks. Piotra Skargi; 

52) S.B.3052.KD.L - 0,48 ha, Al. Wyzwolenia i ul. Zygmunta KrasiLskiego; 

53) S.B.3053.KD.L - 0,11 ha, ul. KsŁ Jana ŚJugosza; 

54) S.B.3054.KD.G - 1,32 ha, Rondo im. Jerzego Giedroycia; 

55) S.B.3055.KD.G - 2,63 ha; 

56) S.B.3056.KD.L - 0,31 ha, ul. KsŁ Jana ŚJugosza; 

57) S.B.3057.KD.L - 0,11 ha, ul. _wŁ Barbary; 

58) S.B.3058.KD.Z - 1,22 ha, ul. KsŁ Hugona KoJJątaja; 

59) S.B.3059.KD.L - 0,45 ha, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza; 

60) S.B.3060.KD.L - 0,33 ha, ul. KsŁ Jana ŚJugosza; 

61) S.B.3061.KD.L - 0,69 ha, ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza; 

62) S.B.3062.KD.D - 0,32 ha, ul. Marii Rodziewiczówny i Juliana śjsmonda; 

63) S.B.3063.KD.D - 0,29 ha, ul. MikoJaja Reja; 

64) S.B.3064.KD.D - 0,23 ha, ul. Heleny; 

65) S.B.3065.KD.D - 0,17 ha, ul. Franciszka Kar”iLskiego; 

66) S.B.3066.KD.L - 0,85 ha, ul. Elizy Orzeszkowej; 

67) S.B.3067.KPR - 0,30 ha; 

68) S.B.3068.U - 0,19 ha. 

§ 2. Przedmiotem ”lanu jest wielofunkcyjna struktura ogólnomiejska z elementami obsJugi, w tym: te-

reny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny wielofunkcyjnej `ródmiejskiej zabudowy mieszka-

niowej, mieszkaniowo - usJugowej i usJugowej, teren ”arku naukowo - technologicznego, usJug sakral-

nych, teren zieleni urządzonej, system infrastruktury technicznej i ukJad komunikacyjnyŁ Nie do”uszcza się 
mowliwo`ci lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2. 

§ 3. 1. Rysunek planu w skali 1:1000 stanowi zaJącznik nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

2. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta Szczecin 
(UchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 24 listopada 2008 r.) stanowi zaJącznik nr 2 bę-
dący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

3. Rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych miasta oraz zasadach ich finansowania stanowi zaJącznik nr 3, 

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

4. Rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu stanowi zaJącznik nr 4, będący 
integralną czę`cią uchwaJyŁ 

RozdziaJ ń 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar planu podzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzeznaczenie, za-

sady zabudowy i zagospodarowania terenu. W granicach terenów elementarnych wyodrębniono tereny 
wydzieleL wewnętrznych o równych zasadach zagos”odarowaniaŁ 

2. Tereny elementarne oznaczone są na rysunku ”lanu oraz w tek`cie ”lanu w s”osób nastę”ujący: 

1) S - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w dzielnicy _ródmie`cie; 
2) B - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w osiedlu Niebuszewo - Bolinko; 

3) 3 - liczba oznaczająca kolejny numer planu w osiedlu; 

4) 001 - liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego; 
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5) symbole uwyte w ”lanie oznaczają: 
a) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z do”uszczeniem usJug wbudowanych, 

c) MC - teren wielofunkcyjnej `ródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usJugowej,  
  usJugowej, 

d) U - teren zabudowy usJugowej, 
e) U,MW - teren zabudowy usJugowej, mieszkaniowej wielorodzinnej, 

f) U, P - teren Parku Naukowo - Technologicznego, 

g) UP - teren usJug uwyteczno`ci ”ublicznej, 
h) UK - teren zabudowy sakralnej, 

i) UO - teren usJug o`wiaty, 
j) ZP - teren zieleni urządzonej, 
k) E - teren stacji transformatorowej, 

l) KS - teren ”arkingów, 
J) KG - teren garawy, 
m) KG,U - teren garawy z do”uszczeniem usJug, 
n) KD.G - teren dróg ”ublicznych - ulica gJówna, 
o) KD.Z - teren dróg ”ublicznych - ulica zbiorcza, 

p) KD.L - teren dróg ”ublicznych - ulica lokalna, 

r) KD.D - teren dróg ”ublicznych - ulica dojazdowa, 

s) KPR - ciąg ”ieszo - rowerowy, 

t) KP - ciąg ”ieszy; 
6) tereny wydzieleL wewnętrznych oznaczone są na rysunku ”lanu oraz w te`cie ”lanu w s”osób nastę-

”ujący: 
a) 1.KS - teren parkingu, 

b) 1.KG - teren garawy, 
c) 1.MC, 2.MC - teren wielofunkcyjnej `ródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-

usJugowej, usJugowej, 
d) 1.KD.D - teren dróg ”ublicznych - ulica dojazdowa. 

3. Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowymŁ Ustalenia ogólne obo-

wiązują na caJym obszarze ”lanuŁ Ustalenia szczegóJowe obowiązują dla terenu elementarnego. 

4. Ustalenia formuJowane są w nastę”ujących gru”ach: 

1) ustalenia funkcjonalne; 

2) ustalenia ekologiczne; 

3) ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu; 

4) ustalenia zasad parcelacji; 

5) ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej; 

6) ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnejŁ 

5. PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i ustalenia szczegóJoweŁ 

§ 5. Uwyte w ”lanie okre`lenia oznaczają: 

1) bogaty program zieleni - zrównicowana gatunkowo zieleL wysoka i niska o charakterze ozdobnym, 

wy”eJniająca wszystkie mowliwe ”owierzchnie terenu (n”Ł w liniach rozgraniczających ulicy), w tym 

takwe na sztucznie wykonanych lub uksztaJtowanych miejscach (n”Ł zakrzewienia skar”, tarasów, 
”nącza na barierach ”rzeciwhaJasowych, zazielenione `ciany w liniach rozgraniczenia dziaJki, zieleL 
w donicach); 

2) dach stromy - równe formy dachów o ”oJaciach gJównych ”ochylonych ”od kątem co najmniej 25 stopni; 

za formę dachu stromego uznaje się takwe dach ko”uJowy lub kolebkowy, w którym cięciwa Juku Ją-
cząca najniwszy ”unkt z najwywszym, nachylona jest ”od kątem co najmniej 25 stopni; 

3) harmonijna sylweta - ciąg obiektów budowlanych, zieleni i innych obiektów naturalnych (przede 

wszystkim uksztaJtowanie ”owierzchni terenu) wzajemnie dostosowanych do siebie ”od względem 

estetycznym; 
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4) inwynieryjne urządzenia sieciowe - urządzenia techniczne bez”o`rednio ws”óJ”racujące z sieciami in-

wynieryjnymi uzbrojenia terenu i za”ewniające mowliwo`ć ich s”rawnego dziaJaniaŁ Najczę`ciej wystę-
”ujące inwynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne 

i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pom”ownie wody i `cieków, ”rzelewy burzowe, stacje 

gazowe 2-go stopnia, komory zasuw, wymienniki cie”Ja, ”om”ownie na sieci cie”Jowniczej, anteny 
telekomunikacyjne i inne; 

5) kompozycja obiektu - ukJad eks”onowanych elewacji oraz dachu i zwieLczenia budowli z rozmiesz-

czeniem, wielko`cią i ”ro”orcjami otworów, elementami programu architektoniczno-estetycznego (de-

tale, faktury materiaJów, zasada kolorystyki it”Ł), stolarką, urządzeniami Jączącymi obiekt z otaczają-
cym terenem, towarzyszącymi obiektami pomocniczymi ws”ierającymi kompozycyjnie obiekt gJówny; 

6) kom”ozycja zes”oJu zabudowy - ukJad ulic, ”laców, budynków i zieleni z uwzględnieniem linii zabu-

dowy, wysoko`ci zabudowy, ksztaJtu dachów i zwieLczenia budynków, nawierzchni utwardzonych; 
7) kom”ozycja zes”oJu zieleni - ukJad ”rzestrzenny drzew, krzewów i ”owierzchni trawiastych oraz trwa-

Jych i gJównych elementów wy”osawenia ”arkowego (n”Ł zaJowenia ”omnikowe, baseny i stawy, 

obiekty kubaturowe); 

8) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynkuŁ Lico budynku nie 

mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy; 
9) obiekt w gminnej ewidencji zabytków - obiekt objęty ochroną konserwatorską, dla którego obowiązu-

ją zasady ochrony okre`lone w ustaleniach szczegóJowych; 
10) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca ”oJowenie lica budynku; 
11) park naukowo - technologiczny - kom”leks budynków i urządzeL za”ewniających wJa`ciwą bazę in-

frastrukturalną dla ”rowadzenia dziaJalno`ci gos”odarczej o”artej na innowacyjnych rozwiązaniach 
technologicznych. Na terenie parku technologicznego wystę”uje sku”ienie o`rodków badawczo roz-

wojowych, a takwe maJych i `rednich ”rzedsiębiorstw zainteresowanych inwestowaniem w nowe 

technologie oraz ”rodukty i usJugi innowacyjne; 
12) powierzchnia zabudowy (powierzchnia zabudowana) - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skraj-

nego obrysu budynku w stanie wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę ob-

rys: parteru - w wy”adku, gdy jest on większy od rzutu ”ionowego obrysu `cian fundamentowych, 

albo `cian fundamentowych, jeweli na poziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu ”arteru; 

przy czym do ”owierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnię wystę”ujących w obrębie ”rzyziemia takich 

elementów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i ”rzejazdy (bramy), ganki, kruwganki, loggie wgJębne (cof-

nięte) i loggio - balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie (ogrody 

zimowe), garawe lub wiaty garawowe - stanowiące integralną czę`ć budynku oraz ”owierzchnię obiektów 
pomocniczych (gos”odarczych) jak garawe, szo”y, szklarnie, altany itp.; 

przy czym do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się 
”oniwej ”oziomu terenu oraz ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, studzienek ”rzy okien-

kach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dachowych a takwe nadwieszonych czę-
`ci budynku ”owywej ”arteru, basenów i sztucznych oczek wodnych; 

13) reklama wbudowana - miejsce lub urządzenie wykorzystywane do eks”ozycji na”isów i znaków gra-

ficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowym. Reklama wbudowana stanowi wtórny 
element wy”osawenia elewacji, umieszczony na zakoLczonym inwestycyjnie obiekcie budowlanym. 

Reklamą wbudowaną nie jest miejsce lub urządzenie, o którym mowa ”owywej, stanowiące element 

pierwotnego wystroju lub ”rojektu budynku, a takwe szyld o ”owierzchni do 0,3 m2; 

14) reklama wolno stojąca - samodzielny obiekt ”rzeznaczony wyJącznie do eks”ozycji na”isów, znaków 
graficznych i innych elementów o charakterze informacyjnym lub marketingowym; 

15) rewitalizacja - wieloletnie, zintegrowane dziaJania, inicjowane i koordynowane ”rzez n”Ł samorząd 
gminny, zmierzające do ”rzemian ”rzestrzennych, s”oJecznych i ekonomicznych w zdegradowanych 

czę`ciach miast w celu ”o”rawy jako`ci wycia mieszkaLców, ”rzywrócenia Jadu ”rzestrzennego, 
wzrostu funkcjonalno`ci obszaru, a takwe owywienia gos”odarczego i rozwoju miastaŁ ŚziaJania w sfe-

rze materialno - ”rzestrzennej dotyczą infrastruktury komunalnej, modernizacji zabudowy, w tym 

mieszkaniowej, ”rzeksztaJceL funkcjonalnych, ”orządkowania ”rzestrzeni ”ublicznych; 
16) strefa ruchu uspokojonego - obszar wymagający stosowania równych form ograniczenia ruchu pojaz-

dów (n”Ł: zakaz ruchu koJowego, w”rowadzenie ruchu jednokierunkowego, ograniczenia ”rędko`ci, 
ograniczenia ”arkowania) oraz stwarzania ”riorytetów dla ruchu ”ieszego i rowerowego; 
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17) System Zieleni Miejskiej - ciągJa struktura ”rzestrzenna wiąwąca ze sobą warto`ciowe i równorodne 
tereny zielone (takwe zabudowane, gJównie o niskiej intensywno`ci), za”ewniająca ”owiązanie z od-

powiednimi terenami pozamiejskimi, zwJaszcza - tworzącymi krajowy system obszarów chronionychŁ 
SZM jest obszarem chronionym w ”lanie ”o”rzez s”ecjalne rygory okre`lone w ustaleniach; 

18) warto`ciowy drzewostan - chronione na podstawie ustaw: drzewa i krzewy, pomniki przyrody oraz 

aleje i ”arki zabytkowe a takwe inne ”ojedyncze drzewa lub ich gru”y s”eJniające jedną z ”oniwszych 
cech: 

a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz wzdJuw dróg (”oza obszarami lasów i ”arków), 
b) szczególnie rzadkie drzewa i krzewy introdukowane n”Ł jodJy: nikko, Veitcha i kalifornijska, so-

sny: wóJta, Jeffreya i Banksa, `wierki: biaJy, Brewera i serbski, cy”ry`nik bJotny, metasekwoja 

chiLska, miJorząb dwudzielny, klony: nikkoLski i kolchidzki, oczary: wirginijski i ja”oLski, grujecz-

nik ja”oLski, grab amerykaLski, 
c) drzewa i krzewy gatunków ”os”olitych o obwodach ”nia mierzonego na wys.130 cm: olsza, klon 

jesionolistny, czeremcha, wierzba, grochodrzew - ”owywej 200 cm, klon, kasztanowiec, morwa, 

jesion, `wierk, sosna, daglezja, modrzew, choina, brzoza - ”owywej 101 cm, dąb, grab, buk, li”a, 
iglicznia, gJóg, jarząb, leszczyna turecka, wywotnik, ”latan klonolistny, wiąz, jodJa, magnolia - 

”owywej 51 cm; 

19) zabudowa obrzewna - zabudowa ciągJa wzdJuw ”rzestrzeni ”ublicznej ulic i ”laców; 
20) zamknięcie kompozycyjne - ograniczenie widokowe przestrzeni publicznej obiektem budowlanym lub 

gru”ą obiektów, ”osiadające walory kompozycyjne i estetyczne; 

21) zasób zieleni - suma ”rzestrzeni zajętej ”rzez równorodne elementy zieleni w `rodowisku miejskim, np. 

wystę”ujące ”ojedynczo lub w gru”ach drzewa, krzewy, a takwe trawniki, ”nącza, wywo”Joty, ro`lin-

no`ć ozdobna w donicach, zieleL na dachach obiektów nadziemnych i na stro”ach obiektów ”od-

ziemnych. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) zakazuje się lokalizacji naziemnych stacji telefonii oraz wolno stojących masztów antenowych; do-

”uszcza się lokalizację nowych stacji telefonii na dachach od strony ”odwórzy i wnętrz kwartaJów, 
pod warunkiem wbudowania urządzeL technicznych w budynki oraz nie umieszczania anten na masz-

tach kratowych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu, a takwe likwidacji innej zieleni stanowiącej element 

kom”ozycji zes”oJu zabudowy lub zes”oJu zieleniŁ źakaz nie obejmuje: 

a) dziaJaL inwestycyjnych związanych z renowacją zabudowy historycznej lub odtworzeniem kom-

pozycji ukJadu urbanistycznego w zes”ole zabudowy historycznej lub zes”oJu zieleni, 
b) cięć sanitarnych, 
c) niezbędnej wycinki związanej z realizacją i ”rzebudową ulic, 
d) niezbędnej wycinki ”ojedynczych drzew, związanej z realizacją garawy ”odziemnych stanowią-

cych samodzielne inwestycje, 

e) niezbędnej wycinki na terenach elementarnych wchodzących w skJad Parku Naukowo - Techno-

logicznego, pod warunkiem zastą”ienia likwidowanego drzewostanu nowymi nasadzeniami - min. 

3 drzewał1 drzewo usunięte; 
2) w przypadku wycinki warto`ciowego drzewostanu obowiązuje zastą”ienie likwidowanego drzewo-

stanu nowymi nasadzeniami, z zastrzeweniem pkt 3; 

3) w ”rzy”adku realizacji i ”rzebudowy ulic nie obowiązuje pkt 2; 

4) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji usJug ”owinny zamykać się w granicach dziaJki budow-

lanej; 

5) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na ”obyt ludzi nalewy lokalizować ”oza zasięgiem zagro-

weL i uciąwliwo`ci okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
6) do”uszcza się wznoszenie budynków z ”omieszczeniami przeznaczonymi na ”obyt ludzi w zasięgu 

zagroweL i uciąwliwo`ci ”od warunkiem zastosowania `rodków technicznych zmniejszających te uciąw-
liwo`ci ”oniwej ”oziomu ustalonego w przepisach; 
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7) dla istniejącej i nowej zabudowy mieszkaniowej lokalizowanej wzdJuw dróg ”ublicznych nalewy ”rze-

widzieć rozwiązania architektoniczne, techniczne lub od”owiednie zagos”odarowanie terenu (zieleL 
urządzona w formie zimozielonych, li`ciastych krzewów ”Jowących, ”nączy i zieleni wysokiej, od”ornej 
na zanieczyszczenia), Jagodzące lub eliminujące negatywne skutki sąsiedztwa tras komunikacyjnych; 

8) wszystkie ustalenia ekologiczne obowiązują w ”rzy”adku nowego zagos”odarowania tymczasowego; 

9) na dziaJkach zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usJugowej realizuje się bogaty ”rogram zieleni; 

10) w ”rzy”adku realizacji garawy ”odziemnych ”owierzchnię terenu biologicznie czynną na stro”oda-

chach nalewy liczyć jak 100% gruntu rodzimego lub terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną na ”od-

Jowu za”ewniającym jej naturalną wegetacjęŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) wysoko`ć zabudowy mierzy się od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku 
(z wyJączeniem wej`ć do ”omieszczeL technicznych, gos”odarczych i garawy ”odziemnych) do naj-

wywszego ”unktu ”rzekrycia dachu (z wyJączeniem obiektów technicznych takich jak n”Ł: maszy-

nownie duwigów, stacje telefonii oraz wyj`cia na dach, ”omieszczenia dla obsJugi ”arkingu, o ile ”ar-

king znajduje się na dachu); 
2) do”uszcza się zabudowę bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki budowlanej, chyba we ustalenia szczegó-

Jowe stanowią inaczej; 
3) nowe i ”rzeksztaJcane obiekty realizuje się zgodnie z wymogami harmonijnej sylwety i pierzei; 

4) na terenach o funkcji mieszkaniowej lub mieszkaniowo - usJugowej teren niezabudowany staJymi 

obiektami wewnątrz zes”oJu zabudowy ”rzeznacza się na zieleL i elementy maJej architektury; miej-

sca postojowe naziemne wraz z dojazdem, do”uszcza się na ”owierzchni nie ”rzekraczającej 35% 
niezabudowanego staJymi obiektami terenu, o którym mowa ”owywej, z zastrzeweniem pkt 5; 

5) na terenach S.B.3035.MW,U, S.B.3036.MW,U, S.B.3038.MW,U, S.B.3039.MW S.B.3040.MW, 

SŁBŁ3041ŁMW, SŁBŁ3042ŁMW zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych naziemnych; 

6) ”lace zabaw i ”lace ”arkingowe realizuje się z bogatym programem zieleni; 

7) zakazuje się lokalizacji nowych garawy blaszanych; 
8) istniejące garawe blaszane do likwidacjiŁ Śo”uszcza się ich uwytkowanie do czasu za”otrzebowania 

terenu na cele zgodne z przeznaczeniem terenu; 

9) zakazuje się lokalizacji nowych garawy jednokondygnacyjnych na ”oziomie terenu. Zakaz nie dotyczy 

garawy wbudowanych w skar”y oraz garawy wbudowanych w obiekty o funkcji do”uszczonej ”lanem, 

chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej; 
10) do”uszcza się uwytkowanie garawy murowanych we wnętrzach kwartaJów do czasu wszczęcia ”roce-

dur związanych z rehabilitacją istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, jeweli ustalenia szcze-

góJowe nie stanowią inaczejŁ W ”rocesie rehabilitacji rozstrzyga się o zachowaniu istniejących garawy 
murowanych; 

11) do”uszcza się realizację garawy ”odziemnych, chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej; 
12) nowe `mietniki i obiekty techniczne we wnętrzach kwartaJów zabudowy mieszkaniowej, mieszkanio-

wo - usJugowej i usJugowej realizuje się jako wbudowane, dobudowane lub wolno stojące w ”rzy”ad-

ku braku mowliwo`ci realizacji wbudowanych; 
13) komórki lokatorskie zlokalizowane ”oza budynkami mieszkaniowymi i mieszkaniowo - usJugowymi - 

do likwidacji, do”uszcza się ich uwytkowanie do czasu za”otrzebowania terenu na cele zgodne z prze-

znaczeniem terenu, chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej; 
14) zakazuje się umieszczania instalacji i urządzeL technicznych na elewacjach od strony ulic i ”lacówŁ 

Zakaz nie dotyczy rur spustowych, instalacji odgromowych a takwe szafek gazowych, elektroenerge-

tycznych i telekomunikacyjnych niewystających ”oza lico budynku oraz lokalizowania w istniejących 
”rzedogródkach urządzeL technicznych, za”ewniających dostę” do lokali usJugowych osobom niepeJ-
nosprawnym; 

15) na caJym obszarze, chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej, zakazuje się lokalizowania 
obiektów tymczasowych, za wyjątkiem: 

a) obiektów związanych z imprezami okoliczno`ciowymi do kilku dni (wystawy, kiermasze `wią-
teczne itp.), 

b) obiektów związanych z uwytkowaniem sezonowym (letnie ogródki gastronomiczne, itp.); 

16) lokalizację obiektów maJej architektury oraz innych obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów 
zainwestowania miejskiego, np. kioskowiaty i wiaty przystankowe, budki telefoniczne, lampy, trady-

cyjne sJu”y ogJoszeniowe, warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL dla komunikacji szynowej, 

koJowej, rowerowej i ”ieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów drogowych; 
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17) zakazuje się lokalizacji nowych reklam wolno stojących oraz ”rzedJuwania lokalizacji istniejących na 
okres dJuwszy niw 2 lata, licząc od dnia wej`cia w wycie niniejszego ”lanu, chyba we ustalenia szczegó-
Jowe stanowią inaczejŁ źakaz nie obejmuje tradycyjnych sJu”ów ogJoszeniowych; 

18) wyklucza się montaw reklam wbudowanych na elewacjach i dachach obiektów objętych ochroną kon-

serwatorską oraz w miejscach, w których reklamy emitujące ”ulsujące `wiatJo mogą zakJócać warun-

ki mieszkaniowe - z zastrzeweniem pkt 19; 

19) na elewacjach budynków objętych ochroną konserwatorską do”uszcza się lokalizację reklam nie przy-

sJaniających wystroju elewacji; 
20) zakazuje się umieszczania reklamłbanerówłsiatek reklamowych roz”iętych na caJej lub czę`ci elewacji 

budynku, za wyjątkiem reklamłbanerówłsiatek reklamowych na elewacjach budynków, rusztowa-

niach, ogrodzeniach, instalowanych w trakcie ”rowadzonych robót budowlanych; 
21) zakazuje się lokalizacji nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących reklam, szyldów oraz urządzeL 

technicznych na sJu”ach o`wietleniowych; 
22) do”uszcza się utrzymanie zainwestowania i uwytkowania nie s”eJniającego ustaleL ”lanu, istniejącego 

w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu, do czasu za”otrzebowania terenu na cele zgodne z ”rze-

znaczeniem terenu - nie dotyczy reklam; 

23) nie s”eJniające ustaleL ”lanu istniejące budynki, mogą być ”oddawane remontom, przebudowie i mo-

dernizacjom bez ”rawa ”owiększania kubatury budynku; 
24) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do”uszcza się zmianę s”osobu uwytkowania 

istniejących lokali usJugowych; 
25) na caJym terenie ustala się strefę rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, obej-

mującą zabudowę ”owojenną, zes”oJy zabudowy historycznej; w obrębie strefy zakJada się tworzenie 
programów renowacji, okre`lających szczegóJowy s”osób zagos”odarowania terenów, mający na ce-

lu podniesienie standardu zabudowy poprzez remonty, ”rzebudowy, wyburzenia i uzu”eJnienia zabu-

dowy; 

26) na czę`ci terenu ustala się strefę A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycz-

nych ukJadów ”rzestrzennych, okre`loną na rysunku ”lanu, w obrębie której dominują obszary zawie-

rające historyczny ukJad ”rzestrzenny wyrówniający się warto`cią i wysokim stopniem zachowania hi-

storycznie uksztaJtowanej struktury urbanistycznej; w obrębie strefy obowiązują okre`lone ”lanem 

ustalenia szczegóJowe mające na celu ”odtrzymanie istniejącej kompozycji przestrzennej, zabudowy 

i innych elementów historycznego zagos”odarowania; w obrębie strefy znajdują się obiekty w”isane 

do rejestru zabytków: 
a) budynki z kompleksu dawnej fabryki B. Stoewera, ul. Zygmunta KrasiLskiego 10ł11, nr rej.1296, 

nr dec. DZ-4200ł28ł0ł95 z dnŁ 6 ”audziernika 1995 r. - w terenie elementarnym S.B.3033.MC, 

b) willa wraz z ogrodem, ul. Juliusza SJowackiego 3, nr rej. A-1340, nr dec. Dz. - 4200/10/0/97 

z dn.30 czerwca 1997 r. - w terenie elementarnym S.B.3023.U, MW, 

c) Ko`cióJ ”ŁwŁ Naj`więtszego źbawiciela, ul. Juliusza SJowackiego 1a, nr rej. A-62, nr dec. Dz - 

4200/8/O/2000/2001 z dn. 10 kwietnia 2001 r. - w terenie elementarnym S.B.3022.UK, 

d) budynek fabryczny wraz z otoczeniem, ul. KsŁ Jana ŚJugosza 23, nr dec. Dz-4200/15/O/2007 - 

w terenie elementarnym S.B.3033.MC; 

27) na czę`ci terenu ustala się strefę B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury prze-

strzennej, okre`loną na rysunku ”lanu, ochrony ukJadów ”rzestrzennych lub ich fragmentów, w obrę-
bie których dominuje historyczne zagospodarowanie. W obrębie strefy obowiązują okre`lone ”lanem 

ustalenia szczegóJowe mające na celu ”odtrzymanie istniejącej kompozycji przestrzennej, zabudowy 

i innych elementów historycznego zagos”odarowania oraz ich ochronę na ”odstawie ”rze”isów 
o ochronie zabytków; 

28) na czę`ci terenu ustala się strefę K konserwatorskiej ochrony krajobrazu, w obrębie której dominuje 

historyczny zes”óJ zieleni komponowanej, z elementami zabudowy i zagospodarowania terenu; w ob-

rębie strefy obowiązują okre`lone ”lanem ustalenia szczegóJowe mające na celu ”odtrzymanie histo-

rycznej kompozycji przestrzennej, zabudowy i innych elementów historycznego zagos”odarowania; 
w obrębie strefy znajdują się obiekty w”isane do rejestru zabytków: 
a) zes”óJ obiektów szkolnych, ul. NiemierzyLska 17, 17a, nr rej. A-3, nr dec. Dz-4200/6/0/98/99 

z dn. 19 maja 1999 r. - w terenie elementarnym S.B.3002.U,P, 

b) zes”óJ dawnej zajezdni tramwajowej ｭNiemierzynｬ wraz z otoczeniem, ul. NiemierzyLska 18a, 
nr rej. A-236, nr dec. DZ-4200/54/0/2005 z dn. 17 listopada 2005 r.- w terenie elementarnym 

