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UCHWAŁA Nr LVIII/825/2010 

RADY MIASTA SIEDLCE 

z dnia 25 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ulicy Biskupa Świrskiego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 
poz. 717 z póŎn. zm.), w zwiņzku z uchwałņ nr 
XIII/149/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerw-
ca 2007r. w sprawie przystņpienia do sporzņdze-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ulicy Biskupa ŋwirskiego, 
Rada Miasta Siedlce uchwala co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoŌci z ustaleniami 
Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Siedlce, uchwalo-
nego uchwałņ nr XXXIX/620/2005 Rady Miasta 
Siedlce z dnia 24 listopada 2005r., zmienionņ 
uchwałņ nr XLIV/632/2009 Rady Miasta Siedlce z 
dnia 10 lipca 2009r. i uchwałņ nr XLVII/671/2009 
Rady Miasta Siedlce z dnia 30 paŎdziernika 2009r., 
uchwala siň miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa ŋwirskie-
go w Siedlcach, zwany dalej planem, rozstrzyga-
jņc jednoczeŌnie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gmi-
ny oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z 
ustawņ o finansach publicznych.  

2. Plan obejmuje obszar zawarty pomiňdzy uli-
cami: Piłsudskiego, Starowiejskņ, Wiszniewskiego, 
Asłanowicza, Cmentarnņ i Wojskowņ.  

3. Granice obszaru planu, o których mowa w 
ust. 2, zawiera rysunek sporzņdzony w skali 1:500, 
stanowiņcy załņcznik graficzny nr 1 do niniejszej 
uchwały.  

4. Załņcznikami do uchwały sņ:  

1) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiņce załņcznik nr 2,  

2) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowiņce załņcznik nr 3;  

5. W planie okreŌla siň:  

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐ-
nych zasadach zagospodarowania;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego;  

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego;  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków;  

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych;  

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy;  

7) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów;  

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym;  

9) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy;  

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej;  

11) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów;  

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 
4. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

13) granice obszarów rehabilitacji istniejņcej za-
budowy;  
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6. W planie nie okreŌla siň, jako nie dotyczņ-
cych obszaru objňtego planem:  

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;  

2) granic obszarów wymagajņcych przeprowa-
dzenia scaleŊ i podziału nieruchomoŌci objň-
tych planem miejscowym;  

3) granic obszarów rehabilitacji istniejņcej infra-
struktury technicznej,  

4) granic obszarów wymagajņcych przekształceŊ 
lub rekultywacji,  

5) granic terenów pod budowň obiektów handlo-
wych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;  

6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów słuŐņcych organizacji imprez ma-
sowych;  

7) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, a takŐe ograniczeŊ dotyczņcych 
prowadzenia na ich terenie działalnoŌci gospo-
darczej, okreŌlone w ustawie z dnia 7 