S.B.3006.U; 
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29) na czę`ci terenu ustala się strefę WII czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

- okre`loną na rysunku ”lanu, w obrębie której do”uszcza się inwestowanie ”od warunkami okre`lo-

nymi w ”rze”isach szczegóJowych dotŁ ochrony zabytków; 
30) ”rzed ”odjęciem ”rac rozbiórkowych obowiązuje wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej: 

a) dla budynków ”rzy ul. ŚJugosza 2, 2a, 3, 24, objętych strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej 
dobrze zachowanych historycznych ukJadów ”rzestrzennych, 

b) dla budynków ”rzy ul. NiemierzyLskiej 31, KrasiLskiego 95-97, 99, objętych strefą B ochrony 
zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej, 

c) dla budynków ”rzy ul. KrasiLskiego 85-90; 

31) tereny Parku Naukowo - Technologicznego ”rzeznacza się na dziaJalno`ć: 
a) usJugową o”artą na dziaJalno`ci laboratoryjnej i badawczej, 
b) szkoleniową, 
c) informatyczną, elektroniczną it”Ł oraz inną związaną z nowymi technologiami, 

d) związaną z organizacją konferencji, wystaw, targów, eks”ozycji it”Ł, 
e) administracyjną, biurową, 
f) usJugową ”oligraficzną, reklamową it”Ł, 
g) handlową w formie skle”ów o ”owierzchni s”rzedawy maksymalnie 100 m2, związaną z towarami 

produkowanymi w ramach parku naukowo - technologicznego, 

h) ”rodukcyjną wykorzystującą nowe zaawansowane technologie, 
i) usJugową i ”rodukcyjną ”rototy”ową, związaną z centrum wzornictwa; 

32) na terenach Parku Naukowo - Technologicznego, z wyJączeniem terenu SŁBŁ3004ŁU,P, do”uszcza się, 
na ”owierzchni stanowiącej maksymalnie 20% ”owierzchni uwytkowej, lokalizację: 
a) usJug zdrowia i o`wiaty, 

b) mieszkaL, sytuowanych na ostatnich kondygnacjach, ”rzeznaczonych do czasowego ”obytu 
osób związanych z dziaJalno`cią Parku Naukowo - Technologicznego, 

c) gastronomii, 

d) sportu i rekreacji; 

33) na terenie SŁBŁ3004ŁU,P do”uszcza się ”rzeznaczenie 100% ”owierzchni uwytkowej na funkcje wy-

mienione w pkt 32; 

34) na terenach elementarnych wchodzących w skJad Parku Naukowo - Technologicznego, do”uszcza się 
lokalizację maksymalnie dwóch hoteli (w tym jeden na terenie S.B.3004.U) o maksymalnej po-

wierzchni zabudowy: 1500 m2 kawdy; 
35) caJy obszar objęty jest ”rogramem rewitalizacji; 

36) ustala się minimalną odlegJo`ć nowej zabudowy od magistral wodociągowych: 8,0 m, z zastrzewe-

niem pkt 37; 

37) w ”rzy”adku zabudowy ciągJej wzdJuw ”rzestrzeni ”ublicznej ulic i ”laców zmniejszenie odlegJo`ci 
ustalonej w pkt 36 wymaga zgody gestora sieci. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów i wydzielania nowych dziaJek gruntu wynikających z ”otrzeb: 
a) istniejącego zagos”odarowania tymczasowego, 

b) nowego zagospodarowania tymczasowego, 

c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 
2) do”uszcza się w terenach elementarnych, w tym równiew w tych, w których ustalono zakaz ”odziaJu 

terenu, wydzielenie (takwe ”o obrysie budynku), Jączenie dziaJek, jeweli: 
a) sJuwy ono korekcie ich granic, 
b) umowliwia ”rzyJączenie ich do istniejących, sąsiednich nieruchomo`ci w celu ”o”rawy warunków 

zagospodarowania, 

c) związane jest z realizacją lub funkcjonowaniem garawy ”odziemnych; 

3) w ”rzy”adku ”odziaJu terenu zgodnie z pkt 2 do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane o dowolnej 
”owierzchni, szeroko`ci frontów oraz dowolnych kątach nachylenia granic w stosunku do osi bez”o-

`rednio ”rzylegających dróg; 
4) do”uszcza się wydzielanie dla stacji transformatorowych dziaJek budowlanych o ”owierzchni niezbęd-

nej dla ich ”rawidJowego funkcjonowania, ”od warunkiem za”ewnienia dostę”u do drogi ”ublicznej; usta-

lenie obowiązuje równiew w terenach elementarnych, na których ustalono zakaz ”odziaJu terenu; 

5) do”uszcza się wydzielanie dziaJek ”o granicach terenów elementarnych i wydzieleL wewnętrznych; 
6) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysun-

ku planu. 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących i ”rojektowanych dróg ”u-

blicznych i wewnętrznych ”oJączonych z ukJadem komunikacyjnym miasta; 

2) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewniać 
będą ulice: 
a) SŁBŁ3055ŁKŚŁG (ciąg ulic: źygmunta KrasiLskiego i nowo”rojektowana ulica do Ronda im. Jerze-

go Giedroycia)- polaczenie z obszarem `ródmie`cia i z osiedlami dzielnicy PóJnoc, 
b) S.B.3058.KD.Z (ul. KsŁ Hugona KoJJątaja)- ”oJączenie z obszarem `ródmie`cia i z osiedlami dziel-

nicy PóJnoc, 
c) S.B.3045.KD.Z (ul. NiemierzyLska)- ”oJączenie z osiedlami dzielnicy źachód, 
d) S.B.3054.KD.G (Rondo im. Jerzego Giedroycia) - gJówne skrzywowanie ulic roz”rowadzające ruch 

koJowy na obszary sąsiednich osiedli; 
3) obsJugę komunikacją zbiorową obszaru objętego ”lanem za”ewni istniejąca i ”rojektowana linia tramwa-

jowa; 

4) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsię-
wzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania liczby miejsc ”ostojowych dla samo-

chodów osobowych i rowerów, którą okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych na ”odstawie 
”oniwszych tabel: 
a) wskauniki liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych - dla terenów elementarnych 

S.B.3001.U,P, S.B.3002.U,P, S.B.3004.U, S.B.3005.U,P, S.B.3006.U: 
 

Lp. Obiekt lub teren Jednostka 
obliczeniowa 

Wskaanik liczby 
miejsc postojowych 

 
1. Budynki mieszkalne jednorodzinne na 

działkach wiCkszych nic 200m2 
1 mieszkanie 2 

2. Domy studenckie, hotele pracownicze 10 łócek 2 
3. Hotele, pensjonaty 10 łócek  5 
4. Sklepy o powierzchni sprzedacy do 100 

m2 
10 m2 pow. sprzedac.  0,3 

5. Restauracje, kawiarnie, inne (z 
wył>czeniem barów mlecznych i 
jadłodajni charytatywnych) 

10 miejsc konsump. 1 
 

6. Biura, urzCdy, poczty, banki 100 m2 pow. ucytk.*  3 
7. Przychodnie i gabinety lekarskie, 

kancelarie adwokackie, itp. 
1 gabinet 2 

8. Obiekty muzealne i wystawowe 100 ucytkowników 
jednoczeWnie 

10 

9. Obiekty dydaktyczne 4 miejsca 
dydaktyczne 

1 

10. Przedszkola, cłobki, miejsca dziennego 
pobytu dzieci 

30 dzieci 1 

11. Usługi produkcyjne 10 zatrudnionych**  2 
12. Usługi rzemieWlnicze 50 m2 pow. ucytk.* 2 
13. Usługi rócne 100 m2 pow. ucytk.* 2 
14. sale sportowe, boiska (bez miejsc dla 

widzów) 
50 m2 pow. 
sali/terenu 

2 

15. Baseny pływackie, siłownie, inne małe 
obiekty sportu i rekreacji 

10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

2 

16. Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort 2 
* do ”owierzchni uwytkowej, w ”rzy”adku obliczeL za”otrzebowania miejsc postojowych, nie 

zalicza się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”Ł, 
** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, 
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b) wskauniki liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych - dla ”ozostaJych terenów 
elementarnych: 

 

Lp. Obiekt lub teren Jednostka 
obliczeniowa 

Wskaanik liczby 
miejsc postojowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie min. 0,5 - max. 1 
2. Domy studenckie, hotele pracownicze 10 łócek 1 
3. Hotele, pensjonaty 10 łócek min. 3 - max. 6 
4. Domy dziennego i stałego pobytu dla 

osób starszych 
15 łócek 1 

5. Schroniska młodziecowe 10 łócek 1 
6. Sklepy, domy towarowe o powierzchni 

sprzedacy do 2000 m2 
100 m2 pow. 

sprzedac. 
min. 1 - max. 2,5 

7. Restauracje, kawiarnie, inne (z 
wył>czeniem barów mlecznych i 
jadłodajni charytatywnych) 

10 miejsc konsump. 1 
 

8. Biura, urzCdy, poczty, banki 100 m2 pow. 
ucytk.** 

min. 1,5- max. 2 

9. Przychodnie i gabinety lekarskie, 
kancelarie adwokackie, itp. 

1 gabinet 1 

10. KoWcioły, kaplice 100 miejsc 
siedz>cych 

5 

11. Domy parafialne, domy kultury 1000 m2 pow. 
ucytk.** 

5 

12. Kina, teatry 10 miejsc siedz>cych min. 0,5- max. 1 
13. Obiekty muzealne i wystawowe 100 ucytkowników 

jednoczeWnie 
10 

14. Szkoły podstawowe i gimnazja 30 uczniów na jedn> 
zmianC 

1 

15. Szkoły Wrednie 25 uczniów 1 
16. Szkoły wycsze, obiekty dydaktyczne 4 miejsca 

dydaktyczne 
1 

17. Przedszkola, cłobki, miejsca dziennego 
pobytu dzieci 

30 dzieci 1 

18. Kliniki 10 łócek 1 
19. Usługi produkcyjne 10 zatrudnionych** min. 1- max. 2 
20. Usługi rzemieWlnicze 50 m2 pow. ucytk.* 1 
21. Usługi rócne 100 m2 pow. ucytk.*. 1 
22. Warsztaty pojazdów mechanicznych 1 stanow. naprawcze 3 
23. Myjnie samochodowe 1 stanowisko do 

mycia 
2 

24. Hale sportowe, boiska (bez miejsc dla 
widzów) 

50 m2 pow. 
hali/terenu 

1 

25. Baseny pływackie, siłownie, inne małe 
obiekty sportu i rekreacji 

10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

1 

26. Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort 1 
* do ”owierzchni uwytkowej, w ”rzy”adku obliczeL za”otrzebowania miejsc postojowych, nie 

zalicza się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”Ł, 
** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, 
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c) wskauniki liczby miejsc ”ostojowych dla rowerów - dla obszaru caJego ”lanu: 
 

Lp. Obiekt lub teren Jednostka 
obliczeniowa 

Wskaanik liczby 
miejsc postojowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne nie okreWla siC 
2. Domy studenckie, hotele pracownicze 100 łócek min.2 
3. Hotele, pensjonaty 100 łócek min.2 
4. Domy dziennego i stałego pobytu dla 

osób starszych 
nie okreWla siC 

5. Schroniska młodziecowe 100 łócek min.5 
6. Sklepy, domy towarowe o powierzchni 

sprzedacowej do 2000 m2 
nie okreWla siC 

7. Restauracje, kawiarnie, inne (z 
wył>czeniem barów mlecznych i 
jadłodajni charytatywnych) 

nie okreWla siC 

8. Biura, urzCdy, poczty, banki 100 m2 pow. ucytk.* min. 1 
9. Przychodnie i gabinety lekarskie, 

kancelarie adwokackie, itp. 
nie okreWla siC 

10. KoWcioły, kaplice nie okreWla siC 
11. Domy parafialne, domy kultury 100 m2 pow. ucytk.* min. 1 
12. Kina, teatry 10 miejsc siedz>cych min. 1 
13. Obiekty muzealne i wystawowe 10 ucytkowników 

jednoczeWnie 
min. 0,5 

14. Szkoły podstawowe  nie okreWla siC 
15. Szkoły Wrednie i gimnazja 30 uczniów na jedn> 

zmianC 
min. 2 

16. Szkoły wycsze, obiekty dydaktyczne 10 studentów 
korzystaj>cych z 

obiektów 
jednoczeWnie 

min. 2 

17. Przedszkola, cłobki, miejsca dziennego 
pobytu dzieci 

nie okreWla siC 

18. Kliniki nie okreWla siC 1 
19. Usługi produkcyjne 10 zatrudnionych** min. 0,5 
20. Usługi rzemieWlnicze 10 zatrudnionych** min. 0,5 
21. Usługi rócne 10 zatrudnionych** min. 0,5 
22. Warsztaty pojazdów mechanicznych nie okreWla siC 
23. Myjnie samochodowe nie okreWla siC 
24. Hale sportowe, boiska (bez miejsc dla 

widzów) 
10 ucytkowników 

jednoczeWnie 
min. 1 

25. Baseny pływackie, siłownie, inne małe 
obiekty sportu i rekreacji 

10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

min. 1 

26. Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 10 ucytkowników 
jednoczeWnie 

min. 1 

* do ”owierzchni uwytkowej, w ”rzy”adku obliczeL za”otrzebowania miejsc postojowych, nie 

zalicza się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”Ł 
** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie; 

5) w ”rzy”adku, gdy wynik obliczeL liczby miejsc ”ostojowych nie jest liczbą caJkowitą, stosuje się za-

okrąglenie czę`ci uJamkowej: dla liczby mniejszej lub równej 0,5 - do 0, dla liczby większej od 0,5 - do 1; 
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6) rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub zmianę s”osobu uwytkowania obiektu istniejącego warunku-

je się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia od”owiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych i rowerów, nie mniejszej niw ta, która wynika z ”rzyrostu ”otrzeb ”arkingowych wywoJa-

nych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą okre`la się na ”odstawie tabel zamieszczonych w § 6 ust. 5 

pkt 4; 

7) w przypadku braku mowliwo`ci realizacji miejsc ”ostojowych dla rowerów na terenie ”rzedsięwzięcia 
do”uszcza się ich lokalizację w granicach ”asa drogowego na chodniku ”od warunkiem nie powodo-

wania ograniczeL w ruchu ”ieszych; 
8) wymogi w zakresie potrzeb miejsc ”ostojowych okre`lone w ust. 5 pkt 4 nie obowiązują w ”rzy”adku: 

a) zmiany s”osobu uwytkowania ”oddasza na cele mieszkalne, 

b) budowy, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany s”osobu uwytkowania obiektu budowlanego (takwe 
tymczasowego) it”Ł wywoJującego ”otrzeby parkingowe mniejsze niw 2 miejsca postojowe, 

c) zagospodarowania tymczasowego związanego z uwytkowaniem sezonowym (letnie ogródki ga-

stronomiczne, itp.); 

9) ”rzebiegi `ciewek rowerowych i ciągów ”ieszych, ”okazane na rysunku ”lanu, są ”rzebiegami przybli-

wonymiŁ Ustalenie lokalizacji `ciewki rowerowej w ”rzekroju ”asa drogowego nastą”i na eta”ie ”rojek-

tu budowlanego ulicy; 

10) o”rócz ”rzebiegów `ciewek rowerowych wskazanych na rysunku ”lanu do”uszcza się równiew ”rowa-

dzenie `ciewek rowerowych w granicach innych terenów elementarnych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) linie rozgraniczające ulic, ciągów ”ieszych i ”ieszo - rowerowych, `ciewek rowerowych wyznaczają 
korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenu; 

2) drogi wewnętrzne, ciągi ”iesze wydzielanełwydzielone lub urządzanełurządzone w granicach terenu 
elementarnego - poza terenami wymienionymi w pkt 1 - wyznaczają korytarze infrastruktury tech-

nicznej, w których mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenu do obsJugi danego terenu elemen-

tarnego, z zastrzeweniem pkt 22; 

3) do”uszcza się rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci uzbrojenia terenu wraz 
z realizacją niezbędnych inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących do”uszczone planem 

przeznaczenie terenu; 

4) zao”atrzenie w wodę z istniejącej i ”rojektowanej sieci wodociągowej o `rednicy 90 - 200 mm zasi-

lanej z istniejących i ”rojektowanych magistral i gJównych rozdzielczych sieci wodociągowych 
o `rednicy 200 - 800 mm, w terenach: S.B.3043.KD.D, S.B.3008.MW, S.B.3011.UO, S.B.3055.KD.G, 

S.B.3046.KD.D (Jana Zamoyskiego, Teofila Lenartowicza), SŁBŁ3047ŁKŚŁL (Jana vu”aLskiego), 
S.B.3049.KD.L (ul. Juliusza SJowackiego), SŁBŁ3053ŁKŚŁL (ul. KsŁ Jana ŚJugosza), SŁBŁ3056ŁKŚŁL 
(ul. Ks. Jana ŚJugosza), SŁBŁ3060ŁKŚŁL (ul. KsŁ Jana ŚJugosza), SŁBŁ3061ŁKŚŁL (ul. Ks. bpa Adama 

Naruszewicza), S.B.3058.KD.Z (ul. KsŁ Hugona KoJJątaja), SŁBŁ3066ŁKŚŁL (ul. Elizy Orzeszkowej), 

SŁBŁ3045ŁKŚŁź (NiemierzyLska), SŁBŁ3052ŁKŚŁL (ul. źygmunta KrasiLskiego, Wyzwolenia), S.B.3054.KD.G 

(Rondo im. Jerzego Giedroycia); 

5) system wodociągowy nalewy realizować: 
a) z zapewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach s”e-

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o obronie cywilnej, 

b) z uwzględnieniem wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgod-

nie z obowiązującymi przepisami ”rzeciw”owarowymi; 

6) od”rowadzanie `cieków sanitarnych istniejącą i ”rojektowaną kanalizacją ogólnos”Jawną i sanitarną 
o `rednicy 0,2 - 0,45 m do istniejących i ”rojektowanych kolektorów ogólnos”Jawnych i sanitarnych 
o `rednicy 0,5 - 2,5/1,8 m w terenach: SŁBŁ3045ŁKŚŁź (NiemierzyLska), SŁBŁ3052ŁKŚŁL (ul. Zygmunta 

KrasiLskiego, Wyzwolenia), SŁBŁ3055ŁKŚŁG, SŁBŁ3049ŁKŚŁL (ul. Juliusza SJowackiego), SŁBŁ3054ŁKŚŁG 
(Rondo imŁ Jerzego Giedroycia, KsŁ StanisJawa Staszica, Wyzwolenia), S.B.3051.KD.L (ul. Ks. Piotra 

Skargi); 

7) od”rowadzanie wód o”adowych istniejącą i ”rojektowaną kanalizacją ogólnos”Jawną i deszczową 
o `rednicy 0,30 - 0,45 m do istniejących i ”rojektowanych kolektorów ogólnos”Jawnych i deszczo-

wych o `rednicy 0,5 - 2,5/1,8 m w terenach: SŁBŁ3045ŁKŚŁź (NiemierzyLska), SŁBŁ3052ŁKŚŁL 
(ul. Zygmunta KrasiLskiego, Wyzwolenia), SŁBŁ3066ŁKŚŁL (Ra”ackiego - Orzeszkowej), S.B.3058.KD.Z 

(ul. KsŁ Hugona KoJJątaja, KadJubka), SŁBŁ3059ŁKŚŁL (ul. Juliana Ursyna Niemcewicza), S.B.3054.KD.G 

(Rondo imŁ Jerzego Giedroycia, KsŁ StanisJawa Staszica, Wyzwolenia), SŁBŁ3051ŁKŚŁL (ul. Ks. Piotra 

Skargi); 
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8) do”uszcza się ”rzebudowę istniejącej kanalizacji ogólnos”Jawnej na kanalizację rozdzielczą (sanitarną 
i deszczową); 

9) zao”atrzenie w gaz z istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej rozdzielczej `redniego ci`nienia o `red-

nicy 25 - 180 mm zasilanej z istniejących i ”rojektowanych magistral i gJównych rozdzielczych sieci 
gazowych `redniego ci`nienia o `rednicy 180 - 500 mm w terenach: S.B.2051.KD.L (ul. Ks. Piotra 

Skargi), S.B.3058.KD.Z (ul. KsŁ Hugona KoJJątaja), SŁBŁ3066ŁKŚŁL (Orzeszkowej), SŁBŁ3043ŁKŚŁŚ 
i SŁBŁ3001ŁU,P oraz z istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej rozdzielczej niskiego ci`nienia o `red-

nicy 63 - 150 mm zasilanej z istniejących i ”rojektowanych magistral i gJównych rozdzielczych sieci 
gazowych niskiego ci`nienia o `rednicy 180 - 300 mm w terenach: S.B.3045.KD.Z (NiemierzyLska), 
S.B.3055.KD.G, S.B.3066.KD.L (Orzeszkowej), S.B.3058.KD.Z (ul. KsŁ Hugona KoJJątaja), SŁBŁ3054ŁKŚŁG 

(Rondo imŁ Jerzego Giedroycia, KsŁ StanisJawa Staszica), SŁBŁ3051ŁKŚŁL (Skargi); 
10) zao”atrzenie w cie”Jo z istniejącej i ”rojektowanej sieci cie”lnej zasilanej z istniejącej magistrali ciepl-

nej o przekroju 2 x 400 mm w terenach: S.B.3066.KD.L (Orzeszkowej), S.B.3055.KD.G oraz projek-

towanej sieci cie”lnej zasilanej z istniejącej magistrali cieplnej 2 x 700 mm w ulicy Wiosny Ludów, 
a takwe ”o”rzez lokalne i indywidualne uródJa cie”Ja; 

11) zao”atrzenie w cie”Jo ustala się z indywidualnych i lokalnych uródeJ cie”Ja wykorzystujących: nisko-

emisyjne instalacje grzewcze na ”aliwo staJe, gaz, olej o”aJowy, energię elektryczną lub odnawialne 
uródJa energii jak: kolektory sJoneczne, ”ompy cieplne itp. o parametrach emisji zanieczyszczeL s”eJ-
niających warunki ochrony `rodowiska lub w dostosowaniu do warunków geologicznych zgodnie 
z przepisami ”rawa geologicznego i górniczego; 

12) zakazuje się instalowania lokalnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe w obiektach nowych 
i poddawanych przebudowie. Ustalenie nie dotyczy instalowania kominków stanowiących uzu”eJnia-

jące uródJo cie”Ja; 
13) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i ”rojektowanych elektroenergetycznych linii kablowych 

15 kV i 0,4 kV ”o”rzez istniejące i ”rojektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV; 

14) obsJuga telekomunikacyjna z istniejących i ”rojektowanych rozdzielczych linii kablowych; 
15) ”rzewiduje się czasowe gromadzenie od”adów staJych w ”ojemnikach ustawionych na ”oszczegól-

nych ”osesjach jako wbudowane, a nastę”nie wywowenie ich na skJadowisko od”adów staJych; s”o-

sób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki; 
16) w liniach rozgraniczających ulic i ”laców do”uszcza się ustawienie pojemników sJuwących gromadze-

niu od”adów ”rzeznaczonych do odzysku; 
17) do”uszcza się lokalizację inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących ustalone w ”lanie funkcje; 
18) nowe i ”rzebudowywane sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić jako ”odziemne, chyba we ustalenia 

szczegóJowe stanowią inaczej; 
19) ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć wodo-

ciągowa 90 mm, kanalizacja `ciekowa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m; 

20) do”uszcza się ”rzebudowę ”rzewodów infrastruktury technicznej ”o”rzez zmianę ”rzekrojów, ”rze-

biegów i budowę nowej sieci w granicach wydzielonych terenów elementarnych; 

21) do”uszcza się retencjonowanie wód deszczowych w terenach: SŁBŁ3001ŁU,P, SŁBŁ3002ŁU,P, 
S.B.3004.U,P, SŁBŁ3005ŁU,P na warunkach ”odanych ”rzez zarządcę sieci; 

22) w terenach S.B.3001.U,P, S.B.3002.U,P, S.B.3004.U,P, S.B.3005.U,P sieci uzbrojenia terenu mogą 
obsJugiwać nie tylko dane tereny elementarne. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny S.B.3001.U,P. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: Park Naukowo - Technologiczny. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 25%; 

2) obowiązuje wprowadzenie bogatego programu zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
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2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązującą i nie”rzekraczalną linię zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów 
programu architektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne 
dla wszystkich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: ”rzedsionków, schodów ze-

wnętrznych, daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz 
ramp; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 35%; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy 18 m z zastrzeweniem pkt 5; 

5) minimalna wysoko`ć zabudowy frontowej od strony ul. NiemierzyLskiej 8 m, lecz nie większa od 
wysoko`ci do gzymsu wieLczącego budynku ”rzy ul. NiemierzyLskiej 17a; 

6) budynki kryte dachami ”Jaskimi; 

7) nową zabudowę realizuje się ”rzy zastosowaniu kom”leksowych rozwiązaL architektonicznych dla 
caJego nowego zes”oJu zabudowy, z uwzględnieniem zastosowanych materiaJów i kolorystyki; 

8) zabudowa i zagos”odarowanie terenu, istniejące w dniu wej`cia w wycie niniejszego planu - do likwi-

dacji; 

9) do”uszcza się lokalizację jednej reklamy wolno stojącej związanej z funkcją terenu, ”od warunkiem, 

we nie będzie ona umieszczona na tle budynków objętych ochroną konserwatorską; 
10) teren objęty jest strefą K konserwatorskiej ochrony krajobrazu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane o ”owierzchni min. 1000 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej od strony ul. NiemierzyLskiej: 40 m; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi ul. NiemierzyLskiej: 
85 - 95 sto”ni, obowiązujący w ”asie o szeroko`ci 20 m wzdJuw ulicyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu SŁBŁ3043ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na podstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: S.B.3043.KD.D, S.B.3067.KPR, S.B.3001.U,P oraz ul. NiemierzyLskiej; 
2) sieć gazowa `redniego ci`nienia Ø 500 mm i Ø 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, w przypadku kolizji z projektowana zabudową do likwidacji i ”rzeJowenia w tereny: 
S.B.3043.KD.D, S.B.3067.KPR; 

3) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem likwidacji; 

4) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych linią kablową 15 kV; 

5) do”uszcza się lokalizację ”om”owni wód deszczowych i ”rze”om”owni `cieków sanitarnych; 
6) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnej oraz telekomunikacyjnej. 

§ 8. Teren elementarny S.B.3002.U,P. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: Park Naukowo - Technologiczny. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 20%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązującą i nie”rzekraczalną linię zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, innych elementów ”rogramu architekto-

nicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszystkich 
elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: ”rzedsionków, schodów zewnętrznych, 
daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 40%; 

4) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy 18 m; 

5) zakazuje się w”rowadzania nowej zabudowy frontowej (od strony ul. NiemierzyLskiej); 
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6) nowe budynki kryte dachami ”Jaskimi; 

7) nową zabudowę realizuje się ”rzy zastosowaniu kom”leksowych rozwiązaL architektonicznych dla 
caJego nowego zes”oJu zabudowy, z uwzględnieniem zastosowanych materiaJów i kolorystyki; 

8) w budynkach w”isanych do rejestru zabytków ”rzy ul. NiemierzyLskiej 17, 17a: 
a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych bryJy, wraz z formą i rodzajem pokrycia dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji, 

ｦ stolarki okiennej i drzwiowej; w przypadku wymiany obowiązuje wykonanie nowej stolarki na 

wzór historycznej, 
b) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się dodatkowe do`wietlenie wyJącznie ”o”rzez 

okna ”oJaciowe; 
9) zakazuje się lokalizacji reklam wbudowanych i wolno stojących w ”asie 20 m od strony ul. NiemierzyLskiej, 

za wyjątkiem pojedynczej reklamy wolno stojącej o maksymalnej powierzchni 3 m2 - informującej 
o lokalizacji Parku Naukowo - Technologicznego; 

10) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych, z wyJączeniem boisk s”ortowych, z zastrzeweniem 

pkt 11; 

11) do”uszcza się ”rzekrycia boisk ”owJokami rozbieralnymi; 

12) do”uszcza się funkcjonowanie istniejącej szkoJy do czasu zagos”odarowania terenu zgodnie z ust. 1; 

13) w czasie funkcjonowania istniejącej szkoJy obowiązuje lokalizacja minimum dwóch boisk sportowych; 

14) teren objęty jest strefą K konserwatorskiej ochrony krajobrazuŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane o ”owierzchni min. 1000 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej od strony S.B.3043.KD.D: 20 m; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi drogi SŁBŁ3043ŁKŚŁŚ: 
85 - 95 sto”ni, obowiązujący w ”asie o szeroko`ci 10 m wzdJuw ulicyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu: S.B.3043.KD.D. i/lub z ul. NiemierzyLskiej (maksymalnie dwa zjazdy); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenie S.B.3043.KD.D, S.B.3002.U,P oraz ul. NiemierzyLskiej; 

2) sieć gazowa `redniego ci`nienia Ø 500 mm i Ø 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, w ”rzy”adku kolizji z ”rojektowana zabudową do likwidacji i ”rzeJowenia w teren 
S.B.3043.KD.D; 

3) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem likwidacji oraz budowy sieci kablo-

wej w nowej lokalizacji; 

4) projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane linią kablową 15 kV; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnej. 

§ 9. Teren elementarny S.B.3003.ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL urządzona - parkowa. Inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej, w granicach terenu elementarnego: 80%; 

2) obowiązuje utrzymanie bogatego programu zieleni; 

3) obowiązuje utrzymanie skJadu gatunkowego drzew; 
4) do”uszcza się wycinkę wysokich krzewów i drzew samosiewnych zakJócających kom”ozycję zieleniŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje zachowanie i uczytelnienie kompozycji zieleni z zachowaniem ukJadu alei gJównej; 
2) zakazuje się zabudowy terenu; 
3) utrzymuje się gJówne wej`cie z ul. NiemierzyLskiej; 
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4) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury oraz eks”ozycję eks”onatów związanych z dzia-

Jalno`cią Muzeum Techniki i Komunikacji; 

5) zakazuje się lokalizacji reklam; 

6) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych w ”asie o szeroko`ci 3 m prowadzonym wzdJuw tere-

nu SŁBŁ3002ŁU,P na odcinku o dJugo`ci okŁ 160 m (do budynku szkoJy) oraz w istniejących i ”rojek-

towanych alejach; 

7) teren zieleni zabytkowej ujętej w gminnej ewidencji zabytków; 
8) teren objęty jest strefą K konserwatorskiej ochrony krajobrazu; 
9) czę`ć terenu objęta jest strefą WII czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Śojazd z terenów: SŁBŁ3043ŁKŚŁŚ iłlub SŁBŁ3044ŁKŚŁŚŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem likwidacji oraz budowy sieci kablo-

wej w nowej lokalizacji; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: S.B.3043.KD.D, S.B.3044.KD.D oraz ul. NiemierzyLskiejŁ 

§ 10. Teren elementarny S.B.3004.U,P. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: Park Naukowo - Technologiczny, usJugi; 
2) zakazuje się lokalizacji skle”ów o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 100 m2; 

3) zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej; 

4) do”uszcza się istniejącą funkcję mieszkaniowąŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 30%; 

2) obowiązuje w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązującą i nie”rzekraczalną linię zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów 
programu architektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne 
dla wszystkich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, 
daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 35%; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy 18 m z zastrzeweniem pkt 6; 

5) maksymalna wysoko`ć zabudowy frontowej od strony ul. NiemierzyLskiej nie większa od wysoko`ci 
do gzymsu wieLczącego budynku ”rzy ul. NiemierzyLskiej 17a; 

6) minimalna wysoko`ć zabudowy frontowej: 11 m; 

7) nowe budynki kryte dachami ”Jaskimi; 

8) do”uszcza się rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych maksymalnie o 20% istniejącej ”o-

wierzchni zabudowy budynku; 

9) zakazuje się rozbudowy istniejących budynków niemieszkalnych; 

10) zakazuje się lokalizacji nowych lokali mieszkalnych; 

11) teren objęty jest strefą K konserwatorskiej ochrony krajobrazu; 
12) czę`ć terenu objęta jest strefą WII czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane o ”owierzchni min. 1000 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej od strony ul. NiemierzyLskiej: 30 m; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi ul. NiemierzyLskiej: 
80 - 100 sto”ni, obowiązujący w ”asie o szeroko`ci 20 m wzdJuw ulicyŁ 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu S.B.3044.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz odprowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenie S.B.3043.KD.D oraz ul. NiemierzyLskiej; 

2) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem likwidacji oraz budowy sieci kablo-

wej w nowej lokalizacji; 

3) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 11. Teren elementarny S.B.3005.U,P. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: Park Naukowo - Technologiczny; 

2) przeznaczenie terenu 1.KS: parking dla samochodów osobowych i autokarówŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 25%; 

2) obowiązuje w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni; 

3) na terenie 1ŁKS obowiązuje w”rowadzenie sz”aleru drzew wzdJuw ul. NiemierzyLskiejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza nie”rzekraczalną linię zabudowy na wysoko`ci ”owywej ”arteru: wy-

kuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów ”rogramu archi-

tektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszyst-

kich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: ”rzedsionków, schodów zewnętrznych, 
daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 30%; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy 18 m z zastrzeweniem pkt 5; 

5) minimalna wysoko`ć zabudowy frontowej od strony ul. NiemierzyLskiej: 8 m; 

6) budynki kryte dachami ”Jaskimi; 

7) nową zabudowę realizuje się ”rzy zastosowaniu kom”leksowych rozwiązaL architektonicznych dla 

caJego nowego zes”oJu zabudowy, z uwzględnieniem zastosowanych materiaJów i kolorystyki; 
8) zabudowa i zagos”odarowanie terenu, istniejące w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu - do likwidacji; 

9) do”uszcza się lokalizację jednej reklamy wolno stojącej związanej z funkcją terenu, ”od warunkiem, 

we nie będzie ona umieszczona na tle budynków objętych ochroną konserwatorską; 
10) na terenie 1 KS ustala się w”rowadzenie zieleni wysokiej wg wskaunika: 1 drzewo - 5 miejsc posto-

jowych; 

11) ”arking na terenie 1ŁKS ”rzeznaczony do obsJugi Parku Naukowo - Technologicznego i Muzeum 

Techniki i Komunikacji; 

12) zakazuje się zabudowy bez”o`rednio ”rzy granicy terenu elementarnego S.B.3008.MW; 

13) obiekty na ”otrzeby obrony cywilnej: istniejące ukrycie wolno stojące w ”óJnocno - wschodniej czę`ci 
terenu - do zachowania, z zastrzeweniem pkt 14; 

14) do”uszcza się likwidację istniejącego obiektu obrony cywilnej ”od warunkiem wykonania ukrycia 

o pojemno`ci i ”arametrach nie mniejszych niw w obiekcie likwidowanym; 

15) czę`ć terenu objęta jest strefą K konserwatorskiej ochrony krajobrazu; 
16) czę`ć terenu objęta jest strefą WII czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane o ”owierzchni min. 1000 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej od strony SŁBŁ3044ŁKŚŁŚ: 35 m; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi drogi SŁBŁ3044ŁKŚŁŚ 
85 - 95 sto”ni, obowiązujący w ”asie o szeroko`ci 20 m wzdJuw ulicyŁ 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3044ŁKŚŁŚ iłlub SŁBŁ3043ŁKŚŁŚ iłlub z ul. NiemierzyLskiej (maksymalnie 

jeden zjazd); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: S.B.3043.KD.D, S.B.3044.KD.D, S.B.3037.KP oraz ul. NiemierzyLskiej; 
2) sieci: wodociągowa Ø 150 mm, cieplna 2 x Ø 76 mm i elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz ”rzeJowenia w teren S.B.3043.KD.D; 

3) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych linią kablową 15 kV. 

§ 12. Teren elementarny S.B.3006.U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: Muzeum Techniki i Komunikacji z usJugami towarzyszącymi, usJugiŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 5%; 

2) obowiązuje w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni; 

3) zachowuje się drzewa wzdJuw ul. Teofila Lenartowicza oraz w ”oJudniowo - zachodniej czę`ci terenuŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązującą i nie”rzekraczalną linię zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, innych elementów ”rogramu architekto-

nicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszystkich 
elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, daszków nad wej-

`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 65%; 

4) wysoko`ć zabudowy na za”leczu dziaJek ”rzy ul. Teofila Lenartowicza 3 i 4 nie większa niw wysoko`ć 
zabudowy frontowej; 

5) minimalna wysoko`ć nowej zabudowy frontowej ”rzy ul. Teofila Lenartowicza 4 - 12 m, lecz nie 

większa od wysoko`ci budynku ”rzy ul. Teofila Lenartowicza 5; 

6) budynki kryte dachami o spadku od 0 do 60 stopni; 

7) budynki ”arterowe w czę`ci frontowej nieruchomo`ci ”rzy ul. Teofila Lenartowicza 4 - do likwidacji; 

8) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęty w gminnej ewidencji zabytków budynek zabytkowy, ”rzy 
ul. Teofila Lenartowicza 3, okre`lony na rysunku ”lanu; 

9) w budynku przy ul. Teofila Lenartowicza 3: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej 
i bramnej od strony dróg ”ublicznych, 

b) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 
10) w budynkach w”isanych do rejestru zabytków ”rzy ul. NiemierzyLskiej 18a: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej 
i bramnej od strony dróg ”ublicznych, 

b) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 

11) obiekty na ”otrzeby obrony cywilnej: istniejąca syrena miejskiego systemu powszechnego ostrzegania 

i alarmowania ludno`ci o zagroweniach, na budynku ”rzy ul. NiemierzyLskiej 18a - do zachowania; 

12) teren objęty jest strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej; 
13) czę`ć terenu objęta jest strefą WII czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3046ŁKŚŁŚ (ul. Teofila Lenartowicza) i/lub z ul. NiemierzyLskiej; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5; 

3) ”otrzeby ”arkingowe realizuje się czę`ciowo w granicach terenu elementarnego S.B.3005.U,P w ob-

szarze podwydzielenia 1.KS. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenie: S.B.3046.KD.D oraz ul. NiemierzyLskiej; 

2) sieć elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu; 

4) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji; 

5) sieć wodociągowa Ø 150 mm - z dopuszczeniem likwidacji. 

§ 13. Teren elementarny S.B.3007.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w ”artery budynków wielorodzinnych od strony ul. NiemierzyLskiejŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 35% niezabudowanej w dniu wej`cia w wycie niniej-

szego ”lanu ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązującą i nie”rzekraczalną linię zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, innych elementów ”rogramu architekto-

nicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszystkich 
elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, daszków nad wej-

`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 50%; 

4) zakazuje się zmiany kom”ozycji zes”oJu zabudowy obrzewnej; 
5) wysoko`ć zabudowy wewnątrz kwartaJu nie większa niw wysoko`ć zabudowy frontowej; 
6) budynki kryte dachami o spadku od 0 do 60 stopni; 

7) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy 
ul. NiemierzyLskiej 19, 20, 21, 21a oraz Teofila Lenartowicza 1 - 2, okre`lone na rysunku ”lanu; 

8) w budynkach przy ul. NiemierzyLskiej 19, 20, 21, 21a oraz Teofila Lenartowicza 1,2: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej 

i bramnej od strony dróg ”ublicznych, 
b) w przypadku przebudowy lokali mieszkalnych i usJugowych do”uszcza się ”rzeksztaJcenia elewa-

cji wyJącznie w ”rzyziemiu, w kondygnacjach parteru i poddasza, 

c) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się: 
ｦ ”rzeksztaJcenia istniejących otworów okiennych, nawiązując do kompozycji elewacji, 

ｦ niezbędną rozbudowę umowliwiającą uzyskanie wymaganej przepisami wysoko`ci uwytkowej 
ostatniej, istniejącej kondygnacji, ”od warunkiem realizacji jednakowej wysoko`ci elewacji 

frontowej na caJej szeroko`ci budynku, 
ｦ na dachach stromych od strony dróg ”ublicznych dodatkowe do`wietlenie wyJącznie ”o”rzez 

okna ”oJaciowe, 

d) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 
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9) w ”arterach budynków do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali usJugowych oraz mieszkalnych 

na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 
a) nawiązuje się do kompozycji obiektu i charakteru elewacji, 

b) zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach parteru; 

10) teren objęty jest strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3046ŁKŚŁŚ (ul. Teofila Lenartowicza) i/lub ul. NiemierzyLskiej; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: S.B.3045.KD.Z (ul. NiemierzyLska), SŁBŁ3046ŁKŚŁŚ (Teofila Lenartowicza, Jana źamoy-

skiego); 

2) ”rzyJącza: wodociągowe, gazowe, elektroenergetyczne oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej - ze 

sJuwebno`cią ”rzebiegu oraz z do”uszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy sieci 

w nowej lokalizacji. 

§ 14. Teren elementarny S.B.3008.MW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zakazuje się lokalizacji nowych usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 25%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 30%; 

3) maksymalna wysoko`ć zabudowy frontowej 17 m, lecz nie mniej niw 4 kondygnacje, z zastrzeweniem 

pkt 8; 

4) wysoko`ć zabudowy na za”leczu dziaJki nie większa niw wysoko`ć zabudowy frontowej; 
5) budynki kryte dachami o spadku od 0 do 60 stopni; 

6) na dziaJce geodezyjnej nr 22: 

a) zakazuje się zabudowy, 
b) lokalizuje się obiekty maJej architektury i bogaty program zieleni; 

7) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęty w gminnej ewidencji zabytków budynek zabytkowy, ”rzy 
ul. Teofila Lenartowicza 5, okre`lony na rysunku ”lanu; 

8) w budynku przy ul. Teofila Lenartowicza 5: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej 
i bramnej od strony dróg ”ublicznych, 

b) w przypadku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się: 
ｦ ”rzeksztaJcenia istniejących otworów okiennych, nawiązując do kompozycji elewacji, 

ｦ niezbędną rozbudowę umowliwiającą uzyskanie wymaganej przepisami wysoko`ci uwytkowej 
ostatniej, istniejącej kondygnacji, ”od warunkiem realizacji jednakowej wysoko`ci elewacji 
frontowej na caJej szeroko`ci budynku, 

ｦ na dachach stromych od strony dróg ”ublicznych dodatkowe do`wietlenie wyJącznie ”o”rzez 
okna ”oJaciowe, 

c) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 
9) ustala się ”rzebieg ciągu ”ieszego, okre`lony na rysunku ”lanu; 
10) obiekty na ”otrzeby obrony cywilnej: istniejące ukrycie wolno stojące w ”óJnocnej czę`ci terenu - do 

zachowania, z zastrzeweniem pkt 11; 
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11) do”uszcza się likwidację istniejącego obiektu obrony cywilnej pod warunkiem wykonania ukrycia 

o pojemno`ci i ”arametrach nie mniejszych niw w obiekcie likwidowanym; 

12) czę`ć terenu objęta jest strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu: SŁBŁ3046ŁKŚŁŚ (ul. Teofila Lenartowicza); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: S.B.3046.KD.D (Teofila Lenartowicza, Jana Zamoyskiego), S.B.3037.KP; 

2) sieci: wodociągowa Ø 100 mm, gazowa Ø 100 mm, cieplna 2 x Ø 50 mm - 2 x Ø 200 mm, elektro-

energetyczna 0,4 kV i kanalizacja ogólnos”Jawna Ø 0,4 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudo-

wy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) magistrala wodociągowa Ø 600 mm wraz z pasem technicznym o szeroko`ci 6 m (po 3 m z obu 

stron od osi rury) pokazanym na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowej magistrali w terenie elementarnym. 

§ 15. Teren elementarny S.B.3009.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie zieleniŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 70%; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy nie wywsza od wysoko`ci zabudowy istniejącej w dniu wej`cia 
w wycie niniejszego ”lanu; 

3) budynek kryty dachem o spadku od 0 do 60 stopni; 

4) teren objęty jest strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Dojazd poprzez teren S.B.3025.MW, U. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Dobudowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem przebu-

dowy, rozbudowy, remontu. 

§ 16. Teren elementarny S.B.3010.KG,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: garaw wielokondygnacyjny; 
2) na narowniku ulic: Jana źamoyskiego i Zygmunta KrasiLskiego do”uszcza się usJugi wbudowane 

w budynek garawowyŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 10%. 

Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
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2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązującą i nie”rzekraczalną linię zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, innych elementów ”rogramu architekto-

nicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszystkich 
elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, daszków nad wej-

`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 70%; 

4) maksymalna ”owierzchnia usJug - 10% ”owierzchni caJkowitej budynku garawowego; 
5) zabudowę realizuje się jako obrzewną; 
6) maksymalna wysoko`ć zabudowy 18 m, lecz nie mniej niw 4 kondygnacje; 
7) budynki kryte dachami ”Jaskimi; 

8) zabudowa na narowniku ulic: źygmunta KrasiLskiego i ”rzedJuwenia ul. Elizy Orzeszkowej powinna 

stanowić zamknięcie kompozycyjne widoku od strony ul. Zygmunta KrasiLskiego i ślizy Orzeszkowej; 
9) zabudowa na narowniku ulic: źygmunta KrasiLskiego i Jana źamoyskiego ”owinna stanowić zamknię-

cie kompozycyjne widoku od strony ul. Zygmunta KrasiLskiego i Franciszka Kar”iLskiego; 
10) ”o wyburzeniu budynków sąsiadujących z terenem elementarnym od strony ul. Zygmunta KrasiLskie-

go do”uszcza się zagos”odarowanie tymczasowe w formie parkingu dla samochodów osobowychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3046ŁKŚŁŚ (ul. Jana Zamoyskiego) i/lub S.B.3043.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

źao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
S.B.3043.KD.D, S.B.3055.KD.G, S.B.3046.KD.D (ul. Teofila Lenartowicza, ul. Jana Zamoyskiego). 

§ 17. Teren elementarny S.B.3011.UO. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: usJugi o`wiatyŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 30%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, innych elementów ”rogramu architekto-

nicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszystkich 
elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: ”rzedsionków, schodów zewnętrznych, 
daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 20%; 

4) wysoko`ć zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 18 m; 

5) budynki kryte dachami ”Jaskimi; 

6) obiekty na potrzeby obrony cywilnej: na obszarze pod budownictwo ochronne na wypadek wprowa-

dzenia stanu zagrowenia ”aLstwa, okre`lonym na rysunku ”lanu, zakazuje się lokalizacji staJych i tym-

czasowych budynków i budowliŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3046ŁKŚŁŚ (ul. Jana Zamoyskiego) i/lub S.B.3043.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: S.B.3043.KD.D, S.B.3046.KD.D (ul. Teofila Lenartowicza, ul. Jana Zamoyskiego), 

S.B.3037.KP, S.B.3008.MW; 

2) sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji; 

3) magistrala wodociągowa Ø 600 mm wraz z pasem technicznym o szeroko`ci 6 m (po 3 m z obu 

stron od osi rury) pokazanym na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowej magistrali w terenie elementarnym wzdJuw terenu SŁBŁ3037ŁKPŁ 

§ 18. Teren elementarny S.B.3012.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w ”artery budynków wielorodzinnych; 
3) ”rzeznaczenie terenu 1ŁKG: garaw ”odziemny. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 30%, z za-

strzeweniem pkt 2; 

2) na terenie 1.KG minŁ 30% ”owierzchni zagos”odarowuje się bogatym programem zieleni na ”odJowu 
za”ewniającym jej naturalną wegetację; 

3) ubytki zieleni wysokiej nalewy uzu”eJniać nowymi nasadzeniami. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza nie”rzekraczalną linię zabudowy na wysoko`ci ”owywej parteru: wy-

kuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów ”rogramu archi-

tektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszyst-

kich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, daszków nad 
wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 20%; 

4) zakazuje się zwiększania istniejącej wysoko`ci zabudowy; 
5) budynki kryte dachami ”Jaskimi; 

6) zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej; 

7) na terenie 1ŁKG ”owierzchnię na stro”ie garawu ”odziemnego ”rzeznacza się na funkcję rekreacyjno - 
s”ortową z zielenią towarzyszącą, z zastrzeweniem pkt 8; 

8) na terenie 1ŁKG na stro”ie garawu ”odziemnego do”uszcza się lokalizację miejsc postojowych na po-

wierzchni do 40% z zielenią towarzyszącą; 
9) na terenie 1.KG, do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ust. 1 pkt 3, do”uszcza się nastę”ują-

ce zagospodarowanie tymczasowe: 

a) funkcja rekreacyjno - s”ortowa z zielenią towarzyszącą, 
b) miejsca ”ostojowe z zielenią towarzyszącą; 

10) obiekty na potrzeby obrony cywilnej: na obszarach pod budownictwo ochronne na wypadek wpro-

wadzenia stanu zagrowenia ”aLstwa, okre`lonych na rysunku ”lanu, zakazuje się lokalizacji staJych 
i tymczasowych budynków i budowliŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3045ŁKŚŁź (ul. NiemierzyLska) iłlub S.B.3046.KD.D (ul. Jana Zamoyskiego); 

2) obsJuga terenu 1ŁKG ”o”rzez istniejące ”rzejazdy bramne przy ul. NiemierzyLskiej 23 i ul. Teofila Le-

nartowicza 21, 22a oraz tereny ”rzylegJe; 
3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: S.B.3045.KD.Z (NiemierzyLska), SŁBŁ3046ŁKŚŁŚ (ul. Teofila Lenartowicza, ul. Jana Za-

moyskiego), S.B.3055.KD.G, S.B.3012.MW,U, S.B.3013.MW,U; 

2) sieci: wodociągowa Ø 50 - 110 mm, gazowa Ø 50 - 150 mm, cieplna 2 x Ø 50 mm - Ø 200 mm, 

elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV oraz kanalizacja sanitarna Ø 0,2 - 0,3 m i deszczowa Ø 0,3 m - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) hydrofornie i stacje transformatorowe 15/0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

4) stacje bazowe telefonii komórkowej - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy w nowej lokalizacji. 

§ 19. Teren elementarny S.B.3013.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w ”artery budynków wielorodzinnych od strony ul. NiemierzyLskiejŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% niezabudowanej w dniu wej`cia w wycie niniej-

szego ”lanu ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązującą i nie”rzekraczalną linię zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, innych elementów ”rogramu architekto-

nicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszystkich 
elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, daszków nad wej-

`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy, ram” oraz istniejących ”rzedsionków; 
3) do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni zabudowy, istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego 

planu, maksymalnie o 7% ”owierzchni zabudowy ”oszczególnych budynków, w celu ”o”rawy funk-

cjonowania istniejących budynków n”Ł realizacja szybów windowych; 
4) wysoko`ć zabudowy frontowej minimum 4 kondygnacje, lecz nie większa niw wysoko`ć istniejących 

kamienic - nie dotyczy budynków objętych ochroną konserwatorską; 
5) wysoko`ć nowej zabudowy wewnątrz kwartaJu nie większa niw wysoko`ć frontowej zabudowy ka-

mienicowej; 

6) budynki kryte dachami o spadku od 0 do 60 stopni; 

7) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy ul. Teofila 

Lenartowicza 20, 23 oraz ul. NiemierzyLskiej 22, 24, 25 oraz 28, okre`lone na rysunku ”lanu; 
8) w budynkach przy ul. Teofila Lenartowicza 20, 23 oraz ul. NiemierzyLskiej 22, 24, 25 oraz 28: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej 
i bramnej od strony dróg ”ublicznych, 

b) do”uszcza się dobudowę jednej kondygnacji w budynku ”rzy ul. NiemierzyLskiej 25, 
c) w przypadku przebudowy lokali mieszkalnych i usJugowych do”uszcza się ”rzeksztaJcenia elewa-

cji wyJącznie w ”rzyziemiu, w kondygnacjach parteru i poddasza, 

d) w przypadku przebudowy ”oddasza do”uszcza się: 
ｦ ”rzeksztaJcenia istniejących otworów okiennych, nawiązując do kompozycji elewacji, 

ｦ niezbędną rozbudowę umowliwiającą uzyskanie wymaganej przepisami wysoko`ci uwytkowej 
ostatniej, istniejącej kondygnacji, ”od warunkiem realizacji jednakowej wysoko`ci elewacji 
frontowej na caJej szeroko`ci budynku, 

ｦ na dachach stromych od strony dróg ”ublicznych dodatkowe do`wietlenie wyJącznie ”o”rzez 
okna ”oJaciowe, 

e) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 
9) w ”arterach budynków do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali usJugowych oraz mieszkalnych 

na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 
a) nawiązuje się do kompozycji obiektu i charakteru elewacji, 

b) zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach parteru; 

10) teren objęty jest strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennejŁ 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 6 ｦ 814 ｦ Poz. 117 

 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3045ŁKŚŁź (ul. NiemierzyLska) iłlub SŁBŁ3046ŁKŚŁŚ (ul. Teofila Lenartowi-

cza); 

2) obsJuga terenu 1ŁKG w terenie elementarnym SŁBŁ3012ŁMW,U ”o”rzez istniejące ”rzejazdy bramne 

przy ul. NiemierzyLskiej 23 oraz ul. Teofila Lenartowicza 21, 22a; 

3) liczbę miejsc postojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5; 

4) do”uszcza się realizację miejsc postojowych w terenie S.B.3012.MW,U. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: S.B.3045.KD.Z (NiemierzyLska), SŁBŁ3046ŁKŚŁŚ (ul. Teofila Lenartowicza, ul. Jana Za-

moyskiego), S.B.3012.MW,U, S.B.3013.MW,U; 

2) sieci: wodociągowa Ø 50 mm, gazowa Ø 50 - 150 mm, cieplna 2 x Ø 40 mm - 2 x Ø 500 mm, elek-

troenergetyczna 0,4 kV oraz kanalizacja sanitarna Ø 0,2 - 0,3 m i kanalizacja deszczowa - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) stacja bazowa telefonii komórkowej - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy w nowej lokalizacji. 

§ 20. Teren elementarny S.B.3014.MW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zakazuje się lokalizacji nowych usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% niezabudowanej w dniu wej`cia w wycie 
niniejszego ”lanu ”owierzchni dziaJki budowlanej, z wyJączeniem ”rzedogródków, z zastrzeweniem 

pkt 2; 

2) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna dla dziaJki geodezyjnej nr 21 - 30%; 

3) na dziaJce geodezyjnej nr 21 realizuje się bogaty ”rogram zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące linie zabudowy na wysoko`ci ”owywej ”arteru: wyku-

szy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów ”rogramu architek-

tonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszystkich 
elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, daszków nad wej-

`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni zabudowy, istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego 
planu, maksymalnie o 7% ”owierzchni zabudowy ”oszczególnych budynków, w celu ”o”rawy funk-

cjonowania istniejących budynków n”Ł realizacja szybów windowych, z wyJączeniem dziaJki geode-

zyjnej nr 21; 

4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy dla dziaJki geodezyjnej nr 21: 35%; 

5) wysoko`ć zabudowy minimum 4 kondygnacje, lecz nie większa niw wysoko`ć istniejących kamienic - 

nie dotyczy budynków objętych ochroną konserwatorską; 
6) budynki kryte dachami o spadku od 0 do 60 stopni; 

7) na dziaJce geodezyjnej nr 21 realizuje się zabudowę ”rzylegającą do budynku ”rzy ul. NiemierzyLskiej 14; 
8) zachowuje się ukJad ”rzedogródków; 
9) utrzymuje się i uzu”eJnia kom”ozycję zes”oJu zieleni z wywo”Jotami obwódkowymi w ciągu ”rzed-

ogródków; 
10) na terenie ”rzedogródków zakazuje się lokalizacji miejsc parkingowych; 

11) obejmuje się ochroną konserwatorską, zakwalifikowane do w”isu do rejestru zabytków budynki ”rzy 
ul. NiemierzyLskiej 14 i 15 oraz przy ul. Juliusza SJowackiego 14 i 15, okre`lone na rysunku ”lanu; 
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12) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy ul. Jana 

vu”aLskiego 8a, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, okre`lone na rysunku ”lanu; 

13) w budynkach zakwalifikowanych do w”isu do rejestru zabytków oraz w budynkach ujętych w gmin-

nej ewidencji zabytków: 
a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej 
i bramnej od strony dróg ”ublicznych, 

b) w ”rzy”adku ”rzebudowy do”uszcza się ”rzeksztaJcenia elewacji wyJącznie w kondygnacji ”od-

dasza, z zastrzeweniem pkt 14, 

c) w przy”adku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się: 
ｦ ”rzeksztaJcenia istniejących otworów okiennych, nawiązując do kompozycji elewacji, 

ｦ niezbędną rozbudowę umowliwiającą uzyskanie wymaganej przepisami wysoko`ci uwytkowej 
ostatniej, istniejącej kondygnacji, ”od warunkiem realizacji jednakowej wysoko`ci elewacji 
frontowej na caJej szeroko`ci budynku, 

ｦ na dachach stromych od strony dróg ”ublicznych dodatkowe do`wietlenie wyJącznie ”o”rzez 
okna ”oJaciowe, 

d) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 
14) w ”arterach budynków do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali usJugowych wedJug nastę”ują-

cych zasad: 

a) nawiązuje się do kompozycji obiektu i charakteru elewacji, 

b) zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach ”arteru; 
15) w budynkach zakwalifikowanych do w”isu do rejestru zabytków, w ”rzy”adku wymiany stolarki 

okiennej, drzwiowej i bramnej od strony dróg ”ublicznych, obowiązuje wykonanie nowej stolarki na 
wzór historycznej; 

16) do”uszcza się realizację otworów okiennych w elewacji szczytowej budynku oficynowego przy 

ul. NiemierzyLskiej 14 oraz budynku ”rzy ul. Jana vu”aLskiego 8a ”od warunkiem objęcia realizacją 
caJej elewacji; 

17) zachowuje się elementy historycznego wy”osawenia terenu - schody, ogrodzenia, bramy, murki opo-

rowe; 

18) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3045ŁKŚŁź (ul. NiemierzyLska) iłlub SŁBŁ3047ŁKŚŁL (ul. Jana vu”aLskiego) 
i/lub S.B.3049.KD.L (ul. Juliusza SJowackiego); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
S.B.3045.KD.Z (ul. NiemierzyLska), SŁBŁ3047ŁKŚŁL (ul. Jana vu”aLskiego), SŁB.3049.KD.L, S.B.3014.MW; 

2) sieć elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) ”rzyJącza: wodociągowe, gazowe, elektroenergetyczne oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej - ze 

sJuwebno`cią ”rzebiegu oraz z do”uszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy sieci 

w nowej lokalizacji. 

§ 21. Teren elementarny S.B.3015.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) dopuszcza się usJugi wbudowane w ”artery budynków wielorodzinnychŁ 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% niezabudowanej w dniu wej`cia w wycie niniej-

szego ”lanu ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązującą i nie”rzekraczalną linię zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów 
programu architektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne 
dla wszystkich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, 
daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni zabudowy, istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego 
planu, maksymalnie o 7% ”owierzchni zabudowy ”oszczególnych budynków, w celu poprawy funk-

cjonowania istniejących budynków n”Ł realizacja szybów windowych; 
4) wysoko`ć zabudowy wewnątrz kwartaJu nie większa niw wysoko`ć zabudowy frontowej; 
5) budynki kryte dachami o spadku od 0 do 60 stopni; 

6) do”uszcza się dalsze funkcjonowanie istniejącej ”iekarni; 
7) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy ul. Jana 

vu”aLskiego 4, 5, 6, 7 i 8, okre`lone na rysunku ”lanu; 
8) w budynkach przy ul. Jana vu”aLskiego 4, 5, 6, 7 i 8: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej 
i bramnej od strony dróg ”ublicznych, 

b) w przypadku przebudowy lokali mieszkalnych i usJugowych do”uszcza się ”rzeksztaJcenia elewa-

cji wyJącznie w ”rzyziemiu, w kondygnacjach parteru i poddasza, 

c) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się: 
ｦ ”rzeksztaJcenia istniejących otworów okiennych, nawiązując do kompozycji elewacji, 

ｦ niezbędną rozbudowę umowliwiającą uzyskanie wymaganej przepisami wysoko`ci uwytkowej 
ostatniej, istniejącej kondygnacji, ”od warunkiem realizacji jednakowej wysoko`ci elewacji 
frontowej na caJej szeroko`ci budynku, 

ｦ na dachach stromych od strony dróg ”ublicznych dodatkowe do`wietlenie wyJącznie ”o”rzez 
okna ”oJaciowe, 

d) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 
9) w ”arterach budynków ”rzy ul. Jana vu”aLskiego 4, 5, 6, 7 i 8 do”uszcza się ”rzebudowę istnieją-

cych lokali usJugowych oraz mieszkalnych na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 
a) nawiązuje się do kompozycji obiektu i charakteru elewacji, 

b) zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach ”arteru; 
10) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennych; 
11) do”uszcza się dyslokację stacji transformatorowej w granicach terenu elementarnego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3047ŁKŚŁL (ul. Jana vu”aLskiego) iłlub SŁBŁ3048ŁKŚŁŚ (ul. Ks. Barnima III 

Wielkiego); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: S.B.3047.KD.L (ul. Jana vu”aLskiego), S.B.3048.KD.D (ul. Ks. Barnima III Wielkiego), 

S.B.3016.MW,U; 

2) sieć elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji; 
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3) dobudowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w nowej lokalizacji. 

§ 22. Teren elementarny S.B.3016.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w ”artery budynków wielorodzinnych, z zastrzeweniem pkt 3; 

3) zakazuje się lokalizacji nowych usJug w istniejących budynkach mieszkalnych przy ul. Ks. Barnima III 

Wielkiego 5-12a. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 30%; 

2) ubytki zieleni wysokiej nalewy uzu”eJniać nowymi nasadzeniami. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku planu; 

2) do”uszcza się wysunięcia ”oza nie”rzekraczalną linię zabudowy na wysoko`ci ”owywej ”arteru: wy-

kuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów ”rogramu archi-

tektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszyst-

kich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, daszków nad 
wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 35%; 

4) zakazuje się zwiększania istniejącej wysoko`ci zabudowy, z zastrzeweniem pkt 5; 

5) maksymalna wysoko`ć zabudowy od strony ul. Ks. Barnima III Wielkiego: 18,5 m; 

6) budynki kryte dachami ”Jaskimi; 

7) teren objęty jest strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3045ŁKŚŁź (ul. NiemierzyLska) i/lub S.B.3047.KD.L (ul. Jana vu”aLskiego) 
i/lub S.B.3048.KD.D (ul. Ks. Barnima III Wielkiego); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: S.B.3045.KD.Z (ul. NiemierzyLska), SŁBŁ3047ŁKŚŁL (ul. Jana vu”aLskiego), SŁBŁ3048.KD.D 

(ul. Ks. Barnima III Wielkiego), S.B.3015.MW,U, S.B.3016.MW,U; 

2) sieci: cieplna 2 x Ø 76 mm - Ø 200 mm, elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 23. Teren elementarny S.B.3017.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w ”artery budynków wielorodzinnychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% niezabudowanej w dniu wej`cia w wycie 
niniejszego ”lanu ”owierzchni dziaJki budowlanej, z zastrzeweniem pkt 2; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna dla terenu obejmującego dziaJki geodezyjne: 11ł4, 
1/20, 1/21, 1/26 i 2/4 - 10%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
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2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązującą i nie”rzekraczalną linię zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów 
programu architektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne 
dla wszystkich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, 
daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni zabudowy, istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego 
planu, maksymalnie o 7% ”owierzchni zabudowy ”oszczególnych budynków, w celu ”oprawy funk-

cjonowania istniejących budynków n”Ł realizacja szybów windowych, z zastrzeweniem pkt 4; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu obejmującego dziaJki geodezyjne: 11ł4, 1ł20, 1ł21, 
1/26 i 2/4 - 70%; 

5) maksymalna wysoko`ć zabudowy frontowej 18,5 m lecz nie mniej niw 4 kondygnacje; 
6) wysoko`ć zabudowy wewnątrz kwartaJu nie większa niw wysoko`ć zabudowy frontowej; 
7) budynki kryte dachami o s”adku od 0 do 60 sto”ni, zastrzeweniem pkt 8; 

8) zabudowa przy ul. Ks. Barnima III Wielkiego 4 kryta dachem ”Jaskim; 

9) przy ul. Ks. Barnima III Wielkiego 4 realizuje się zabudowę ”rzylegającą do budynku ”rzy ul. Ks. Bar-

nima III Wielkiego 3; 

10) ”owywej 4 kondygnacji do”uszcza się wycofanie `ciany frontowej; 
11) ”arterowa ”rzybudówka dostawiona do budynku ”rzy ul. NiemierzyLskiej 7 - do likwidacji; 

12) zachowuje się ”rzedogródki ”rzed budynkami przy ul. NiemierzyLskiej 8-9; 

13) w”rowadza się ”rzedogródek ”rzed budynkiem przy ul. NiemierzyLskiej 7; 
14) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy 

ul. NiemierzyLskiej 6, 7, 8, 9, okre`lone na rysunku ”lanu; 
15) w budynkach przy ul. NiemierzyLskiej 6, 7, 8, 9: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kom”ozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej 
i bramnej od strony dróg ”ublicznych, 

b) w przypadku przebudowy lokali mieszkalnych i usJugowych do”uszcza się ”rzeksztaJcenia elewa-

cji wyJącznie w ”rzyziemiu, w kondygnacjach parteru i poddasza, 

c) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się: 
ｦ ”rzeksztaJcenia istniejących otworów okiennych, nawiązując do kompozycji elewacji, 

ｦ niezbędną rozbudowę umowliwiającą uzyskanie wymaganej przepisami wysoko`ci uwytkowej 
ostatniej, istniejącej kondygnacji, ”od warunkiem realizacji jednakowej wysoko`ci elewacji 
frontowej na caJej szeroko`ci budynku, 

ｦ na dachach stromych od strony dróg ”ublicznych dodatkowe do`wietlenie wyJącznie ”o”rzez 
okna ”oJaciowe, 

d) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 
16) w ”arterach budynków do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali usJugowych oraz mieszkalnych 

na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 
a) nawiązuje się do kompozycji obiektu i charakteru elewacji, 

b) zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach ”arteru; 
17) teren objęty jest strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3045ŁKŚŁź (ul. NiemierzyLska) iłlub SŁBŁ3048ŁKŚŁŚ (ul. Ks. Barnima III Wiel-

kiego); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

źao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
S.B.3045.KD.Z (ul. NiemierzyLska), SŁBŁ3048ŁKŚŁŚ (ul. Ks. Barnima III Wielkiego), S.B.3016.MW,U. 
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§ 24. Teren elementarny S.B.3018.MC. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: wielofunkcyjna `ródmiejska zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-usJugowa, 
usJugowaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 

a) na dziaJkach geodezyjnych nr 4/3 i 4/12 - 15%, 

b) na dziaJkach geodezyjnych nr 4/4 i 4/5 - 25% niezabudowanej ”owierzchni dziaJki, 
c) na czę`ci dziaJki geodezyjnej nr 4/7: 20%; 

2) na terenie zabudowy usJugowej, do”uszcza się zastą”ienie ”owierzchni terenu biologicznie czynnej 
zasobem zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów 
programu architektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne 
dla wszystkich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, 
daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp, z za-

strzeweniem pkt 3; 

3) na dziaJce geodezyjnej nr 4ł12 do”uszcza się wysunięcia wykuszy ”oza obowiązujące i nie”rzekra-

czalne linie zabudowy na wysoko`ci ”owywej ”arteru - do 1,30 m; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

a) na dziaJce geodezyjnej nr 4/3: 60%, 

b) na dziaJkach geodezyjnych nr 4ł4 i 4ł5 do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni zabudowy, istnie-

jącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu, maksymalnie o 5% ”owierzchni ”oszczególnych 
dziaJek budowlanych, 

c) na czę`ci dziaJki geodezyjnej nr 4/7: 50%, 

d) na dziaJce geodezyjnej nr 4/12: 70%; 

5) maksymalna wysoko`ć zabudowy frontowej: 
a) na dziaJce geodezyjnej nr 4ł3 nie większa wysoko`ci budynku ”rzy ul. NiemierzyLskiej 4, lecz nie 

mniej niw 4 kondygnacje, 
b) na dziaJce geodezyjnej nr 4ł4 zakazuje się zwiększania wysoko`ci istniejącej w dniu wej`cia 

w wycie niniejszego ”lanu, 
c) na dziaJce geodezyjnej nr 4ł5 zakazuje się zwiększania maksymalnej wysoko`ci istniejącej w dniu 

wej`cia w wycie niniejszego ”lanu, 
d) na czę`ci dziaJki geodezyjnej nr 4/7 do gzymsu wieLczącego nie większa niw wysoko`ć do gzym-

su wieLczącego budynku ”rzy ul. Zygmunta KrasiLskiego 103; caJkowita wysoko`ć budynku nie 
większa od wysoko`ci budynku ”rzy ul. Zygmunta KrasiLskiego 102, lecz nie mniejsza niw 4 kon-

dygnacje; 

6) na dziaJce geodezyjnej nr 4/12: 

a) najwywszy ”unkt ”rzekrycia dachu nowej zabudowy ”oJowony nie wywej niw najwywszy ”unkt 
przekrycia dachu budynku przy ul. NiemierzyLskiej 2, 

b) minimalna wysoko`ć nowej zabudowy frontowej 4 kondygnacje; 

7) budynki kryte dachami o s”adku od 0 do 60 sto”ni, z zastrzeweniem pkt 8; 

8) na dziaJkach geodezyjnych nr 4/12 i 4/7: budynki kryte dachem ”Jaskim lub pulpitowym; 

9) na dziaJce geodezyjnej nr 4ł3 realizuje się zabudowę z ”rzejazdem bramnym, przylegającą do budyn-

ków ”rzy ul. Ks. Barnima III Wielkiego 27 a i ul. NiemierzyLskiej 4; 
10) na dziaJce geodezyjnej nr 4ł12 realizuje się zabudowę: 

a) ”rzylegającą do budynku ”rzy ul. NiemierzyLskiej 2, 
b) w formie zamknięcia kompozycyjnego widoku od strony ul. Zygmunta KrasiLskiego; 

11) jednokondygnacyjny budynek przy ul. Zygmunta KrasiLskiego 99 - do likwidacji, do”uszcza się uwyt-

kowanie obiektu do czasu likwidacji budynku frontowego przy ul. Zygmunta KrasiLskiego 99; 
12) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy 

ul. NiemierzyLskiej 3 i 4, okre`lone na rysunku ”lanu; 
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13) w budynkach przy ul. NiemierzyLskiej 3 i 4: 
a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, z zastrzeweniem pkt 13 lit. b, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej 
i bramnej od strony dróg ”ublicznych, 

b) do”uszcza się dobudowę jednej kondygnacji w budynku ”rzy ul. NiemierzyLskiej 3, 
c) w przypadku przebudowy lokali mieszkalnych i usJugowych do”uszcza się ”rzeksztaJcenia elewa-

cji wyJącznie w ”rzyziemiu, w kondygnacjach parteru i poddasza, 

d) w przypadku przebudowy ”oddasza do”uszcza się: 
ｦ ”rzeksztaJcenia istniejących otworów okiennych, nawiązując do kompozycji elewacji, 

ｦ niezbędną rozbudowę umowliwiającą uzyskanie wymaganej przepisami wysoko`ci uwytkowej 
ostatniej, istniejącej kondygnacji, ”od warunkiem realizacji jednakowej wysoko`ci elewacji 
frontowej na caJej szeroko`ci budynku, 

e) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 
14) w ”arterach budynków do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali usJugowych oraz mieszkalnych 

na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 
a) nawiązuje się do kompozycji obiektu i charakteru elewacji, 

b) zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach ”arteru; 
15) teren objęty jest strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3045ŁKŚŁź (ul. NiemierzyLska) iłlub SŁBŁ3048ŁKŚŁŚ (ul. Ks. Barnima III Wiel-

kiego); 

2) obsJugę z terenu SŁBŁ3055ŁKŚŁG do”uszcza się tylko do dziaJki nr 4ł7 z obrębu 1010 w formie jedne-

go zjazdu tylko w relacjach ”rawoskrętnych; 
3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: S.B.3055.KD.G, S.B.3045.KD.Z (ul. NiemierzyLska), SŁBŁ3048ŁKŚŁŚ (ul. Ks. Barnima III 

Wielkiego); 

2) sieć elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) wbudowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu. 

§ 25. Teren elementarny S.B.3019.UO. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: usJugi o`wiaty; 
2) do”uszcza się lokalizację wJobkaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 40%; 

2) wzdJuw ul. Zygmunta KrasiLskiego w”rowadza się zieleL wielo”iętrową o charakterze osJonowym, 

zJowoną z równorodnych gatunków ro`lin, w tym z duwym udziaJem gatunków zimozielonych - w for-

mie ”asa o szeroko`ci ”owywej 3 m; 

3) obowiązuje w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 30%; 

3) maksymalna wysoko`ć zabudowy 16 m; 

4) budynek kryty dachem o spadku od 0 do 60 stopni; 

5) teren objęty jest strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennejŁ 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3048ŁKŚŁŚ (ul. Ks. Barnima III Wielkiego) i/lub S.B.3052.KD.L (ul. Zygmunta 

KrasiLskiego); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 

`cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

S.B.3055.KD.G, S.B.3052.KD.L (Al. Wyzwolenia, ul. źygmunta KrasiLskiego), SŁBŁ3048ŁKŚŁŚ (ul. Ks. 

Barnima III Wielkiego), S.B.3018.MC; 

2) sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji. 

§ 26. Teren elementarny S.B.3020.UP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: usJugi ”ubliczne - biblioteka. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 40%; 

2) obowiązuje zachowanie i uzu”eJnianie kompozycji zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 35%; 

3) maksymalna wysoko`ć zabudowy 8 m; 

4) budynek kryty dachem o spadku od 0 do 60 stopni; 

5) obowiązuje utrzymanie ciągu ”ieszego, okre`lonego na rysunku ”lanu; 
6) obiekty na potrzeby obrony cywilnej: istniejące ukrycie wolno stojące - do zachowania, z zastrzewe-

niem pkt 7; 

7) do”uszcza się likwidację istniejącego obiektu obrony cywilnej ”od warunkiem wykonania ukrycia 

o pojemno`ci i ”arametrach nie mniejszych niw w obiekcie likwidowanym; 

8) teren objęty jest strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu SŁBŁ3048ŁKŚŁŚ (ul. Ks. Barnima III Wielkiego); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

źao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
S.B.3048.KD.D (ul. Ks. Barnima III Wielkiego), S.B.3019.UO. 

§ 27. Teren elementarny S.B.3021.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w ”artery budynków wielorodzinnychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% niezabudowanej w dniu wej`cia w wycie 
niniejszego ”lanu ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
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2) w ”rzy”adku realizacji garawy wbudowanych w skar”ę minŁ 25% niezabudowanej w dniu wej`cia 
w wycie niniejszego ”lanu ”owierzchni dziaJki budowlanej zagos”odarowuje się bogatym programem 

zieleni, na ”odJowu za”ewniającym jej naturalną wegetacjęŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące linie zabudowy na wysoko`ci ”owywej ”arteru: wyku-

szy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, innych elementów ”rogramu architektonicznego - do 0,5 m. 

Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszystkich elementów ”rogramu ar-

chitektonicznego z wyJączeniem:, schodów zewnętrznych, daszków nad wej`ciami, studzienek do-

`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni zabudowy, istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego 
planu, maksymalnie o 7% ”owierzchni zabudowy ”oszczególnych budynków, w celu ”o”rawy funk-

cjonowania istniejących budynków n”Ł realizacja szybów windowych, z zastrzeweniem pkt 7; 

4) wysoko`ć zabudowy frontowej minimum 4 kondygnacje lecz nie większa niw wysoko`ć istniejących 
kamienic - nie dotyczy budynków objętych ochroną konserwatorską; 

5) wysoko`ć zabudowy wewnątrz kwartaJu nie większa niw wysoko`ć zabudowy frontowej; 
6) budynki kryte dachami o spadku od 0 do 60 stopni; 

7) do”uszcza się lokalizację garawy wbudowanych w skar”ę na dziaJce geodezyjnej nr 6/3 przy 

ul. Zygmunta KrasiLskiego 102, o maksymalnej powierzchni zabudowy - 60 m2; 

8) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy ul. Zygmunta 

KrasiLskiego 102, 103, 104 oraz ”rzy ul. Juliusza SJowackiego 1, okre`lone na rysunku ”lanu; 
9) w budynkach przy ul. Zygmunta KrasiLskiego 102, 103, 104 oraz ”rzy ul. Juliusza SJowackiego 1: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej 
i bramnej od strony dróg ”ublicznych, 

b) w przypadku przebudowy lokali mieszkalnych i usJugowych do”uszcza się ”rzeksztaJcenia elewa-

cji wyJącznie w ”rzyziemiu, w kondygnacjach parteru i poddasza, 

c) w przypadku przebudowy ”oddasza do”uszcza się: 
ｦ ”rzeksztaJcenia istniejących otworów okiennych, nawiązując do kompozycji elewacji, 

ｦ niezbędną rozbudowę umowliwiającą uzyskanie wymaganej przepisami wysoko`ci uwytkowej 
ostatniej, istniejącej kondygnacji, ”od warunkiem realizacji jednakowej wysoko`ci elewacji 
frontowej na caJej szeroko`ci budynku, 

ｦ na dachach stromych od strony dróg ”ublicznych dodatkowe do`wietlenie wyJącznie ”o”rzez 
okna ”oJaciowe, 

d) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 
10) w ”arterach budynków do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali usJugowych oraz mieszkalnych 

na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 
a) nawiązuje się do kompozycji obiektu i charakteru elewacji, 

b) zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach parteru; 

11) czę`ć terenu objęta jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych 
ukJadów ”rzestrzennych; 

12) czę`ć terenu objęta jest strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3049ŁKŚŁL (ul. Juliusza SJowackiego) iłlub SŁBŁ3052ŁKŚŁL (ul. Zygmunta 

KrasiLskiego); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

S.B.3049.KD.L (ul. Juliusza SJowackiego), SŁBŁ3052ŁKŚŁL (AlŁ Wyzwolenia, ul. źygmunta KrasiLskiego); 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 6 ｦ 823 ｦ Poz. 117 

 

2) ”rzyJącza: wodociągowe, gazowe, elektroenergetyczne oraz kanalizacji ogólnos”Jawnej - ze sJuwebno`cią 

przebiegu oraz z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 28. Teren elementarny S.B.3022.UK. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa sakralna; 

2) do”uszcza się funkcje towarzyszące związane z dziaJalno`cią Ko`cioJa; 
3) do”uszcza się lokalizację stacji telefonii na budynku Ko`cioJa, ”od warunkiem zastosowania elemen-

tów nawiązujących formą do cech obiektuŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 20%; 

2) obowiązuje zachowanie i uczytelnienie kompozycji zieleni; 

3) obowiązuje w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązującą i nie”rzekraczalną linię zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów 
programu architektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne 
dla wszystkich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, 
daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 50%; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy 18,5 m, nie dotyczy budynku ko`cioJa; 
5) minimalna wysoko`ć zabudowy frontowej od strony ul. Ks. Barnima III Wielkiego: 11 m; 

6) budynki kryte dachami o spadku od 0 do 60 sto”ni, z zastrzeweniem pkt 7; 

7) od strony ul. Ks. Barnima III Wielkiego budynki kryte dachami ”Jaskimi; 

8) zabudowa przy ul. Ks. Barnima III Wielkiego 22 ”owinna stanowić zamknięcie kompozycyjne widoku 

od strony ul. NiemierzyLskiej; 
9) w budynku ko`cioJa ”ŁwŁ Naj`więtszego źbawiciela, w”isanym do rejestru zabytków, ”rzy ul. Juliusza 

SJowackiego 1a obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

a) gabarytów wysoko`ciowych, bryJy wraz z formą i rodzajem pokrycia dachu, 

b) kompozycji i detalu architektonicznego elewacji, 

c) formy stolarki; w przypadku wymiany obowiązuje wykonanie nowej stolarki na wzór historycznej; 
10) ustala się budynek ko`cioJa jako dominantę ”rzestrzenną; 
11) obowiązuje utrzymanie ciągu ”ieszego, okre`lonego na rysunku ”lanu; 
12) czę`ć terenu objęta jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych 

ukJadów ”rzestrzennych; 
13) czę`ć terenu objęta jest strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3049ŁKŚŁL (ul. Juliusza SJowackiego) iłlub SŁBŁ3048ŁKŚŁŚ (ul. Ks. Barnima III 

Wielkiego); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

źao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
S.B.3049.KD.L (ul. Juliusza SJowackiego), SŁBŁ3048ŁKŚŁŚ (ul. Ks. Barnima III Wielkiego), S.B.3020.UP. 

§ 29. Teren elementarny S.B.3023.U,MW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 20%Ł 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów 
programu architektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne 
dla wszystkich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, 
daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy dla: 

a) dziaJki geodezyjnej nr 7ł10: zakazuje się zwiększenia ”owierzchni zabudowy istniejącej w dniu 
wej`cia w wycie niniejszego ”lanu, 

b) dziaJki geodezyjnej nr 7/33: 

ｦ dla funkcji usJugowej - 60%, 

ｦ dla funkcji mieszkaniowej i mieszkaniowo - usJugowej - 40%, 

c) dziaJki geodezyjnej nr 7/49 - 50%, 

d) dziaJki geodezyjnej nr 66 - 40%; 

4) zakazuje się zabudowy na czę`ci dziaJki geodezyjnej nr 7/48; 

5) wysoko`ć zabudowy: 
a) od strony ul. Ks. Barnima III Wielkiego nie większa od wysoko`ci budynku ”rzy ul. Ks. Barnima III 

Wielkiego 19 lecz nie mniej niw 3 kondygnacje, 
b) na dziaJce geodezyjnej nr 7/33 i 7/49 - nie większa od wysoko`ci sąsiadującej zabudowy oficy-

nowej, 

c) na dziaJce geodezyjnej nr 66 - nie większa od wysoko`ci budynku ”rzy ul. Juliusza SJowackiego 3; 
6) w ”óJnocnej czę`ci dziaJki nr 66 do”uszcza się lokalizację budynku wolno stojącego, ewentualnie 

”oJączonego z zabytkową willą ”arterowym Jącznikiem, o powierzchni ograniczonej do zapewnienia 

niezbędnego minimum wynikającego z jego funkcji komunikacyjnej; 

7) na dziaJce nr 7ł49 do”uszcza się zabudowę styczną do istniejącej zabudowy oficynowej; linie zabu-

dowy od strony ”óJnocnej i ”oJudniowej okre`la się na ”rzedJuweniu `cian istniejącej zabudowy oficy-

nowej, z zastrzeweniem pkt 8; 

8) na dziaJce nr 7ł49 do”uszcza się wysunięcie zabudowy od strony ”óJnocnej w odlegJo`ci min. 4 m od 

granicy z dziaJką geodezyjną nr 7/31; 

9) budynki kryte dachami o spadku od 0 do 60 stopni; 

10) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęty w gminnej ewidencji zabytków budynek ”rzy ul. Ks. Bar-

nima III Wielkiego 20 okre`lony na rysunku ”lanu; 
11) w budynku przy ul. Ks. Barnima III Wielkiego 20 obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej 

architektury, w tym: 

a) zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

b) kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej i drzwiowej od 
strony dróg ”ublicznych, 

c) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 
12) w budynku wpisanym do rejestru zabytków ”rzy ul. Juliusza SJowackiego 3: 

a) obowiązuje zakaz zmiany historycznej architektury budynku, w tym: gabarytów wysoko`cio-

wych, formy dachu, kom”ozycji i detalu architektonicznego elewacji, za wyjątkiem realizacji usta-

leL z ”unktu 6 oraz pkt 12 lit. c, 

b) obowiązuje utrzymanie i konserwacja historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, w przypadku 

stwierdzenia konieczno`ci wymiany stolarki, obowiązuje wykonanie nowej na wzór historycznej, 
c) do”uszcza się rozbiórkę wtórnie dostawionej ”rzy zachodniej elewacji willi ”arterowej dobudówki 

a nastę”nie odtworzenie kompozycji zachodniej elewacji na podstawie materiaJów archiwalnych 
lub badaL architektonicznych; 

13) czę`ć terenu objęta jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych 

ukJadów ”rzestrzennych; 
14) czę`ć terenu objęta jest strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3049ŁKŚŁL (ul. Juliusza SJowackiego) iłlub SŁBŁ3048ŁKŚŁŚ (ul. Ks. Barnima III 

Wielkiego); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: S.B.3049.KD.L (ul. Juliusza SJowackiego), S.B.3048.KD.D (ul. Ks. Barnima III Wielkiego), 

S.B.3025.MW,U; 

2) sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji. 

§ 30. Teren elementarny S.B.3024.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w ”arter budynku wielorodzinnegoŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

źakazuje się zmniejszenia istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu ”owierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza nie”rzekraczalne linie zabudowy na wysoko`ci ”owywej parteru: wy-

kuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów ”rogramu archi-

tektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszyst-

kich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, daszków nad 
wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) zakazuje się zwiększenia istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu ”owierzchni zabudowy; 
4) zakazuje się zwiększenia istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu wysoko`ci zabudowy; 
5) budynki kryte dachami o spadku od 0 do 60 stopni; 

6) teren objęty jest strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3049ŁKŚŁL (ul. Juliusza SJowackiego) iłlub SŁBŁ3048ŁKŚŁŚ (ul. Ks. Barnima III 

Wielkiego); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

źao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenie 

S.B.3048.KD.D (ul. Ks. Barnima III Wielkiego). 

§ 31. Teren elementarny S.B.3025.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w ”artery budynków wielorodzinnych, z wyJączeniem budynków 
przy ul. Juliusza SJowackiego, z zastrzeweniem pkt 3; 

3) do”uszcza się usJugi wbudowane w dwóch ”ierwszych kondygnacjach ”rzyziemnych na dziaJce 
nr 94ł3 ”oJowonej ”rzy ul. Ks. Barnima III Wielkiego. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% niezabudowanej w dniu wej`cia w wycie 
niniejszego ”lanu ”owierzchni dziaJki budowlanej, z wyJączeniem dziaJek geodezyjnych nr 94/2, 94/3, 

9/7; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna dla terenu obejmującego dziaJki geodezyjne nr: 
94/2, 94/3, 9/7: 20%; 

3) obowiązuje utrzymanie i uzu”eJnianie sz”aleru cisów na terenie ”rzedogródka budynku ”rzy ul. Juliusza 

SJowackiego 6Ł 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów 
programu architektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne 
dla wszystkich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, 
daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni zabudowy, istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego 
planu, maksymalnie o 7% ”owierzchni zabudowy ”oszczególnych budynków, w celu ”o”rawy funk-

cjonowania istniejących budynków n”Ł realizacja szybów windowych, z wyJączeniem dziaJek geode-

zyjnych nr: 94/2, 94/3, 9/7; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy granicach terenu obejmującego dziaJki geodezyjne nr: 94ł2, 
94/3, 9/7 - 40%; 

5) wysoko`ć zabudowy frontowej minimum 4 kondygnacje lecz nie większa niw wysoko`ć istniejących 
kamienic - nie dotyczy budynków objętych ochroną konserwatorską, z zastrzeweniem pkt 6; 

6) do”uszcza się zachowanie wysoko`ci istniejącego budynku ”rzy ul. Ks. Barnima III Wielkiego 15; 

7) wysoko`ć zabudowy wewnątrz kwartaJu nie większa niw wysoko`ć istniejących kamienic; 

8) budynki kryte dachami o spadku od 0 do 60 stopni; 

9) na narowniku ulic: Jana vu”aLskiego i KsŁ Barnima III Wielkiego do”uszcza się realizację zabudowy 
z przejazdem bramnym, przylegającej do budynku ”rzy ul. Jana vu”aLskiego 2; 

10) dwukondygnacyjny budynek usJugowy - do likwidacji; 

11) zachowuje się ukJad ”rzedogródków; 
12) utrzymuje się i uzu”eJnia kom”ozycję zes”oJu zieleni ”rzedogródkach; 
13) obowiązuje ”rzywrócenie kutych ogrodzeL ”rzedogródków wzdJuw ul. Juliusza SJowackiego lub w”ro-

wadzenie jednolitych wywo”Jotów obwódkowych; 
14) na terenie ”rzedogródków zakazuje się lokalizacji miejsc parkingowych; 

15) obejmuje się ochroną konserwatorską, zakwalifikowane do w”isu do rejestru zabytków budynki ”rzy 
ul. Juliusza SJowackiego 4-13, okre`lone na rysunku ”lanu; 

16) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy ul. Jana 

vu”aLskiego 1-2 oraz przy ul. Ks. Barnima III Wielkiego 19, okre`lone na rysunku ”lanu; 
17) w budynkach zakwalifikowanych do w”isu do rejestru zabytków oraz w budynkach ujętych w gmin-

nej ewidencji zabytków: 
a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej 
i bramnej od strony dróg ”ublicznych, 

b) w ”rzy”adku ”rzebudowy do”uszcza się ”rzeksztaJcenia elewacji wyJącznie w ”rzyziemiu, w kondy-

gnacjach parteru i poddasza, 

c) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się: 
ｦ ”rzeksztaJcenia istniejących otworów okiennych, nawiązując do kompozycji elewacji, 

ｦ niezbędną rozbudowę umowliwiającą uzyskanie wymaganej przepisami wysoko`ci uwytkowej 
ostatniej, istniejącej kondygnacji, ”od warunkiem realizacji jednakowej wysoko`ci elewacji 
frontowej na caJej szeroko`ci budynku, 

ｦ na dachach stromych od strony dróg ”ublicznych dodatkowe do`wietlenie wyJącznie ”o”rzez 

okna ”oJaciowe, 
d) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 

18) w ”arterach budynków do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali usJugowych oraz mieszkalnych 

na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 
a) nawiązuje się do kompozycji obiektu i charakteru elewacji, 
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b) zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach ”arteru; 
19) w budynkach zakwalifikowanych do w”isu do rejestru zabytków, w ”rzy”adku wymiany stolarki 

okiennej, drzwiowej i bramnej od strony dróg ”ublicznych, obowiązuje wykonanie nowej stolarki na 

wzór historycznej; 
20) przy ul. Juliusza SJowackiego 9 do”uszcza się lokalizację obiektu tymczasowego z przeznaczeniem na 

”otrzeby osób nie”eJnos”rawnych; 
21) czę`ć terenu objęta jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych 

ukJadów ”rzestrzennych; 
22) czę`ć terenu objęta jest strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3047ŁKŚŁL (ul. Jana vu”aLskiego) iłlub SŁBŁ3049ŁKŚŁL (ul. Juliusza SJowac-

kiego) i/lub S.B.3048.KD.D (ul. Ks. Barnima III Wielkiego); 

2) ustala się dojazd do terenu SŁBŁ3009Łśś; 
3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na podstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: S.B.3047.KD.L (ul. Jana vu”aLskiego), SŁBŁ3049ŁKŚŁL (ul. Juliusza SJowackiego), 
S.B.3048.KD.D (ul. Ks. Barnima III Wielkiego), S.B.3025.MW,U; 

2) sieci: elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV oraz telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) ”rzyJącza: wodociągowe, gazowe, elektroenergetyczne oraz kanalizacji ogólnos”Jawnej - ze sJuwebno-

`cią ”rzebiegu oraz z do”uszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy sieci w nowej loka-

lizacji. 

§ 32. Teren elementarny S.B.3026.U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zabudowa usJugowaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) czę`ć terenu objęta Systemem źieleni Miejskiej, okre`lonym na rysunku planu; 

2) dopuszcza się zmniejszenie ”owierzchni terenu biologicznie czynnej istniejącej w dniu wej`cia w wycie 
niniejszego ”lanu w zakresie niezbędnym do ”o”rawy funkcjonowania i wy”osawenia budynku - nie 

większe niw 5% ”owierzchni terenu elementarnego; 

3) obowiązuje zachowanie i uzu”eJnienie kompozycji zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązującą linię zabudowy na wysoko`ci ”owywej ”arteru: gzym-

sów wieLczących - do 1,0 m, innych elementów ”rogramu architektonicznego - do 0,5 m. Linie za-

budowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszystkich elementów ”rogramu architekto-

nicznego z wyJączeniem: ”rzedsionków, schodów zewnętrznych, daszków nad wej`ciami, studzienek 

do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni zabudowy istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”la-

nu, maksymalnie o 7% ”owierzchni zabudowy budynku usJugowego; 

4) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęty w gminnej ewidencji zabytków budynek ”rzy ul. Juliusza 

SJowackiego 19, okre`lony na rysunku ”lanu; 
5) w budynku przy ul. Juliusza SJowackiego 19: 

a) obowiązuje, z zastrzeweniem lit. b, zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej i drzwiowej, 
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b) do”uszcza się rozbudowę budynku i ”rzeksztaJcenie elewacji wyJącznie w zakresie niezbędnym 

do ”o”rawy funkcjonowania obiektu i dostosowania do ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych n”Ł do-

budowanie szybu windowego; 

6) obowiązuje zachowanie zasadniczych elementów historycznego uksztaJtowania i wy”osawenia terenu, 
w tym skar”, schodów i murków o”orowych; 

7) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu SŁBŁ3049ŁKŚŁL (ul. Juliusza SJowackiego); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

źao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenie 
S.B.3049.KD.L (ul. Juliusza SJowackiego), SŁBŁ3052ŁKŚŁL (AlŁ Wyzwolenia, ul. Zygmunta KrasiLskiego), 
S.B.3050.KD.D (ul. Zaciszna). 

§ 33. Teren elementarny S.B.3027.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się nowe usJugi wbudowane w ”artery budynków wielorodzinnych, z zastrzeweniem pkt 3; 

3) zakazuje się lokalizacji nowych usJug wzdJuw ul. Zacisznej. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% niezabudowanej w dniu wej`cia w wycie niniej-

szego ”lanu ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące linie zabudowy na wysoko`ci ”owywej ”arteru: wyku-

szy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów ”rogramu architek-

tonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszystkich 
elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, daszków nad wej-

`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni zabudowy, istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego 
planu, maksymalnie o 7% ”owierzchni zabudowy ”oszczególnych budynków, w celu ”o”rawy funk-

cjonowania istniejących budynków n”Ł realizacja szybów wind; 
4) zakazuje się zmiany kom”ozycji zes”oJu zabudowy obrzewnej; 
5) budynki kryte dachami o spadku od 0 do 60 stopni; 

6) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy AlŁ Wyzwo-

lenia 117, 119 oraz przy ul. źacisznej 2, okre`lone na rysunku ”lanu; 
7) w budynkach przy Al. Wyzwolenia 117, 119 oraz przy ul. Zacisznej 2: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej 
i bramnej od strony dróg ”ublicznych, 

b) w przypadku przebudowy lokali mieszkalnych i usJugowych do”uszcza się ”rzeksztaJcenia elewa-

cji wyJącznie w ”rzyziemiu oraz w kondygnacjach ”arteru, w zakresie okre`lonym w pkt 8 i 9, 

c) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 
8) w ”arterach budynków do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali usJugowych oraz mieszkalnych 

na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 

a) nawiązuje się do kompozycji obiektu i charakteru elewacji, 

b) zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach ”arteru; 
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9) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3049ŁKŚŁL (ul. Juliusza SJowackiego) iłlub SŁBŁ3050ŁKŚŁŚ (ul. Zaciszna); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

źao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

S.B.3049.KD.L (ul. Juliusza SJowackiego), SŁBŁ3050ŁKŚŁŚ (ul. Zaciszna), S.B.3052.KD.L (Al. Wyzwole-

nia, ul. Zygmunta KrasiLskiego)Ł 

§ 34. Teren elementarny S.B.3028.MW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zakazuje się lokalizacji nowych usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) zachowanie i uzu”eJnianie kompozycji zieleni urządzonejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące linie zabudowy na wysoko`ci ”owywej ”arteru: wyku-

szy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów ”rogramu architek-

tonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszystkich 
elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, daszków nad wej-

`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni zabudowy, istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego 
planu, maksymalnie o 7% ”owierzchni zabudowy ”oszczególnych budynków, w celu ”o”rawy funk-

cjonowania istniejących budynków n”Ł realizacja szybów wind; 
4) wysoko`ć zabudowy do zachowania; 
5) budynki kryte dachami stromymi; 

6) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy ul. Ks. Pio-

tra Skargi 6 i 7, okre`lone na rysunku ”lanu; 
7) w budynkach przy ul. KsŁ Piotra Skargi 6 i 7 obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej archi-

tektury, w tym: 

a) gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

b) kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej i drzwiowej; 
8) obowiązuje zachowanie zasadniczych elementów historycznego uksztaJtowania i wy”osawenia terenu, 

w tym schodów, balustrad i murków o”orowych; 
9) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennych; 
10) czę`ć terenu objęta jest strefą K konserwatorskiej ochrony krajobrazuŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3051ŁKŚŁL (ul. Ks. Piotra Skargi) i/lub S.B.3050.KD.D (ul. Zaciszna); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: S.B.3051.KD.L (ul. Ks. Piotra Skargi), S.B.3050.KD.D (ul. Zaciszna); 

2) sieci: gazowa Ø 80 - 125 mm, elektroenergetyczna 0,4 kV, telekomunikacyjna - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 35. Teren elementarny S.B.3029.MC. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: wielofunkcyjna `ródmiejska zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-usJugowa, usJugowaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% niezabudowanej w dniu wej`cia w wycie 
niniejszego ”lanu ”owierzchni dziaJki budowlanej, z zastrzeweniem pkt 2; 

2) dla dziaJki geodezyjnej nr 2/9: 

a) zakazuje się zmniejszenia ”owierzchni terenu biologicznie czynnej istniejącej w dniu wej`cia 
w wycie niniejszego ”lanu, 

b) obowiązuje zachowanie i uzu”eJnianie kom”ozycji zieleni w zachodniej czę`ci dziaJki, 
c) w”rowadza się zasób zieleni wewnątrz kwartaJu zabudowyŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów 
programu architektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne 
dla wszystkich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, 
daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp, z za-

strzeweniem pkt 3; 

3) na dziaJce geodezyjnej nr 2ł9 do”uszcza się istniejącą zabudowę wysuniętą ”oza obowiązującą linię 
zabudowy; 

4) do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni zabudowy, istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego 
planu, maksymalnie o 7% ”owierzchni zabudowy ”oszczególnych budynków, w celu ”o”rawy funk-

cjonowania istniejących budynków n”Ł realizacja szybów windowych; 
5) wysoko`ć zabudowy frontowej do zachowania - nie dotyczy budynków objętych ochroną konserwa-

torską; 
6) wysoko`ć zabudowy wewnątrz kwartaJu nie większa niw wysoko`ć zabudowy frontowej; 
7) budynki kryte dachami o spadku od 0 do 60 stopni; 

8) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy ul. Zacisznej 4, 

Al. Wyzwolenia 107, 109, 111, 113, 115 oraz ul. KsŁ Piotra Skargi 1, 2, 3, okre`lone na rysunku 
planu; 

9) w budynkach przy ul. Zacisznej 4, Al. Wyzwolenia 107, 109, 111, 113, 115 oraz ul. Ks. Piotra Skargi 1, 

2, 3: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej 
i bramnej od strony dróg ”ublicznych, 

b) w przypadku przebudowy lokali mieszkalnych i usJugowych do”uszcza się ”rzeksztaJcenia elewa-

cji wyJącznie w ”rzyziemiu, w kondygnacjach parteru i poddasza, 

c) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się: 
ｦ ”rzeksztaJcenia istniejących otworów okiennych, nawiązując do kompozycji elewacji, 

ｦ niezbędną rozbudowę umowliwiającą uzyskanie wymaganej przepisami wysoko`ci uwytkowej 
ostatniej, istniejącej kondygnacji, pod warunkiem realizacji jednakowej wysoko`ci elewacji 
frontowej na caJej szeroko`ci budynku, 

d) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 
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10) w ”arterach budynków do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali usJugowych oraz mieszkalnych 

na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 
a) nawiązuje się do kompozycji obiektu i charakteru elewacji, 

b) zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach ”arteru; 
11) utrzymuje się istniejący ”odcieL w budynku ”rzy ul. Ks. Piotra Skargi 4-5a; 

12) garawe wolno stojące i budynki gos”odarcze - do likwidacji; 

13) obiekty na ”otrzeby obrony cywilnej: istniejący schron ”od budynkiem przy ul. Ks. Piotra Skargi 1 - 

do zachowania; 

14) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3051ŁKŚŁL (ul. Ks. Piotra Skargi) i/lub S.B.3052.KD.L (Al. Wyzwolenia) i/lub 

S.B.3050.KD.D (ul. Zaciszna); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz odprowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: S.B.3051.KD.L (ul. Ks. Piotra Skargi), S.B.3052.KD.L (Al. Wyzwolenia, ul. Zygmunta 

KrasiLskiego), SŁBŁ3050ŁKŚŁŚ (ul. Zaciszna); 

2) sieci: cieplna 2 x Ø 100 mm, elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudo-

wy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) wbudowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu. 

§ 36. Teren elementarny S.B.3030.MC. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: wielofunkcyjna `ródmiejska zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-usJugowa, 
usJugowaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% niezabudowanej w dniu wej`cia w wycie 
niniejszego ”lanu ”owierzchni dziaJki budowlanej, z wyJączeniem terenu 1ŁMC, okre`lonego na rysun-

ku planu; 

2) dla terenu 1.MC: minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 10%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów 
programu architektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne 
dla wszystkich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, 
daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni zabudowy, istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego 
planu, maksymalnie o 7% ”owierzchni zabudowy ”oszczególnych budynków, w celu poprawy funk-

cjonowania istniejących budynków n”Ł realizacja szybów windowych, z wyJączeniem terenu 1.MC; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu 1.MC: 60%; 

5) nową zabudowę realizuje się jako obrzewną; 
6) wysoko`ć zabudowy wewnątrz kwartaJu nie większa niw wysoko`ć zabudowy frontowej; 
7) minimalna wysoko`ć nowej zabudowy frontowej 5 kondygnacji, lecz nie większa od wysoko`ci bu-

dynku ”rzy AlŁ Wyzwolenia 107, z zastrzeweniem pkt 8; 

8) do”uszcza się na styku z budynkiem ”rzy AlŁ Wyzwolenia 80 obniwenie wysoko`ci nowej zabudowy 
do wysoko`ci budynku ”rzy AlŁ Wyzwolenia 80; 

9) nowe budynki kryte dachami ”Jaskimi; 
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10) nowa zabudowa ”owinna stanowić zamknięcie kompozycyjne widoku od strony Ronda im. Jerzego 

Giedroycia; 

11) istniejące budynki oraz obiekty tymczasowe ”oJowone w terenie 1ŁMC - do likwidacji; 

12) realizację zabudowy na terenie 1 MC warunkuje się realizacją drogi SŁBŁ3055ŁKŚŁG; 
13) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy ul. Ks. Jana 

ŚJugosza 1 oraz ”rzy AlŁ Wyzwolenia 80 i 82, okre`lone na rysunku ”lanu; 
14) w budynkach przy ul. KsŁ Jana ŚJugosza 1 oraz ”rzy AlŁ Wyzwolenia 80 i 82: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej 
i bramnej od strony dróg ”ublicznych, 

b) w przypadku przebudowy lokali mieszkalnych i usJugowych do”uszcza się ”rzeksztaJcenia elewa-

cji wyJącznie w ”rzyziemiu, w kondygnacjach parteru i poddasza, 

c) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się: 
ｦ ”rzeksztaJcenia istniejących otworów okiennych, nawiązując do kompozycji elewacji, 

ｦ niezbędną rozbudowę umowliwiającą uzyskanie wymaganej przepisami wysoko`ci uwytkowej 

ostatniej, istniejącej kondygnacji, ”od warunkiem realizacji jednakowej wysoko`ci elewacji 
frontowej na caJej szeroko`ci budynku, 

d) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 
15) w ”arterach budynków do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali usJugowych oraz mieszkalnych 

na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 
a) nawiązuje się do kompozycji obiektu i charakteru elewacji, 

b) zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach ”arteru; 
16) czę`ć terenu objęta jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych 

ukJadów ”rzestrzennychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3052ŁKŚŁL (AlŁ Wyzwolenia) iłlub S.B.3053.KD.L (ul. KsŁ Jana ŚJugosza) 
i/lub S.B.3055.KD.G (z drogi wspomagającej w drodze gJównej); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
S.B.3052.KD.L (Al. Wyzwolenia, ul. Zygmunta KrasiLskiego), SŁBŁ3053ŁKŚŁL (ul. KsŁ Jana ŚJugosza), 
S.B.3054.KD.G (Rondo im. Jerzego Giedroycia), S.B.3055.KD.G; 

2) kanalizacja ogólnos”Jawna Ø 0,3 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

oraz budowy kanalizacji w nowej lokalizacji. 

§ 37. Teren elementarny S.B.3031.MC. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: wielofunkcyjna `ródmiejska zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-usJugowa, 
usJugowaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% niezabudowanej w dniu wej`cia w wycie 
niniejszego ”lanu ”owierzchni dziaJki budowlanej, z wyJączeniem terenu 1ŁMC, okre`lonego na rysun-

ku ”lanu oraz dziaJki geodezyjnej nr 24/23; 

2) dla terenu 1ŁMC oraz dla dziaJki geodezyjnej nr 24/23 minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynna: 15%. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
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2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące linie zabudowy na wysoko`ci ”owywej ”arteru: wyku-

szy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów ”rogramu architek-

tonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszystkich 
elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, daszków nad wej-

`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni zabudowy, istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego 
planu, maksymalnie o 7% ”owierzchni zabudowy ”oszczególnych budynków, w celu ”oprawy funk-

cjonowania istniejących budynków n”Ł realizacja szybów windowych, z wyJączeniem terenu 1.MC, 

okre`lonego na rysunku ”lanu oraz dziaJki geodezyjnej nr 24/23; 

4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy dla terenu 1ŁMC oraz dla dziaJki geodezyjnej nr 24/23: 65%; 

5) nową zabudowę realizuje się jako obrzewną; 
6) wysoko`ć zabudowy wewnątrz kwartaJu nie większa niw wysoko`ć zabudowy frontowej; 
7) maksymalna wysoko`ć zabudowy frontowej do gzymsu wieLczącego - 18,5 m, a do najwywszego 

punktu przekrycia dachu - 21,0 m, lecz nie mniej niw 4 kondygnacje, z zastrzeweniem pkt 8; 

8) maksymalna wysoko`ć zabudowy w sąsiedztwie budynku ”rzy ul. Zygmunta KrasiLskiego 2 większa 
o 2 m niw wysoko`ć budynku ”rzy ul. Zygmunta KrasiLskiego 2; 

9) nowe budynki kryte dachami ”Jaskimi lub pulpitowymi; 

10) realizację zabudowy na terenie 1 MC warunkuje się realizacją drogi SŁBŁ3055ŁKŚŁG; 
11) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy ul. Zygmunta 

KrasiLskiego 1-2 oraz przy Al. Wyzwolenia 84, 84b, okre`lone na rysunku ”lanu; 
12) w budynkach przy ul. Zygmunta KrasiLskiego 1-2 oraz przy Al. Wyzwolenia 84, 84b: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej 
i bramnej od strony dróg ”ublicznych, 

b) w przypadku przebudowy lokali mieszkalnych i usJugowych do”uszcza się ”rzeksztaJcenia elewa-

cji wyJącznie w ”rzyziemiu, w kondygnacjach parteru i poddasza, 

c) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się: 
ｦ ”rzeksztaJcenia istniejących otworów okiennych, nawiązując do kompozycji elewacji, 

ｦ niezbędną rozbudowę umowliwiającą uzyskanie wymaganej przepisami wysoko`ci uwytkowej 
ostatniej, istniejącej kondygnacji, ”od warunkiem realizacji jednakowej wysoko`ci elewacji 
frontowej na caJej szeroko`ci budynku, 

ｦ na dachach stromych od strony dróg ”ublicznych dodatkowe do`wietlenie wyJącznie ”o”rzez 
okna ”oJaciowe, 

d) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 

13) w ”arterach budynków ”rzy ul. Zygmunta KrasiLskiego 1-2 oraz przy Al. Wyzwolenia 84, 84b do-

”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali usJugowych oraz mieszkalnych na cele usJugowe wedJug 
nastę”ujących zasad: 
a) nawiązuje się do kompozycji obiektu i charakteru elewacji, 

b) zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach ”arteru; 
14) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3052ŁKŚŁL (AlŁ Wyzwolenia, ul. Zygmunta KrasiLskiego) iłlub SŁBŁ3053ŁKŚŁL 
(ul. KsŁ Jana ŚJugosza); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na podstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

S.B.3052.KD.L (Al. Wyzwolenia, ul. Zygmunta KrasiLskiego), SŁBŁ3053ŁKŚŁL (ul. KsŁ Jana ŚJugosza), 
S.B.3055.KD.G; 

2) sieć elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji; 
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3) wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy w nowej lokalizacji. 

§ 38. Teren elementarny S.B.3032.MC. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: wielofunkcyjna `ródmiejska zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-usJugowa, 
usJugowaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% niezabudowanej w dniu wej`cia w wycie 
niniejszego planu powierzchni dziaJki budowlanej, z wyJączeniem dziaJki geodezyjnej nr 10/10 oraz te-

renu 1 MC, okre`lonego na rysunku ”lanu; 
2) dla dziaJki geodezyjnej nr 10/10 minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 15%; 

3) dla terenu 1 MC minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 10%; 

4) na dziaJce geodezyjnej nr 10ł10 obowiązuje w”rowadzenie zieleni wysokiejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące linie zabudowy na wysoko`ci ”owywej ”arteru: wyku-

szy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów ”rogramu architek-

tonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszystkich 

elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, daszków nad wej-

`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni zabudowy, istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego 

planu, maksymalnie o 7% ”owierzchni zabudowy ”oszczególnych budynków, w celu ”o”rawy funk-

cjonowania istniejących budynków n”Ł realizacja szybów windowych, z zastrzeweniem pkt 4; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

a) dla dziaJki geodezyjnej nr 10/10 - 65%, 

b) dla terenu 1 MC - 70%; 

5) nową zabudowę realizuje się jako obrzewną; 
6) na dziaJce geodezyjnej nr 10ł10 realizuje się zabudowę z ”rzejazdem bramnym od strony ul. _wŁ Barbary; 
7) wysoko`ć zabudowy wewnątrz kwartaJu nie większa niw wysoko`ć zabudowy frontowej; 
8) minimalna wysoko`ć nowej zabudowy frontowej 5 kondygnacji, z zastrzeweniem pkt 9; 

9) najwywszy ”unkt ”rzekrycia dachu nowej zabudowy ”oJowony nie wywej niw najwywszy ”unkt ”rzekry-

cia dachu budynku przy ul. KsŁ Hugona KoJJątaja 31; 
10) nowe budynki kryte dachami ”Jaskimi; 

11) nowa zabudowa na terenie 1 MC ”owinna stanowić zamknięcie kompozycyjne widoku od strony 

Ronda im. Jerzego Giedroycia; 

12) na terenie 1 MC zabudowa istniejąca w dniu wej`cia w wycie niniejszego planu - do likwidacji; 

13) realizację zabudowy na terenie 1 MC warunkuje się realizacją drogi SŁBŁ3055ŁKŚŁG; 
14) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy ul. _wŁ Bar-

bary 5, 5a, KsŁ Jana ŚJugosza 4 oraz ”rzy ul. KsŁ Hugona KoJJątaja 31, okre`lone na rysunku ”lanu; 
15) w budynkach przy ul. _wŁ Barbary 5, 5a, KsŁ Jana ŚJugosza 4 oraz ”rzy ul. KsŁ Hugona KoJJątaja 31, 

z zastrzeweniem pkt 17: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej 
i bramnej od strony dróg ”ublicznych, 

b) w przypadku przebudowy lokali mieszkalnych i usJugowych do”uszcza się ”rzeksztaJcenia elewa-

cji wyJącznie w ”rzyziemiu, w kondygnacjach parteru i poddasza, 

c) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się: 
ｦ ”rzeksztaJcenia istniejących otworów okiennych, nawiązując do kompozycji elewacji, 

ｦ niezbędną rozbudowę umowliwiającą uzyskanie wymaganej przepisami wysoko`ci uwytkowej 
ostatniej, istniejącej kondygnacji, ”od warunkiem realizacji jednakowej wysoko`ci elewacji 
frontowej na caJej szeroko`ci budynku, 

ｦ na dachach stromych od strony dróg ”ublicznych dodatkowe do`wietlenie wyJącznie ”o”rzez 
okna ”oJaciowe, 

d) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 
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16) w ”arterach budynków ”rzy ul. _wŁ Barbary 5, 5a, KsŁ Jana ŚJugosza 4 oraz ”rzy ul. Ks. Hugona 

KoJJątaja 31 do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali usJugowych oraz mieszkalnych na cele 

usJugowe, z zastrzeweniem pkt 17, wedJug nastę”ujących zasad: 
a) nawiązuje się do kompozycji obiektu i charakteru elewacji, 

b) zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach ”arteru; 
17) w budynku przy ul. KsŁ Hugona KoJJątaja 31, od strony Ronda imŁ Jerzego Giedroycia obowiązuje 

wykonanie elewacji bocznej nawiązującej kom”ozycją i detalem architektonicznym do elewacji od 

strony ul. KsŁ Hugona KoJJątaja; 
18) obiekty na ”otrzeby obrony cywilnej: istniejący schron ”od budynkiem przy ul. _wŁ Barbary 5a - do 

zachowania; 

19) czę`ć terenu objęta jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych 
ukJadów ”rzestrzennychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3056ŁKŚŁL (ul. KsŁ Jana ŚJugosza) iłlub SŁBŁ3057ŁKŚŁL (ul. _wŁ Barbary) iłlub 
S.B.3058.KD.Z (ul. KsŁ Hugona KoJJątaja)) iłlub SŁBŁ3055ŁKŚŁG (z drogi ws”omagającej w drodze 
gJównej); 

2) liczbę miejsc postojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
S.B.3054.KD.G (Rondo im. Jerzego Giedroycia), S.B.3055.KD.G, S.B.3056.KD.L (ul. KsŁ Jana ŚJugo-

sza), S.B.3057.KD.L (ul. _wŁ Barbary), SŁBŁ3058ŁKŚŁź (ul. KsŁ Hugona KoJJątaja); 
2) kanalizacja ogólnos”Jawna Ø 0,3 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

oraz budowy kanalizacji w nowej lokalizacji. 

§ 39. Teren elementarny S.B.3033.MC. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: wielofunkcyjna `ródmiejska zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-usJugowa, 
usJugowaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% niezabudowanej w dniu wej`cia w wycie 
niniejszego ”lanu ”owierzchni dziaJki budowlanej, z wyJączeniem terenów 1ŁMC i 2ŁMC, okre`lonych 
na rysunku planu; 

2) dla terenu 1.MC minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 30%; 

3) obowiązuje w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni, z zastrzeweniem pkt 4; 

4) dla terenu 2ŁMC do”uszcza się zastą”ienie bogatego ”rogramu zieleni zasobem zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów 
programu architektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne 
dla wszystkich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, 
daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) w granicach terenu elementarnego z wyJączeniem terenu 1ŁMC i terenu 2ŁMC do”uszcza się zwięk-

szenie ”owierzchni zabudowy, istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu, maksymalnie 

o 7% ”owierzchni zabudowy ”oszczególnych budynków, w celu ”o”rawy funkcjonowania istnieją-
cych budynków n”Ł realizacja szybów windowych; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu 1.MC: 40%; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu 2.MC: 80%; 
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6) maksymalna wysoko`ć zabudowy frontowej: 
a) na terenie 1.MC: mierzona od poziomu terenu drogi wspomagającej 1ŁKŚ do gzymsu wieLczące-

go - 18,5 m a do najwywszego ”unktu ”rzekrycia dachu - 21,0 m, lecz nie mniej niw 4 kondygna-

cje, z zastrzeweniem pkt 6 lit. b, c, 

b) w sąsiedztwie budynku ”rzy ul. Zygmunta KrasiLskiego 10-11 większa o 2 m niw wysoko`ć bu-

dynku przy ul. Zygmunta KrasiLskiego 10-11, 

c) w sąsiedztwie budynku ”rzy ul. KsŁ Jana ŚJugosza 23 większa o 2 m niw wysoko`ć budynku ”rzy 
ul. KsŁ Jana ŚJugosza 23, 

d) na dziaJce ”rzy ul. KsŁ Jana ŚJugosza 19 nie większa niw wysoko`ć wywszego budynku, do które-

go ma ”rzylegać nowa zabudowa; 
7) wysoko`ć zabudowy wewnątrz kwartaJu nie większa niw wysoko`ć zabudowy frontowej z wyJącze-

niem terenu 1.MC; 

8) maksymalna wysoko`ć zabudowy wewnątrz kwartaJu, na obszarze 1ŁMC - 12 m; 

9) nowe budynki kryte dachami ”Jaskimi lub pulpitowymi; 

10) na dziaJce ”rzy ul. KsŁ Jana ŚJugosza 19 realizuje się zabudowę ”rzylegającą do budynków przy 

ul. KsŁ Jana ŚJugosza 18 i ul. KsŁ Jana ŚJugosza 20; 
11) wzdJuw terenu SŁBŁ3055ŁKŚŁG realizuje się zabudowę ”rzylegającą do budynku ”rzy ul. Zygmunta 

KrasiLskiego 10-11; 

12) na terenie 1ŁMC, istniejąca w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu, zabudowa barakowa, magazy-

nowa i produkcyjna, komórki gos”odarcze, wiaty, garawe - do likwidacji. Nie dotyczy historycznych 

budynków ”ofabrycznych wewnątrz kwartaJu o estetycznych walorach wystroju ceglanych elewacji 

oraz podstacji trakcyjnej MZK; 

13) w przypadku braku mowliwo`ci wkom”onowania budynku ”oJowonego na za”leczu zabudowy ”rzy 
ul. Zygmunta KrasiLskiego 7 (okre`lonego na rysunku ”lanu) w nową zabudowę, do”uszcza się jego 
wyburzenie ”o ”rze”rowadzeniu inwentaryzacji obiektu, s”orządzeniu dokumentacji konserwatorskiej, 

fotograficznej i rysunkowej, która winna być ”rzekazana od”owiedniemu organowi ds. ochrony za-

bytków; 
14) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy ul. Juliana 

Ursyna Niemcewicza 1-8, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 9 wraz z oficyną, ul. Juliana Ursyna Niem-

cewicza 10-11, ul. KsŁ Jana ŚJugosza 18a, 18, 20-22, okre`lone na rysunku ”lanu; 
15) w budynkach przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1-8, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 9 wraz 

z oficyną, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 10-11, ul. KsŁ Jana ŚJugosza 18a, 18, 20-22: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej 
i bramnej od strony dróg ”ublicznych, 

b) w przypadku przebudowy lokali mieszkalnych i usJugowych do”uszcza się ”rzeksztaJcenia elewa-

cji wyJącznie w przyziemiu, w kondygnacjach parteru i poddasza, 

c) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się: 
ｦ ”rzeksztaJcenia istniejących otworów okiennych, nawiązując do kompozycji elewacji, 

ｦ niezbędną rozbudowę umowliwiającą uzyskanie wymaganej przepisami wysoko`ci uwytkowej 
ostatniej, istniejącej kondygnacji, ”od warunkiem realizacji jednakowej wysoko`ci elewacji 
frontowej na caJej szeroko`ci budynku, 

ｦ na dachach stromych od strony dróg ”ublicznych dodatkowe do`wietlenie wyJącznie ”o”rzez 
okna ”oJaciowe, 

d) dopuszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 
16) w ”arterach budynków do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali usJugowych oraz mieszkalnych 

na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 
a) nawiązuje się do kompozycji obiektu i charakteru elewacji, 

b) zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach ”arteru; 
17) w budynkach z kompleksu dawnej fabryki B. Stoewera, przy ul. Zygmunta KrasiLskiego 10-11 oraz 

w budynku fabrycznym przy ul. KsŁ Jana ŚJugosza 23, w”isanych do rejestru zabytków, obowiązuje 

zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym, z zastrzeweniem pkt 18: 

a) zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, bryJy wraz z formą i rodzajem pokrycia dachu, 

b) kompozycji i detalu architektonicznego elewacji, 

c) stolarki okiennej i drzwiowej; w przypadku wymiany obowiązuje wykonanie nowej stolarki na 
wzór historycznej; 
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18) do”uszcza się nową zabudowę ”rzylegającą do budynku ”rzy ul. KsŁ Jana ŚJugosza 23 od strony 
terenu S.B.3055.KD.G; 

19) realizację zabudowy terenu 1ŁMC oraz 2ŁMC w ”asie 20 m wzdJuw terenu SŁBŁ3055ŁKŚŁG warunkuje 
się realizacją drogi SŁBŁ3055ŁKŚŁG; 

20) obiekty na potrzeby obrony cywilnej: 

a) istniejący schron ”od budynkiem przy ul. KsŁ Jana ŚJugosza 18 - do zachowania, 

b) istniejące ukrycie wolno stojące na za”leczu budynku ”rzy ul. KsŁ Jana ŚJugosza 23 - do zacho-

wania, z zastrzeweniem pkt 21; 

21) do”uszcza się likwidację istniejącego obiektu obrony cywilnej ”od warunkiem wykonania ukrycia 

o pojemno`ci i ”arametrach nie mniejszych niw w obiekcie likwidowanym; 

22) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) do dziaJki geodezyjnej nr 50ł1 do”uszcza się ”rzyJączenie czę`ci dziaJki geodezyjnej nr 24/11 oraz 

czę`ci dziaJki geodezyjnej nr 24/26, w granicach terenu 2.MC. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3056ŁKŚŁL (ul. KsŁ Jana ŚJugosza) iłlub SŁBŁ3059ŁKŚŁL (ul. Juliana Ursyna 

Niemcewicza) i/lub S.B.3061.KD.L (ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza) i/lub S.B.3055.KD.G (z drogi 

wspomagającej 1ŁKŚ, w miejscu dostę”u do drogi ”ublicznej, oznaczonym na rysunku planu); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: S.B.3055.KD.G, S.B.3056.KD.L (ul. KsŁ Jana ŚJugosza), SŁBŁ3059ŁKŚŁL (ul. Juliana 

Ursyna Niemcewicza), S.B.3061.KD.L (ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza); 

2) sieć elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) wbudowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy stacji w nowej lokalizacji; 

4) ”odstacja ”rostownikowa, do obsJugi trakcji tramwajowej, zasilana linią kablową 15 kV - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

5) do”uszcza się budowę nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 40. Teren elementarny S.B.3034.MW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zakazuje się lokalizacji nowych usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 25%; 

2) do”uszcza się konieczną wycinkę ”ojedynczych drzew, związaną z realizacją garawu ”odziemnego, 

z zastrzeweniem pkt 3; 

3) ubytki zieleni wysokiej nalewy uzu”eJniać nowymi nasadzeniami. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów 
programu architektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne 
dla wszystkich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, 
daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni zabudowy, istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego 
planu, maksymalnie o 7% ”owierzchni zabudowy ”oszczególnych budynków, w celu ”o”rawy funk-

cjonowania istniejących budynków n”Ł realizacja szybów windowych, z zastrzeweniem pkt 4; 
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4) do”uszcza się zwiększenie maksymalnie o 100 m2 ”owierzchni zabudowy, związanej z realizacją ga-

rawu ”odziemnego; 

5) zakazuje się zmiany kom”ozycji zes”oJu zabudowy ”asmowej; 

6) realizuje się garaw ”odziemny wewnątrz kwartaJu zabudowy; 
7) zakazuje się zwiększania wysoko`ci zabudowy; 
8) budynki kryte dachami o spadku od 0 do 60 stopni; 

9) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy ul. Juliana 

Ursyna Niemcewicza 12, ul. KsŁ Jana ŚJugosza 5-7 i 10, ul. _wŁ Barbary 6 oraz ul. KsŁ Hugona KoJJą-
taja 29-30, okre`lone na rysunku ”lanu; 

10) w budynkach przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 12, ul. KsŁ Jana ŚJugosza 5-7 i 10, ul. _wŁ Barba-

ry 6 oraz ul. KsŁ Hugona KoJJątaja 29-30: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej 
i bramnej, 

b) w przypadku przebudowy poddasza dopuszcza się do`wietlenie ”o”rzez okna ”oJaciowe, 
c) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 

11) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyjątkiem jednego kiosku ze s”rzedawą ”rasy, 
biletów komunikacji miejskiej, biletów ”ostojowych it”Ł u zbiegu ul. KsŁ Hugona KoJJątaja i Juliana 
Ursyna Niemcewicza o powierzchni zabudowy do 12 m2 i maksymalnej wysoko`ci 3 m od poziomu 

chodnika do najwywej ”oJowonego elementu konstrukcyjnego dachu; 

12) obiekty na ”otrzeby obrony cywilnej: istniejący schron pod budynkiem przy ul. KsŁ Hugona KoJJątaja 
28 a - do zachowania; 

13) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3056ŁKŚŁL (ul. KsŁ Jana ŚJugosza) iłlub SŁBŁ3057ŁKŚŁL (ul. _wŁ Barbary) iłlub 
S.B.3058.KD.Z (ul. KsŁ Hugona KoJJątaja) iłlub SŁBŁ3059ŁKŚŁL (ul. Juliana Ursyna Niemcewicza); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: S.B.3058.KD.Z (ul. KsŁ Hugona KoJJątaja), SŁBŁ3056ŁKŚŁL (ul. KsŁ Jana ŚJugosza), 
S.B.3057.KD.L (ul. _wŁ Barbary), SŁBŁ3059ŁKŚŁL (ul. Juliana Ursyna Niemcewicza); 

2) sieć elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu. 

§ 41. Teren elementarny S.B.3035.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane w ”artery budynków wielorodzinnych ”rzy ul. KsŁ Hugona KoJJątaja, 
Juliana Ursyna Niemcewicza oraz nowych budynków ”rzy ul. KsŁ Jana ŚJugoszaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 20%, z za-

strzeweniem pkt 2; 

2) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna na dziaJce geodezyjnej nr 100 oraz w granicach 

posesji przy ul. Niemcewicza 35 (dziaJka geodezyjna nr 28 oraz czę`ć dziaJki nr 22/8) - 25% niezabu-

dowanej w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) zakazuje się likwidacji sz”aleru gJogów rosnących wzdJuw ul. Ks. Jana ŚJugoszaŁ 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów 
programu architektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne 
dla wszystkich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, 
daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy, ramp oraz istnieją-
cych sJu”ów; 

3) do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni zabudowy, istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego 
planu, maksymalnie o 7% ”owierzchni zabudowy ”oszczególnych budynków, w celu ”o”rawy funk-

cjonowania istniejących budynków n”Ł realizacja szybów windowych, z zastrzeweniem pkt 4 i 9; 

4) do”uszcza się zwiększenie maksymalnie o 100 m2 ”owierzchni zabudowy, związanej z realizacją ga-

rawu ”odziemnego; 

5) realizuje się garaw ”odziemny wewnątrz kwartaJu zabudowy; 
6) wysoko`ć zabudowy oficynowej nie większa niw wysoko`ć zabudowy frontowej; 
7) wysoko`ć zabudowy ”rzy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 35 a - do zachowania; 

8) budynki kryte dachami o spadku od 0 do 60 stopni; 

9) przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza realizuje się nową zabudowę, jako ”rzylegającą do budynku ”rzy 
ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 35, o powierzchni zabudowy do 125 m2; 

10) wysoko`ć nowej zabudowy, o której mowa w pkt 9 nie większa niw wysoko`ć budynku ”rzy 
ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 35, lecz nie mniej niw 4 kondygnacje; 

11) garawe naziemne ”rzylegające do budynku ”rzy ul. KsŁ Jana ŚJugosza 11 - do likwidacji; 

12) do”uszcza się dalsze funkcjonowanie istniejącej ”iekarni; 
13) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy ul. Ks. Hu-

gona KoJJątaja 20, 20ofŁ, 21-27, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 35, ul. KsŁ Jana ŚJugosza 11-13 

oraz ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza 9, 10a, 10b, okre`lone na rysunku ”lanu; 
14) w budynkach przy ul. KsŁ Hugona KoJJątaja 20, 20ofŁ, 21-27, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 35: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej 
i bramnej od strony dróg ”ublicznych, 

b) w przypadku przebudowy lokali mieszkalnych i usJugowych do”uszcza się ”rzeksztaJcenia elewa-

cji wyJącznie w ”rzyziemiu, w kondygnacjach parteru i poddasza, 

c) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się: 
ｦ ”rzeksztaJcenia istniejących otworów okiennych, nawiązując do kompozycji elewacji, z za-

strzeweniem pkt 15, 

ｦ niezbędną rozbudowę umowliwiającą uzyskanie wymaganej przepisami wysoko`ci uwytkowej 
ostatniej, istniejącej kondygnacji, ”od warunkiem realizacji jednakowej wysoko`ci elewacji 
frontowej na caJej szeroko`ci budynku, 

ｦ na dachach stromych dodatkowe do`wietlenie wyJącznie ”o”rzez okna ”oJaciowe, 
d) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 

15) w budynku przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 35, w przypadku przebudowy poddasza dopuszcza 

się wykonanie nowych otworów okiennych, nawiązując do kompozycji elewacji; 

16) w ”arterach budynków ”rzy ul. Ks. Hugona KoJJątaja 20, 20 ofŁ, 21-27, ul. Juliana Ursyna Niemcewi-

cza 35 do”uszcza się ”rzebudowę lokali mieszkalnych na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 
a) nawiązuje się do kompozycji obiektu i charakteru elewacji, 

b) zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach ”arteru; 
17) w ”arterach budynków do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali usJugowych wedJug nastę”ują-

cych zasad: 

a) nawiązuje się do kompozycji obiektu i charakteru elewacji, 

b) zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach parteru; 

18) w budynkach przy ul. KsŁ Jana ŚJugosza 11-13 oraz ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza 9, 10a, 10b: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej 
i bramnej, 

b) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się do`wietlenie ”o”rzez okna ”oJaciowe; 
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19) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu, z zastrzeweniem pkt 2; 

2) do”uszcza się wydzielenie dziaJki o ”owierzchni min. 100 m2 dla nowej zabudowy. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3058ŁKŚŁź (ul. KsŁ Hugona KoJJątaja) iłlub SŁBŁ3059ŁKŚŁL (ul. Juliana Ursyna 

Niemcewicza) i/lub S.B.3060.KD.L (ul. KsŁ Jana ŚJugosza) iłlub SŁBŁ3061ŁKŚŁL (ul. Ks. bpa Adama 

Naruszewicza); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: S.B.3058.KD.Z (ul. KsŁ Hugona KoJJątaja), SŁBŁ3059ŁKŚŁL (ul. Juliana Ursyna Niemcewi-

cza), S.B.3060.KD.L (ul. KsŁ Jana ŚJugosza), SŁBŁ3061ŁKŚŁL (ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza); 

2) sieci elektroenergetyczne 15 kV i 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) ”rzyJącza: wodociągowe, gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne oraz kanalizacji ogólno-

s”Jawnej - ze sJuwebno`cią ”rzebiegu, z do”uszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

oraz budowy ”rzyJączy w nowej lokalizacji; 
4) dobudowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu. 

§ 42. Teren elementarny S.B.3036.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się funkcjonowanie istniejącego ”rzedszkola ”rzy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 40; 

3) do”uszcza się lokalizację nowych usJug wbudowanych w ”artery budynków ul. Juliana Ursyna Niem-

cewicza 36-37. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 20%; 

2) obowiązuje zachowanie i uzu”eJnianie istniejącej kom”ozycji zieleni na dziaJce geodezyjnej nr 23/2. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów 
programu architektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne 
dla wszystkich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, 
daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni zabudowy, istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego 
planu, maksymalnie o 7% ”owierzchni zabudowy ”oszczególnych budynków, w celu poprawy funk-

cjonowania istniejących budynków n”Ł realizacja szybów windowych, z zastrzeweniem pkt 4; 

4) do”uszcza się zwiększenie maksymalnie o 100 m2 ”owierzchni zabudowy, związanej z realizacją ga-

rawu ”odziemnego; 

5) zakazuje się zmiany kompozycji zes”oJu zabudowy ”asmowej; 

6) wewnątrz kwartaJu zabudowy realizuje się garaw ”odziemny związany z ”rzebudową obiektu byJej 
kotJowni; 

7) zachowuje się istniejący ”rzedogródek ”rzy ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza 1-2; 

8) na terenie ”rzedogródka: 
a) zakazuje się zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej, 

b) zakazuje się lokalizacji miejsc parkingowych; 
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9) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy ul. Ks. bpa 

Adama Naruszewicza 1-8, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 36-41 oraz ul. KsŁ Jana ŚJugosza 14-17, 

okre`lone na rysunku ”lanu; 
10) w budynkach przy ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza 1-8, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 38-41 oraz 

ul. KsŁ Jana ŚJugosza 14-17: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej i drzwiowej, 
b) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się: 

ｦ dodatkowe do`wietlenie ”o”rzez okna ”oJaciowe, 
ｦ od strony wnętrza kwartaJu w”rowadzenie zes”oJów lukarn realizowanych w skali caJego 

budynku, nawiązujących do kompozycji elewacji oraz formy ”ozostaJych elementów wystroju 
architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych, 

c) dopuszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 
11) w budynkach ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 36-37: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej 
i bramnej od strony dróg ”ublicznych, 

b) w przypadku przebudowy lokali mieszkalnych i usJugowych do”uszcza się ”rzeksztaJcenia elewa-

cji wyJącznie w ”rzyziemiu, w kondygnacjach parteru i poddasza, 

c) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się: 
ｦ ”rzeksztaJcenia istniejących otworów okiennych, nawiązując do kompozycji elewacji, 

ｦ niezbędną rozbudowę umowliwiającą uzyskanie wymaganej przepisami wysoko`ci uwytkowej 
ostatniej, istniejącej kondygnacji, pod warunkiem realizacji jednakowej wysoko`ci elewacji 
frontowej na caJej szeroko`ci budynku; 

12) w ”arterach budynków do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali usJugowych oraz ”rzebudowę 
lokali mieszkalnych na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 

a) nawiązuje się do kompozycji obiektu i charakteru elewacji, 

b) zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach ”arteru; 
13) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3059ŁKŚŁL (ul. Juliana Ursyna Niemcewicza) i/lub S.B.3060.KD.L (ul. Ks. 

Jana ŚJugosza) iłlub SŁBŁ3061ŁKŚŁL (ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: S.B.3059.KD.L (ul. Juliana Ursyna Niemcewicza), S.B.3060.KD.L (ul. KsŁ Jana ŚJugosza), 
S.B.3061.KD.L (ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza); 

2) sieci: wodociągowa Ø 100 mm, gazowa Ø 100 - 150 mm, cieplna 2 x Ø 60 - Ø 150 mm, elektro-

energetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w no-

wej lokalizacji. 

§ 43. Teren elementarny S.B.3037.KP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszyŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

Obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od ciąg ”ie-

szy okre`lony w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 7,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Ustala się ciąg ”ieszy o szeroko`ci min. 3,0 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć cie”lna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej sieci w terenie 

elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie magistrali wodociągowej; 
3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 44. Teren elementarny S.B.3038.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się nowe usJugi wbudowane w ”artery budynków wielorodzinnych ”rzy ul. Zygmunta Kra-

siLskiego 13, 13 ofŁ, 14-17 oraz wbudowane w ”arter nowej zabudowy na dziaJce geodezyjnej 
nr 103. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego, z wyJącze-

niem dziaJek budowlanych (”osesji) ”rzy ul. Zygmunta KrasiLskiego 13, 13 ofŁ, 14-16 oraz dziaJki 
nr 103: 30%; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 

a) dla dziaJek budowlanych (”osesji) przy ul. Zygmunta KrasiLskiego 13, 13 ofŁ, 14-16 - 25% nie-

zabudowanej w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
b) dla dziaJki geodezyjnej nr 103 - 15%; 

3) realizuje się bogaty ”rogram zieleni w nawiązaniu do istniejącej historycznej kom”ozycji zes”oJu ziele-

ni z elementami maJej architektury i uksztaJtowaniem terenu; 

4) zakazuje się wycinki drzew za wyjątkiem cięć ”ielęgnacyjnych i sanitarnych, zastrzeweniem pkt 5; 

5) do”uszcza się konieczną wycinkę ”ojedynczych drzew, związaną z realizacją garawu ”odziemnego, 

z zastrzeweniem pkt 6; 

6) ubytki zieleni wysokiej nalewy uzu”eJniać nowymi nasadzeniami. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące linie zabudowy, okre`lone na rysunku planu; 

2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów 
programu architektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne 
dla wszystkich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, 
daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni zabudowy, istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego 
planu, maksymalnie o 7% ”owierzchni zabudowy ”oszczególnych budynków mieszkalnych, w celu 

”o”rawy funkcjonowania tych budynków n”Ł realizacja szybów windowych, z wyJączeniem dziaJki 
geodezyjnej nr 103, z zastrzeweniem pkt 4; 

4) do”uszcza się zwiększenie maksymalnie o 100 m2 ”owierzchni zabudowy, związanej z realizacją ga-

rawu ”odziemnego; 

5) maksymalna ”owierzchnia zabudowy dla dziaJki geodezyjnej nr 103 - 60%; 

6) realizuje się garaw ”odziemny wewnątrz kwartaJu zabudowy; 
7) zakazuje się zmiany kom”ozycji zes”oJu zabudowy ”asmowej; 

8) budynki kryte dachami o spadku od 0 do 60 stopni; 
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9) nową zabudowę na dziaJce nr 103 realizuje się: 
a) w formie zabudowy obrzewnej z ”rzejazdem bramnym, 

b) jako ”rzylegającą do budynku ”rzy ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza 18, 

c) nie wywszą niw wysoko`ć budynku ”rzy ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza 18, 

d) o wysoko`ci min. 4 kondygnacje; 

10) w pierzei ul. Zygmunta KrasiLskiego i Heleny zachowuje się ukJad ”rzedogródków; 
11) na terenie ”rzedogródków: 

a) zakazuje się zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej, 

b) zakazuje się lokalizacji miejsc parkingowych, 

c) do”uszcza się wygrodzenie w formie metalowego ogrodzenia; 

12) do”uszcza się dalsze funkcjonowanie usJug w istniejących budynkach wewnątrz kwartaJu, do czasu 
wszczęcia ”rocedur związanych z rehabilitacją istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznejŁ 
W ”rocesie rehabilitacji rozstrzyga się o zachowaniu tych budynków; 

13) istniejące budynki na dziaJce nr 103 - do likwidacji; 

14) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy ul. Heleny 

12-24, ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza 17-18 oraz ul. Zygmunta KrasiLskiego 13, 13 ofŁ, 14-19, 

okre`lone na rysunku ”lanu; 
15) w budynkach przy ul. Heleny 12-24, ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza 17-18 oraz ul. Zygmunta Kra-

siLskiego 17-19: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej i drzwiowej, 
b) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się: 

ｦ dodatkowe do`wietlenie ”o”rzez okna ”oJaciowe, 
ｦ od strony wnętrza kwartaJu w”rowadzenie zes”oJów lukarn realizowanych w skali caJego 

budynku, nawiązujących do kompozycji elewacji oraz formy ”ozostaJych elementów wystroju 
architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych, 

c) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 
16) w budynkach przy ul. Zygmunta KrasiLskiego 13, 13 of., 14-16: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej 
i bramnej od strony dróg ”ublicznych, 

b) w przypadku przebudowy lokali mieszkalnych i usJugowych do”uszcza się ”rzeksztaJcenia elewa-

cji wyJącznie w ”rzyziemiu, w kondygnacjach parteru i poddasza, 

c) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się: 
ｦ ”rzeksztaJcenia istniejących otworów okiennych, nawiązując do kompozycji elewacji, 

ｦ niezbędną rozbudowę umowliwiającą uzyskanie wymaganej przepisami wysoko`ci uwytkowej 
ostatniej, istniejącej kondygnacji, ”od warunkiem realizacji jednakowej wysoko`ci elewacji 
frontowej na caJej szeroko`ci budynku, 

d) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 
17) w ”arterach budynków ”rzy ul. Zygmunta KrasiLskiego 13, 13 ofŁ, 14-16 do”uszcza się ”rzebudowę 

istniejących lokali usJugowych oraz mieszkalnych na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 

a) nawiązuje się do kompozycji obiektu i charakteru elewacji, 

b) zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach ”arteru; 
18) obiekty na potrzeby obrony cywilnej: 

a) istniejący schron ”od budynkiem przy ul. Heleny 14 - do zachowania, 

b) istniejący schron ”od budynkiem przy ul. Zygmunta KrasiLskiego 15 - do zachowania, 

c) ”rojektowany wewnątrz kwartaJu garaw ”odziemny dostosowany do wymagaL obrony cywilnej; 
19) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3055ŁKŚŁG iłlub SŁBŁ3061ŁKŚŁL (ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza) i/lub 

S.B.3064.KD.D (ul. Heleny) i/lub S.B.3065.KD.D (ul. Franciszka Kar”iLskiego); 
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2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: S.B.3055.KD.G, S.B.3061.KD.L (ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza), S.B.3064.KD.D 

(ul. Heleny), S.B.3065.KD.D (ul. Franciszka Kar”iLskiego); 
2) sieci: wodociągowa Ø 100 mm, gazowa Ø 63 - 100 mm, cieplna 2 x Ø 76 mm, elektroenergetyczna 

15 kV i 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lo-

kalizacji; 

3) stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy stacji w nowej lokalizacji. 

§ 45. Teren elementarny S.B.3039.MW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zakazuje się lokalizacji nowych usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 30%; 

2) realizuje się bogaty ”rogram zieleni w nawiązaniu do istniejącej historycznej kom”ozycji zes”oJu ziele-

ni z elementami maJej architektury i uksztaJtowaniem terenu; 

3) zakazuje się wycinki drzew za wyjątkiem cięć ”ielęgnacyjnych i sanitarnych, z zastrzeweniem pkt 4; 

4) do”uszcza się konieczną wycinkę ”ojedynczych drzew, związaną z realizacją garawu ”odziemnego, 

z zastrzeweniem pkt 5; 

5) ubytki zieleni wysokiej nalewy uzu”eJniać nowymi nasadzeniami. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku planu; 

2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów 
programu architektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne 
dla wszystkich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, 
daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni zabudowy, istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego 
planu, maksymalnie o 7% ”owierzchni zabudowy ”oszczególnych budynków mieszkalnych, w celu 

”o”rawy funkcjonowania tych budynków n”Ł realizacja szybów windowych, z zastrzeweniem pkt 4; 

4) do”uszcza się zwiększenie maksymalnie o 100 m2 ”owierzchni zabudowy, związanej z realizacją ga-

rawu ”odziemnego; 

5) zakazuje się zmiany kom”ozycji zes”oJu zabudowy ”asmowej; 

6) realizuje się garaw ”odziemny wewnątrz kwartaJu zabudowy; 
7) budynki kryte dachami stromymi; 

8) w pierzei ul. MikoJaja Reja oraz ul. Heleny zachowuje się ukJad ”rzedogródków; 
9) na terenie ”rzedogródków: 

a) zakazuje się zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej, 

b) zakazuje się lokalizacji miejsc parkingowych, 

c) do”uszcza się wygrodzenie w formie metalowego ogrodzenia; 

10) garawe naziemne - do likwidacji; do”uszcza się ich uwytkowanie do czasu realizacji garawu ”odziemne-

go; 

11) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy ul. Heleny 

1-11 oraz ul. MikoJaja Reja 15-25, okre`lone na rysunku ”lanu; 
12) w budynkach przy ul. Heleny 1-11 oraz ul. MikoJaja Reja 15-25: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej i drzwiowej, 
b) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się: 

ｦ dodatkowe do`wietlenie ”o”rzez okna ”oJaciowe, 
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ｦ od strony wnętrza kwartaJu w”rowadzenie zes”oJów lukarn realizowanych w skali caJego 
budynku, nawiązujących do kompozycji elewacji oraz formy ”ozostaJych elementów wystroju 
architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych, 

c) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 
13) obiekty na potrzeby obrony cywilnej: 

a) istniejące ukrycie wolno stojące w centralnej czę`ci terenu - do zachowania, z zastrzeweniem pkt 14, 

b) ”rojektowany wewnątrz kwartaJu garaw ”odziemny dostosowany do wymagaL obrony cywilnej, 
c) obiekt na potrzeby obrony cywilnej: istniejący zbiornik rezerwy wody ga`niczej - do ”rzeksztaJce-

nia w fontannę ze zbiornikiem podziemnym o pojemno`ci min. 300 m3, z zachowaniem jego 

funkcji; do”uszcza się dalsze uwytkowanie do czasu ”rzeksztaJcenia zbiornika; 
14) do”uszcza się likwidację istniejącego obiektu obrony cywilnej ”od warunkiem wykonania ukrycia 

o pojemno`ci i ”arametrach nie mniejszych niw w obiekcie likwidowanym; 

15) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3061ŁKŚŁL (ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza) i/lub S.B.3063.KD.D 

(ul. MikoJaja Reja) iłlub SŁBŁ3064ŁKŚŁŚ (ul. Heleny) i/lub S.B.3065.KD.D (ul. Franciszka Kar”iLskiego); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: S.B.3061.KD.L (ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza), S.B.3062.KD.D (ul. Marii Rodziewi-

czówny, ul. Juliana Ejsmonda), S.B.3063.KD.D (ul. MikoJaja Reja), SŁBŁ3064ŁKŚŁŚ (ul. Heleny), 

S.B.3065.KD.D (ul. Franciszka Kar”iLskiego); 
2) sieci: gazowa Ø 63 - 150 mm, cieplna 2 x Ø 60 - Ø 89 mm, elektroenergetyczna 0,4 kV, telekomuni-

kacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 46. Teren elementarny S.B.3040.MW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zakazuje się lokalizacji nowych usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 35% z za-

strzeweniem pkt 2; 

2) realizuje się bogaty ”rogram zieleni w nawiązaniu do istniejącej historycznej kom”ozycji zes”oJu ziele-

ni z elementami maJej architektury i uksztaJtowaniem terenu; 

3) zakazuje się wycinki drzew za wyjątkiem cięć ”ielęgnacyjnych i sanitarnych, z zastrzeweniem pkt 4; 

4) do”uszcza się konieczną wycinkę ”ojedynczych drzew, związaną z realizacją garawu ”odziemnego, 

z zastrzeweniem pkt 5; 

5) ubytki zieleni wysokiej nalewy uzu”eJniać nowymi nasadzeniami. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów 
programu architektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne 
dla wszystkich elementów programu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, 
daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni zabudowy, istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego 
planu, maksymalnie o 7% ”owierzchni zabudowy ”oszczególnych budynków mieszkalnych, w celu 

”o”rawy funkcjonowania tych budynków n”Ł realizacja szybów windowych; 
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4) do”uszcza się zwiększenie maksymalnie o 100 m2 ”owierzchni zabudowy, związanej z realizacją ga-

rawu podziemnego; 

5) realizuje się garaw ”odziemny wewnątrz kwartaJu zabudowy; 
6) zakazuje się zmiany kom”ozycji zes”oJu zabudowy ”asmowej; 

7) budynki kryte dachami stromymi; 

8) w pierzei ul. Franciszka Kar”iLskiego zachowuje się ukJad ”rzedogródków; 
9) na terenie ”rzedogródków: 

a) zakazuje się zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej, 

b) zakazuje się lokalizacji miejsc parkingowych, 

c) do”uszcza się wygrodzenie w formie metalowego ogrodzenia; 

10) garawe naziemne przy ul. Elizy Orzeszkowej - do likwidacji; do”uszcza się ich uwytkowanie do czasu 
realizacji garawu ”odziemnego; 

11) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy ul. Elizy 

Orzeszkowej 1-10, ul. Zygmunta KrasiLskiego 20-24 oraz ul. Franciszka Kar”iLskiego 1, okre`lone na 
rysunku planu; 

12) w budynkach przy ul. Elizy Orzeszkowej 1-10, ul. Zygmunta KrasiLskiego 20-24 oraz ul. Franciszka 

Kar”iLskiego 1: 
a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej i drzwiowej, 
b) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się: 

ｦ dodatkowe do`wietlenie ”o”rzez okna ”oJaciowe, 
ｦ od strony wnętrza kwartaJu w”rowadzenie zes”oJów lukarn realizowanych w skali caJego 

budynku, nawiązujących do kompozycji elewacji oraz formy ”ozostaJych elementów wystroju 
architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych, 

c) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 
13) w ”arterach budynków do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali usJugowych wedJug nastę”ują-

cych zasad: 

a) nawiązuje się do kompozycji obiektu i charakteru elewacji, 

b) zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach ”arteru; 
14) obiekty na potrzeby obrony cywilnej: ”rojektowany wewnątrz kwartaJu garaw ”odziemny dostosowa-

ny do wymagaL obrony cywilnej; 
15) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3055ŁKŚŁG iłlub SŁBŁ3063ŁKŚŁŚ (ul. MikoJaja Reja) iłlub SŁBŁ3065ŁKŚŁŚ 
(ul. Franciszka Kar”iLskiego) iłlub SŁBŁ3066ŁKŚŁL (ul. Elizy Orzeszkowej); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: S.B.3055.KD.G, S.B.3066.KD.L (Orzeszkowej), S.B.3063.KD.D (ul. MikoJaja Reja), 
S.B.3065.KD.D (ul. Franciszka Kar”iLskiego); 

2) sieci: gazowa Ø 150 - 200 mm, cieplna 2 x Ø 65 - Ø 125 mm, elektroenergetyczna 0,4 kV, teleko-

munikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokali-

zacji. 

§ 47. Teren elementarny S.B.3041.MW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zakazuje się lokalizacji nowych usJug; 
3) przeznaczenie terenu 1.KD.D - czę`ć drogi ”ublicznejŁ 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 40%; 

2) realizuje się bogaty program zieleni w nawiązaniu do istniejącej historycznej kom”ozycji zes”oJu ziele-

ni z elementami maJej architektury i uksztaJtowaniem terenu; 

3) utrzymuje się i odtwarza istniejący sz”aler drzew wzdJuw ul. Marii Rodziewiczówny; 
4) zakazuje się wycinki drzew za wyjątkiem cięć ”ielęgnacyjnych i sanitarnych, zastrzeweniem pkt 5; 

5) do”uszcza się konieczną wycinkę ”ojedynczych drzew, związaną z realizacją garawu ”odziemnego, 

z zastrzeweniem pkt 6; 

6) ubytki zieleni wysokiej nalewy uzu”eJniać nowymi nasadzeniami. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej parteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, innych elementów ”rogramu architekto-

nicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszystkich 
elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, daszków nad wej-

`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni zabudowy, istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego 
planu, maksymalnie o 7% ”owierzchni zabudowy ”oszczególnych budynków mieszkalnych, w celu 

”o”rawy funkcjonowania tych budynków n”Ł realizacja szybów windowych, z zastrzeweniem pkt 4; 

4) do”uszcza się zwiększenie maksymalnie o 100 m2 ”owierzchni zabudowy, związanej z realizacją ga-

rawu ”odziemnego; 

5) realizuje się garaw ”odziemny wewnątrz kwartaJu zabudowy; 
6) zakazuje się zmiany kom”ozycji zes”oJu zabudowy ”asmowej; 

7) budynki kryte dachami stromymi; 

8) w pierzei ul. Marii Rodziewiczówny, ul. Juliana Ejsmonda oraz ul. MikoJaja Reja zachowuje się ukJad 
”rzedogródków; 

9) na terenie ”rzedogródków: 
a) zakazuje się zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej, 

b) zakazuje się lokalizacji miejsc parkingowych, 

c) do”uszcza się wygrodzenie w formie metalowego ogrodzenia o wysoko`ci; 
10) garawe naziemne przy ul. Elizy Orzeszkowej, przy ul. Juliana Ejsmonda oraz wewnątrz kwartaJu - do 

likwidacji; do”uszcza się ich uwytkowanie do czasu realizacji garawu ”odziemnego; 

11) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy ul. Elizy 

Orzeszkowej 11, 12-15, ul. Marii Rodziewiczówny 1-6, ul. MikoJaja Reja 1-14 oraz ul. Ks. bpa Adama 

Naruszewicza 16 i 16a, okre`lone na rysunku ”lanu; 
12) w budynkach przy ul. Elizy Orzeszkowej 11, 12-15, ul. Marii Rodziewiczówny 1-6, ul. MikoJaja Reja 

1-14 oraz ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza 16 i 16a: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej i drzwiowej, 
b) w przypadku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się: 

ｦ dodatkowe do`wietlenie ”o”rzez okna ”oJaciowe, 
ｦ od strony wnętrza kwartaJu w”rowadzenie zes”oJów lukarn realizowanych w skali caJego 

budynku, nawiązujących do kompozycji elewacji oraz formy ”ozostaJych elementów wystroju 

architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych, 
c) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 

13) obiekty na ”otrzeby obrony cywilnej: ”rojektowany wewnątrz kwartaJu garaw ”odziemny dostosowa-

ny do wymagaL obrony cywilnej; 
14) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennych; 
15) dla terenu 1ŁKŚŁŚ w kondygnacjach ”owywej ”arteru obowiązują ustalenia dla caJego terenu elemen-

tarnego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3061ŁKŚŁL (ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza) i/lub S.B.3062.KD.D (ul. Marii 

Rodziewiczówny iłlub Juliana śjsmonda), S.B.3063.KD.D (ul. MikoJaja Reja) i/lub S.B.3066.KD.L 

(ul. Elizy Orzeszkowej); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: S.B.3061.KD.L (ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza), S.B.3066.KD.L (Orzeszkowej), 

S.B.3062.KD.D (ul. Marii Rodziewiczówny, ul. Juliana Ejsmonda), S.B.3063.KD.D (ul. MikoJaja Reja); 
2) sieci: wodociągowa Ø 100 mm, gazowa Ø 100 - 150 mm, cieplna 2 x Ø 60 - Ø 150 mm, elektro-

energetyczna 15 kV i 0,4 kV, telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV dobudowana do zes”oJu garawy - do 

”rzeniesienia i budowy jako wbudowana w garaw ”odziemny, do czasu realizacji garawu ”odziemnego 

dopuszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont stacji. 

§ 48. Teren elementarny S.B.3042.MW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zakazuje się lokalizacji nowych usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 35%; 

2) realizuje się bogaty ”rogram zieleni w nawiązaniu do istniejącej historycznej kom”ozycji zes”oJu ziele-

ni z elementami maJej architektury i uksztaJtowaniem terenu; 

3) zakazuje się wycinki drzew za wyjątkiem cięć ”ielęgnacyjnych i sanitarnych, zastrzeweniem pkt 4; 

4) do”uszcza się konieczną wycinkę ”ojedynczych drzew, związaną z realizacją garawu ”odziemnego, 

z zastrzeweniem pkt 5; 

5) ubytki zieleni wysokiej nalewy uzu”eJniać nowymi nasadzeniami. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, innych elementów ”rogramu architekto-

nicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszystkich 
elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, daszków nad wej-

`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) do”uszcza się zwiększenie ”owierzchni zabudowy, istniejącej w dniu wej`cia w wycie niniejszego 
planu, maksymalnie o 7% powierzchni zabudowy poszczególnych budynków mieszkalnych, w celu 

”o”rawy funkcjonowania tych budynków n”Ł realizacja szybów windowych, z zastrzeweniem pkt 4; 

4) do”uszcza się zwiększenie maksymalnie o 100 m2 ”owierzchni zabudowy, związanej z realizacją ga-

rawu ”odziemnego; 

5) realizuje się garaw ”odziemny wewnątrz kwartaJu zabudowy; 
6) zakazuje się zmiany kom”ozycji zes”oJu zabudowy ”asmowej; 

7) budynki kryte dachami stromymi; 

8) garawe naziemne przy ul. Marii Rodziewiczówny - do likwidacji; do”uszcza się ich uwytkowanie do 
czasu realizacji garawu ”odziemnego; 

9) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy ul. Marii 

Rodziewiczówny 7, 8, 10, 11, ul. KsŁ Hugona KoJJątaja 15-19, ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza 11-15a 

oraz Juliana Ejsmonda 1-4 okre`lone na rysunku ”lanu; 
10) w budynkach przy ul. Marii Rodziewiczówny 7, 8, 10, 11, ul. KsŁ Hugona KoJJątaja 15-19, ul. Ks. bpa 

Adama Naruszewicza 11-15a oraz Juliana Ejsmonda 1-4: 

a) obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej architektury, w tym: 

ｦ gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

ｦ kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej i drzwiowej, 
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b) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się: 
ｦ dodatkowe do`wietlenie ”o”rzez okna ”oJaciowe, 
ｦ od strony wnętrza kwartaJu w”rowadzenie zes”oJów lukarn realizowanych w skali caJego 

budynku, nawiązujących do kompozycji elewacji oraz formy ”ozostaJych elementów wystroju 
architektonicznego, a takwe rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych, 

c) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 

11) obiekty na ”otrzeby obrony cywilnej: istniejący schron ”od budynkiem przy ul. Juliana Ejsmonda 1 - 

do zachowania; 

12) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenów: SŁBŁ3058ŁKŚŁź (ul. KsŁ Hugona KoJJątaja) iłlub SŁBŁ3061ŁKŚŁL (ul. Ks. bpa Adama 

Naruszewicza) i/lub S.B.3062.KD.D (ul. Marii Rodziewiczówny, Juliana śjsmonda); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: S.B.3058.KD.Z (ul. KsŁ Hugona KoJJątaja), SŁBŁ3061ŁKŚŁL (ul. Ks. bpa Adama Narusze-

wicza), S.B.3062.KD.D (ul. Marii Rodziewiczówny, ul. Juliana Ejsmonda); 

2) sieć cie”lna 2 x Ø 50 - Ø 80 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji. 

§ 49. Teren elementarny S.B.3043.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obowiązuje w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni przyulicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
2) teren objęty jest strefą K konserwatorskiej ochrony krajobrazu; 
3) czę`ć terenu objęta jest strefą WII czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 9,80 m do 27,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik i `ciewka rowero-

wa ”o ”óJnocnej stronie ulicy wzdJuw terenów kolejowych; 
2) orientacyjny ”rzebieg `ciewki rowerowej ”okazany na rysunku ”lanu; 
3) ustala się lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w formie zatok przy jezdni; 

4) na terenie 1ŁKŚŁŚ obowiązuje zakaz wycinki warto`ciowego drzewostanu oraz w”rowadza się strefę 
ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, cie”lna, elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa Ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowej magistrali w terenie elementarnym; 
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3) sieć gazowa `redniego ci`nienia Ø 500 mm i Ø 200 - 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, roz-

budowy, remontu oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

4) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem likwidacji; 

5) ”rojektowane sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanali-

zacja sanitarna i deszczowa. 

§ 50. Teren elementarny S.B.3044.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obowiązuje w”rowadzenie bogatego programu zieleni przyulicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
2) teren objęty jest strefą K konserwatorskiej ochrony krajobrazu; 
3) czę`ć terenu objęta jest strefą WII czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
2) ustala się lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w formie zatok przy jezdni. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć cie”lna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w tere-

nie elementarnym; 

2) ”rojektowane sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sani-

tarna i deszczowa. 

§ 51. Teren elementarny S.B.3045.KD.Z (ul. NiemierzyLska). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza wraz z trasą tramwajowąŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obowiązuje wprowadzenie bogatego programu zieleni przyulicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty jest strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
3) ”arterowa ”rzybudówka dostawiona do budynku ”rzy ul. NiemierzyLskiej 7 - do likwidacji; dopuszcza 

się jej uwytkowanie do czasu ”rzebudowy ulicyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 18,0 m do 64,5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Ustala się ”rzekrój - jezdnia jedno”rzestrzenna o czterech ”asach ruchu (”o dwa w kawdym kierunku ru-

chu) z torowiskiem tramwajowym wbudowanym, obustronne chodniki. 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 6 ｦ 851 ｦ Poz. 117 

 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogól-

nos”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa Ø 800 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowej magistrali w terenie elementarnym; 

3) magistrala wodociągowa Ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowej magistrali w terenie elementarnym; 

4) kolektor ogólnos”Jawny Ø 0,5 - 0,5/0,75 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy nowego kolektora w terenie elementarnym; 

5) projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa. 

§ 52. Teren elementarny S.B.3046.KD.D (ul. Teofila Lenartowicza i ul. Jana Zamoyskiego). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się bogaty ”rogram zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) czę`ć terenu objęta jest strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 13,5 m do 19,2 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 

2) ustala się lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w formie zatok przy jezdni. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogól-

nos”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych 

sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa Ø 800 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowej magistrali w terenie elementarnym; 

3) magistrala wodociągowa Ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowej magistrali w terenie elementarnym; 

4) ”rojektowana sieć elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowaŁ 

§ 53. Teren elementarny S.B.3047.KD.L (ul. Jana vu”aLskiego). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obowiązuje utrzymanie i uzu”eJnienie drzewostanuŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennych; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
3) obiekt w”isany do rejestru zabytków - pompa uliczna przy ul. Jana vu”aLskiego, nr rej. B-8/poz. XIX, 

nr dec. Dz-4200/22/O/2000 z dn. 25 lipca 2000 r. - do zachowania; 

4) obiekt na potrzeby obrony cywilnej - istniejąca studnia ”ubliczna awaryjna, oznaczona na rysunku 
planu - do zachowania. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 16,8 m do 17,3 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
2) ustala się lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w formie zatok przy jezdni. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogólnos”Jawna 
- z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie 

elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa Ø 800 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowej magistrali w terenie elementarnym; 

3) studnia awaryjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

4) projektowana kanalizacja sanitarna; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 54. Teren elementarny S.B.3048.KD.D (ul. Ks. Barnima III Wielkiego). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się bogaty ”rogram zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty jest strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 18,0 m do 21,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
2) do”uszcza się ”rzekrój: jezdnia o jednym pasie ruchu, obustronne chodniki; 

3) ustala się lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w formie zatok przy jezdni. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogól-

nos”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w tere-

nie elementarnym; 

2) napowietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji; 

3) projektowana kanalizacja deszczowa. 

§ 55. Teren elementarny S.B.3049.KD.L (ul. Juliusza SJowackiego). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu w rejonie skrzywowania z ulicami Wyzwolenia 
i Zygmunta KrasiLskiegoŁ 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennych; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 14,0 m do 37,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
2) ustala się lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w formie zatok przy jezdni. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogólnos”Jawna 
- z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elemen-

tarnym; 

2) magistrala wodociągowa Ø 800 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowej magistrali w terenie elementarnym; 

3) kolektor ogólnos”Jawny Ø 1,8/1,9 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowego kolektora w terenie elementarnym; 

4) kolektor deszczowy Ø 1,0 - 0,7/1,05 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy nowego kolektora w terenie elementarnym; 

5) projektowana kanalizacja deszczowa; 

6) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 56. Teren elementarny S.B.3050.KD.D (ul. Zaciszna). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) zakazuje się zmniejszania ”owierzchni biologicznie czynnej na dziaJce geodezyjnej nr 2/6; 

2) obowiązuje zachowanie zieleni wysokiej wzdJuw ul. Ks. Piotra Skargi; 

3) obowiązuje w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni w sąsiedztwie ciągu ”ieszegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennych; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
3) utrzymuje się ciąg ”ieszy Jączący ul. źaciszną z ul. Ks. Piotra Skargi. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 8,5 m do 19,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronne chodniki; 

2) ustala się lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w formie zatok przy jezdni. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogólno-

s”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie ele-

mentarnym. 
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§ 57. Teren elementarny S.B.3051.KD.L (ul. Ks. Piotra Skargi). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

źakazuje się zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej w rejonie Ronda im. Jerzego Giedroycia. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennych; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 13,1 m do 29,6 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogól-

nos”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w tere-

nie elementarnym; 

2) sieć gazowa `redniego ci`nienia Ø 180 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) kolektor ogólnos”Jawny Ø 0,5 - 0,5/0,75 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowego kolektora w terenie elementarnym. 

§ 58. Teren elementarny S.B.3052.KD.L (Al. Wyzwolenia i ul. Zygmunta KrasiLskiego). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

źakazuje się wycinki li” na odcinku AlŁ Wyzwolenia za wyjątkiem cięć sanitarnychŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) czę`ć terenu objęta jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych 
ukJadów ”rzestrzennych; 

2) czę`ć terenu objęta jest strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzen-

nej; 

3) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 15,0 m do 30,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
2) obowiązuje zachowanie i utrzymanie torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię, do czasu 

realizacji trasy tramwajowej w terenie elementarnym SŁBŁ3055ŁKŚŁG (ciąg ulic źygmunta KrasiLskie-

go do Ronda im. Jerzego Giedroycia); 

3) po likwidacji torowiska tramwajowego do”uszcza się lokalizację miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych w formie zatok przy jezdni. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogólnos”Jawna 
- z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elemen-

tarnym; 

2) magistrale wodociągowe Ø 450 - 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy nowych magistrali w terenie elementarnym; 

3) kolektory ogólnos”Jawne Ø 0,5 - 2,5/1,8 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowych kolektorów w terenie elementarnym; 

4) kolektor deszczowy Ø 1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy no-

wego kolektora w terenie elementarnym; 

5) projektowana kanalizacja deszczowa; 

6) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 59. Teren elementarny S.B.3053.KD.L (ul. KsŁ Jana ŚJugosza). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się bogaty ”rogram zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennych; 
2) obowiązuje zachowanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej; 

3) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 19,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch pasach ruchu, obustronne chodniki; 

2) do”uszcza się zmiany szeroko`ci chodnika w celu realizacji zatok ”arkingowych dla samochodów 
osobowych, pod warunkiem utrzymania `ladu krawęwników istniejących w dniu wej`cia w wycie ni-

niejszego planu. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogólnos”Jawna 
- z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elemen-

tarnym; 

2) magistrala wodociągowa Ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowej magistrali w terenie elementarnym; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 60. Teren elementarny S.B.3054.KD.G (Rondo im. Jerzego Giedroycia). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica gJówna wraz z trasą tramwajowąŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obowiązuje w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
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2) do”uszcza się nastę”ujący s”osób zagos”odarowania tymczasowego: 

a) lokalizację jednego kiosku ze s”rzedawą ”rasy, biletów komunikacji miejskiej, biletów ”ostojo-

wych itp. - o powierzchni zabudowy do 15 m2 i maksymalnej wysoko`ci 3 m, po przebudowie 

ul. KsŁ StanisJawa Staszica, 
b) istniejąca zabudowa - do likwidacji; do”uszcza się jej uwytkowanie do czasu ”rzebudowy ul. Ks. 

StanisJawa StaszicaŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna, zgodna z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się skrzywowanie ty”u rondo wraz z trasami tramwajowymi; 

2) ”oJączenie ”omiędzy ulicą SŁBŁ3055ŁKŚŁG a nowo”rojektowaną ulicą KsŁ StanisJawa Staszica (”oza 
terenem planu) realizuje w tunelu o przekroju: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu; 

3) ukJad tras tramwajowych w relacjach: pomiędzy ulicą SŁBŁ3055ŁKŚŁG a nowo”rojektowaną ulicą KsŁ 
StanisJawa Staszica (”oza terenem ”lanu) i ulicą SŁBŁ3058ŁKŚŁź a nowo”rojektowaną ulicą KsŁ Stani-

sJawa Staszica (”oza terenem ”lanu) realizuje się w ”oziomie terenu (jako naziemny); 

4) orientacyjny przebieg `ciewki rowerowej ”okazany na rysunku ”lanuŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogólnos”Jawna 
i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w tere-

nie elementarnym; 

2) magistrale wodociągowe Ø 315 mm i Ø 450 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu oraz budowy nowych magistrali w terenie elementarnym; 

3) kolektory ogólnos”Jawne Ø 0,5/0,75 - 2,5/1,8 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu oraz budowy nowych kolektorów w terenie elementarnym; 

4) kolektor deszczowy Ø 1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy no-

wego kolektora w terenie elementarnym; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cieplnej. 

§ 61. Teren elementarny S.B.3055.KD.G (ul. Zygmunta KrasiLskiego i ”rojŁ ulica do Ronda im. Jerze-

go Giedroycia). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica gJówna wraz z trasą tramwajowąŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obowiązuje w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) czę`ć terenu objęta jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych 
ukJadów ”rzestrzennych; 

2) czę`ć terenu objęta jest strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzen-

nej; 

3) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
4) do”uszcza się lokalizację dwóch kiosków s”rzedawy ”rasy, biletów komunikacji miejskiej, biletów 

postojowych itp. o powierzchni zabudowy do 15 m2 i maksymalnej wysoko`ci 3,0 m, do czasu prze-

budowy ulicy; 

5) obiekt na ”otrzeby obrony cywilnej: istniejący schron ”od budynkiem przy ul. Zygmunta KrasiLskiego 
86 do zachowania, do czasu likwidacji budynku. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 28,9 m do 52,6 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój jezdni - dwie jezdnie ”o dwa ”asy ruchu, w ”asie rozdzielającym jezdnie torowisko 

tramwajowe, obustronne chodniki; 

2) na odcinku od ul. Elizy Orzeszkowej do ul. NiemierzyLskiej do”uszcza się ”rzekrój ulicy - jezdnia jed-

no”rzestrzenna o czterech ”asach ruchu (”o dwa w kawdym kierunku ruchu) z torowiskiem tramwa-

jowym wbudowanym, obustronne chodniki; 

3) ustala się ”rzebieg trasy tramwajowej w poziomie terenu; 

4) na odcinku od ul. KsŁ Jana ŚJugosza do Ronda imŁ Jerzego Giedroycia ”rzebieg jezdni gJównych reali-
zuje się w tunelu; 

5) ”ozostawia się dotychczasowy ”rzebieg ul. KsŁ Jana ŚJugosza; 
6) obsJuga terenów SŁBŁ3030ŁMC i SŁBŁ3032ŁMC, ”o”rzez pieszo-jezdnie wJączone tylko do ul. Ks. Jana 

ŚJugosza; 
7) obsJuga terenu SŁBŁ3033ŁMC, ”o”rzez drogę ws”omagającą zlokalizowaną w granicach terenu 1ŁKŚ 

oznaczonego na rysunku ”lanu, w miejscu dostę”u do drogi ”ublicznej, oznaczonym na rysunku ”lanuŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogól-

nos”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w tere-

nie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa Ø 800 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowej magistrali w terenie elementarnym; 

3) magistrala wodociągowa Ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowej magistrali w terenie elementarnym; 

4) sieć gazowa `redniego ci`nienia Ø 500 mm i Ø 200 - 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, roz-

budowy, remontu oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

5) kolektory ogólnos”Jawne Ø 0,5 m i 0,5/0,75 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowych kolektorów w terenie elementarnym; 

6) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem likwidacji oraz budowy sieci kablo-

wej w nowej lokalizacji; 

7) ”rojektowane sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa. 

§ 62. Teren elementarny S.B.3056.KD.L (ul. KsŁ Jana ŚJugosza). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie bogatego programu zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennych; 
2) obowiązuje zachowanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej; 

3) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 18,2 m do 19,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 

2) do”uszcza się zmiany szeroko`ci chodnika w celu realizacji zatok ”arkingowych dla samochodów 
osobowych pod warunkiem utrzymania `ladu krawęwników istniejących w dniu wej`cia w wycie ni-

niejszego planu. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogólnos”Jawna 
- z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 
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2) magistrala wodociągowa Ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowej magistrali w terenie elementarnym; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 63. Teren elementarny S.B.3057.KD.L (ul. _wŁ Barbary). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennych; 
2) obowiązuje zachowanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej; 

3) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 18,7 m do 19,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
2) do”uszcza się zmiany szeroko`ci chodnika w celu realizacji zatok ”arkingowych dla samochodów 

osobowych pod warunkiem utrzymania `ladu krawęwników istniejących w dniu wej`cia w wycie ni-

niejszego planu. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogólnos”Jawna 
- z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elemen-

tarnym; 

2) dopuszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 64. Teren elementarny S.B.3058.KD.Z (ul. KsŁ Hugona KoJJątaja). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Przy skrzywowaniu ul. KsŁ Hugona KoJJątaja i KsŁ bpa Adama Naruszewicza utrzymuje się skwer z ”latanem. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) czę`ć terenu objęta jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych 
ukJadów ”rzestrzennych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
3) do”uszcza się lokalizację jednego kiosku s”rzedawy ”rasy, biletów komunikacji miejskiej, biletów ”o-

stojowych, itp.- o powierzchni zabudowy do 15 m2 i maksymalnej wysoko`ci 3,0 m od poziomu 

chodnika do najwywszego elementu konstrukcyjnego dachu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 15,0 m do 35,1 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
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2) na odcinku od Ronda Giedroycia do Ronda Sybiraków ustala się ”rzekrój: jezdnia jednoprzestrzenna 

o minimum dwóch ”asach ruchu (”o jednym w kawdym kierunku ruchu) z torowiskiem tramwajowym 

wbudowanym, obustronne chodniki; 

3) na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. KadJubka ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, 
obustronne chodniki i `ciewki rowerowe; 

4) orientacyjny ”rzebieg `ciewki rowerowej ”okazany na rysunku ”lanu; 
5) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych w formie zatok ”rzy jezdniŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogól-

nos”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w tere-

nie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa Ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowych magistrali w terenie elementarnym; 

3) sieć gazowa `redniego ci`nienia Ø 400 - 500 mm i Ø 200 - 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

4) magistrala cieplna 2 x Ø 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

nowej magistrali w terenie elementarnym; 

5) kolektory ogólnos”Jawne Ø 0,5/0,7 - 0,8/1,2 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowych kolektorów w terenie elementarnym; 

6) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji; 

7) projektowany kolektor deszczowy Ø 1,0 - 1,2 m. 

§ 65. Teren elementarny S.B.3059.KD.L (ul. Juliana Ursyna Niemcewicza). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

źakazuje się wycinki wierzby w rejonie skrzywowania z ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennych; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników; 
3) do”uszcza się lokalizację jednego kiosku s”rzedawy ”rasy, biletów komunikacji miejskiej, biletów ”o-

stojowych, itp.- o powierzchni zabudowy do 15 m2 i maksymalnej wysoko`ci 3,0 m od poziomu 

chodnika do najwywszego elementu konstrukcyjnego dachu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 19,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
2) do”uszcza się zmiany szeroko`ci chodnika w celu realizacji zatok ”arkingowych dla samochodów 

osobowych pod warunkiem utrzymania `ladu krawęwników istniejących w dniu wej`cia w wycie ni-

niejszego planu. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogól-

nos”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w tere-

nie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa Ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowej magistrali w terenie elementarnym. 
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§ 66. Teren elementarny S.B.3060.KD.L (ul. KsŁ Jana ŚJugosza). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

źakazuje się zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennych; 
2) obowiązuje zachowanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej; 

3) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
4) skwer na skrzywowaniu z ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza - do zachowania. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 18,6 m do 19,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
2) do”uszcza się zmiany szeroko`ci chodnika w celu realizacji zatok ”arkingowych dla samochodów 

osobowych pod warunkiem utrzymania `ladu krawęwników istniejących w dniu wej`cia w wycie ni-

niejszego planu. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogól-

nos”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w tere-

nie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa Ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowej magistrali w terenie elementarnym; 

3) studnia awaryjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu. 

§ 67. Teren elementarny S.B.3061.KD.L (ul. Ks. bpa Adama Naruszewicza). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

źakazuje się zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennych; 
2) obowiązuje zachowanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej; 

3) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
4) skwer na skrzywowaniu z ul. KsŁ Jana ŚJugosza - do zachowania. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 18,7 m do 19,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
2) do”uszcza się zmiany szeroko`ci chodnika w celu realizacji zatok ”arkingowych dla samochodów 

osobowych pod warunkiem utrzymania `ladu krawęwników istniejących w dniu wej`cia w wycie ni-

niejszego planu. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogól-

nos”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w tere-

nie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa Ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowej magistrali w terenie elementarnym. 

§ 68. Teren elementarny S.B.3062.KD.D (ul. Marii Rodziewiczówny i Juliana śjsmonda). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennych; 
2) obowiązuje zachowanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej; 

3) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 11,2 m do 12,7 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodnikiŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogólno-

s”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie ele-

mentarnym. 

§ 69. Teren elementarny S.B.3063.KD.D (ul. MikoJaja Reja). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Dopuszcza się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennych; 
2) obowiązuje zachowanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej; 

3) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 11,6 m do 12,5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogólno-

s”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie ele-

mentarnym. 
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§ 70. Teren elementarny S.B.3064.KD.D (ul. Heleny). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennych; 
2) obowiązuje zachowanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej; 

3) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
4) obiekt w”isany do rejestru zabytków - pompa uliczna przy ul. Heleny - ul. Franciszka Kar”iLskiego, 

nr rej. B-8/poz. XVIII, nr dec.DZ-4200/22/O/2000 z dnia 25 lipca 2000 r. - do zachowania; 

5) obiekt na potrzeby obrony cywilnej - istniejąca studnia ”ubliczna awaryjna, oznaczona na rysunku 
planu - do zachowania. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 11,5 m do 12,1 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodnikiŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogól-

nos”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w tere-

nie elementarnym; 

2) studnia awaryjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu. 

§ 71. Teren elementarny S.B.3065.KD.D (ul. Franciszka Kar”iLskiego). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennych; 
2) obowiązuje zachowanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej; 

3) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodnikiŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Sieci: wodociągowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogólno-

s”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie ele-

mentarnym. 
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§ 72. Teren elementarny S.B.3066.KD.L (ul. Elizy Orzeszkowej). 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) obowiązuje zakaz wycinki alei brzóz wzdJuw ul. ślizy Orzeszkowej za wyjątkiem cięć sanitarnych; 
2) obowiązuje zachowanie kom”ozycji i skJadu gatunkowego zieleni urządzonej; 
3) ubytki zieleni wysokiej nalewy uzu”eJniać nasadzeniami tego samego gatunku. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennych; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną okre`loną w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 23,0 m do 31,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki, `ciewka rowerowa; 
2) orientacyjny ”rzebieg `ciewki rowerowej ”okazany na rysunku ”lanuŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogól-

nos”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w tere-

nie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa 800 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

nowej magistrali w terenie elementarnym; 

3) magistrala wodociągowa Ø 600 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowej magistrali w terenie elementarnym; 

4) sieć gazowa `redniego ci`nienia Ø 500 mm i Ø 250 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

5) magistrala cieplna 2 x Ø 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

nowej magistrali w terenie elementarnym; 

6) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji; 

7) projektowany kolektor deszczowy Ø 1,0 m. 

§ 73. Teren elementarny S.B.3067.KPR. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszo-rowerowy. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) obowiązuje w”rowadzenie bogatego ”rogramu zieleni; 

2) ustala się w”rowadzenie zieleni wysokiej wg wskaunika: minŁ 1 drzewo na kawde 10 mb ciągu ”ieszo-

jezdnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni; 

2) teren objęty jest strefą K konserwatorskiej ochrony krajobrazuŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od ciąg ”ie-

szo-rowerowy okre`lony w ust. 1; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 9,3 m do 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Ustala się ”rzekrój: `ciewka rowerowa dwukierunkowa i chodnikŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Śo”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 74. Teren elementarny S.B.3068.U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zabudowa usJugowaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

źakazuje się zmniejszenia ”owierzchni terenu biologicznie czynnej istniejącej w dniu wej`cia w wycie ni-

niejszego planu. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) do”uszcza się wysunięcia ”oza nie”rzekraczalne linie zabudowy na wysoko`ci ”owywej ”arteru: wy-

kuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,30 m, innych elementów ”rogramu archi-

tektonicznego - do 0,5 m. Linie zabudowy przyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszyst-

kich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: schodów zewnętrznych, daszków nad 
wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz ramp; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego: 30%; 

4) wysoko`ć zabudowy na za”leczu dziaJki nie większa niw wysoko`ć zabudowy frontowej; 
5) budynki kryte dachami o spadku od 0 do 60 stopni; 

6) obejmuje się ochroną konserwatorską, ujęty w gminnej ewidencji zabytków budynek ”rzy ul. Juliusza 

SJowackiego 2, okre`lony na rysunku ”lanu; 
7) w budynku przy ul. Juliusza SJowackiego 2 obowiązuje zachowanie i konserwacja historycznej archi-

tektury, w tym: 

a) zasadniczych gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, 

b) kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej i drzwiowej od 
strony dróg ”ublicznych, 

c) do”uszcza się odtwarzanie detalu architektonicznego; 

8) teren objęty jest strefą A ”eJnej ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych historycznych ukJa-

dów ”rzestrzennych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu SŁBŁ3049ŁKŚŁL (ul. Juliusza SJowackiego); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną i obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenie S.B.3049.KD.L (ul. Juliusza SJowackiego); 

2) sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 75. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-

wy o zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) w wysoko`ci 30%: 
a) dla gruntów objętych terenami elementarnymi S.B.3004.U,P, S.B.3023.U,MW, z wyJączeniem 

gruntów komunalnych i Skarbu PaLstwa, 
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b) dla dziaJek nr 1ł20 i 1ł26 z obrębu geodezyjnego 1010, objętych terenem elementarnym 
S.B.3017.MW,U, 

c) dla dziaJki nr 4ł12 z obrębu geodezyjnego 1010, objętej terenem elementarnym S.B.3018.MC, 

d) dla dziaJki nr 24ł23 z obrębu geodezyjnego 3026, objętej terenem elementarnym S.B.3031.MC, 

e) dla dziaJki nr 50ł1 z obrębu geodezyjnego 3026, objętej terenem elementarnym S.B.3033.MC; 

2) w wysoko`ci 0% dla ”ozostaJych terenów objętych niniejszym planem. 

§ 76. Na obszarze objętym planem uchwalonym niniejszą uchwaJą tracą moc: 

1) uchwaJa Nr XVł480ł99 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 ”audziernika 1999 r. w sprawie 7 zmian 

nalewących do II edycji zmian Miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta 

Szczecina na obszarze dzielnicy _ródmie`cie (ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskiego Nr 44, poz. 695); 

2) uchwaJa Nr XLIII/537/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie II edycji zmian 

miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina, na obszarze dziel-

nic _ródmie`cie i PóJnoc, dotyczących ochrony stanowisk archeologicznych (ŚzŁ UrzŁ WojŁ SzczeciL-
skiego Nr 4, poz. 49). 

§ 77. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 78. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

 

Przewodniczący Rady: 
Bazyli Baran 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLII/1056/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLII/1056/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLII/1056/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭBolinko - NiemierzyLskaｬ 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, zm. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 

okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) traktowane jako zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających ”oszczególnych ulic, 
w tym budowę lub modernizację ulicy wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem podziemnym, `ciewkami ro-

werowymi, zielenią i od”owiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliwo`ć w ro-

zumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiska; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi ulic. 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

Lp. Numer terenu 
elementarnego 

Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1 2 3 
1 S.B.3002.U,P Budowa stacji transformatorowych. 
2 S.B.3043.KD.D Projektowana ulica dojazdowa. Przewidywana budowa jezdni, 

jednostronnego chodnika, miejsc postojowych i Wciecki rowerowej. 
Budowa sieci: wodoci>gowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, 
telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

3 S.B.3044.KD.D Projektowana ulica dojazdowa. Przewidywana budowa jezdni, 
obustronnych chodników i miejsc postojowych.  
Budowa sieci: wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

4 S.B.3045.KD.Z Istniej>ca ulica zbiorcza (ul. NiemierzyMska). Przewidywana 
przebudowa: jezdni do czterech pasów ruchu, torowiska 
tramwajowego i chodników. Budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej. 

5 S.B.3046.KD.D Budowa sieci elektroenergetycznej oraz kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej. 

6 S.B.3047.KD.D Budowa kanalizacji sanitarnej. 
7 S.B.3048.KD.D Budowa kanalizacji deszczowej. 
8 S.B.3049.KD.D Budowa kanalizacji deszczowej. 
9 S.B.3052.KD.L Budowa kanalizacji deszczowej. 
10 S.B.3054.KD.G Istniej>ca ulica główna (Rondo Giedroycia). Przewidywana budowa 

jezdni w tunelu i torowiska tramwajowego w poziomie terenu w ci>gu 
ul. Staszica -ulica S.B.3055.KD.G. 
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11 S.B.3055.KD.G Projektowana ulica główna. Przewidywana budowa jezdni w tunelu na 
odcinku od ul. Długosza  do Ronda Giedrojcia, a w poziomie terenu 
torowiska tramwajowego, jezdni wspomagaj>cych i chodników. 
Budowa sieci: wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej oraz 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

12 S.B.3058.KD.Z Istniej>ca ulica zbiorcza (ul. Kołł>taja). Przewidywana budowa Wciecki 
rowerowej.  
Budowa kolektora deszczowego  1,0 - 1,2 m. 

13 S.B.3066.KD.L Istniej>ca ulica lokalna (ul. Orzeszkowej). Przewidywana budowa 
Wciecki rowerowej.  
Budowa kolektora deszczowego  1,0 m. 

14 S.B.3067.KPR Budowa ci>gu pieszo-rowerowego. 
15 S.B.3037.KP Budowa ci>gu pieszego. 
§ 3. O”is s”osobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym mŁinŁ ustawą 
”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej 

i o ochronie `rodowiskaŁ 

2. S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki 
(okre`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska t.j. Dz. U. 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z ”óuniejszymi zmianami), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanuŁ 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej lub cie”Ja 
okre`lone w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 

10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póuniejszymi zmianami). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 
w § 2, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienionej w terenach elemen-

tarnych wskazanych w § 2 finansowane będą ”rzez budwet miasta lub na podstawie porozumieL z innymi 

podmiotami. 

2. źadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-

nych w § 2 finansowane będą na ”odstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę 
i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, 

z ”óuniejszymi zmianami), ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w opar-

ciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych 
i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub ”rzez budwet miasta. 

3. źadania w zakresie budowy sieci energetycznych, cie”Jowniczych objętych miejskim systemem 

ogrzewania i gazowych finansowane będą na ”odstawie art. 7 ust. 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLII/1056/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu Miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
przestrzennego ｭBolinko - NiemierzyLskaｬ 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. 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. 

2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, zm. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 6 ｦ 870 ｦ Poz. 117 

 

2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭBolinko - NiemierzyLskaｬ 

w Szczecinie, wyJowonego do ”ublicznego wglądu w dniach od 13 ”audziernika 2009 r. do 3 listopada 

2009 r. wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, wniesiono w ustalonym terminie do dnia 17 listo-

pada 2009 r. 6 uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji formalno-

prawnej prac planistycznych. 

§ 2. Prezydent Miasta Szczecin roz”atrzyJ ”owywsze uwagi w dniu 23 listo”ada 2009 r. 

§ 3. Przyjmuje się nastę”ujący s”osób roz”atrzenia zgJoszonych uwag: 

1. Uwaga dotycząca zmiany obowiązującej linii zabudowy na nie”rzekraczalną linię zabudowy na na-

rowniku ul. Ks. BarnimaŁ ŚziaJka geodezyjna nr 1ł26 z obrębu 1010; 

Uwaga uwzględniona - w terenie elementarnym SŁBŁ3017ŁMW, na narowniku ul. Ks. Barnima zmieniono 

na rysunku ”lanu obowiązującą linię zabudowy na nie”rzekraczalną. 

2. Uwaga dotycząca wyznaczenia jednokierunkowych ”asów rowerowych ”o kawdej stronie jezdni 
wzdJuw ulic: KoJJątaja, KrasiLskiego, OrzeszkowejŁ 

Uwaga dotycząca ul. KoJJątaja - czę`ciowo uwzględniona - w terenie elementarnym S.B.3058.KD.Z 

w ustaleniach szczegóJowych ust. 5 wprowadzono zapis: ｭna odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. KadJubka 
ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki i `ciewki roweroweｬ. Na rysunku 

planu zmieniono ”rzebieg `ciewki rowerowejŁ 

Uwaga dotycząca ul. KrasiLskiego - nieuwzględniona - szeroko`ć ”asa drogowego ”rzy ”osesjach 
ul. KrasiLskiego nr 15, 16, 17 uniemowliwia ”o”rowadzenie `ciewki rowerowejŁ 

Uwaga dotycząca ul. Orzeszkowej - nieuwzględniona - istniejące zagos”odarowanie ulicy oraz terenów 
”rzylegJych nie uzasadnia konieczno`ci wyznaczenia `ciewek rowerowych w jezdniŁ 

3. Uwaga dotycząca: 

1) zwiększenia ”owierzchni zabudowy na dziaJce nr 66 z 35% do 40% ”owierzchni dziaJki; 
2) zwiększenia ”owŁ zabudowy na dziaJce nr 7/49 z 45% do 50% powierzchni dziaJkiŁ 

Uwaga uwzględniona - skorygowano za”isy ”lanu związane z maksymalną ”owierzchnią zabudowyŁ 

4. Uwaga dotycząca weryfikacji niezgodno`ci granic ”osesji ”rzy ul. NiemierzyLskiej 18a (ŚziaJka 
nr 4 obr. 1002) ze stanem rzeczywistym i granicznikami na mapach geodezyjnych. 

Uwaga nieuwzględniona - granice wyznaczone ”rzez ogrodzenie nie ”okrywają się z granicami geodezyjnymi. 

W ”lanie ”odstawą do ustalania ”rzeznaczenia terenu są geodezyjne granice dziaJek, a nie ogrodzeniaŁ 

5. Uwaga dotycząca niejasnej sytuacji co do ”rzyszJego funkcjonowania Gimnazjum nr 6 oraz za-

chowania nowo wybudowanych boisk na osiedlu. 

Uwaga nieuwzględniona - ustalenia projektu planu umowliwiają funkcjonowanie istniejącej szkoJyŁ Jest tew 
mowliwe ewentualne ”rzeksztaJcenie budynku szkoJy dla ”otrzeb Parku Naukowo - Technologicznego. 

W ”rojekcie ”lanu nie okre`lono czasu funkcjonowania szkoJyŁ Ustalenia ”rojektu ”lanu wskazują, we mu-

szą być dwa boiska w czasie funkcjonowania szkoJy ale nie okre`lają czy to będą istniejące boiska czy 

zostaną zrealizowane noweŁ 

6. Uwaga dotycząca zmiany zapisu dla terenu elementarnego S.B.3033MC ust. 3 pkt 12 ｭzabudowa 

barakowa, magazynowa i produkcyjna, komórki gos”odarcze, wiaty, garawe - do likwidacji. Nie dotyczy 

historycznych budynków ”ofabrycznych wewnątrz kwartaJu o estetycznych walorach wystroju ceglanych 
elewacji oraz podstacji trakcyjnej MZKｬ, ograniczając za”is do terenu inwestycyjnego 1ŁMCŁ 

Uwaga uwzględniona - zmieniono za”is zgodnie z uwagąŁ 
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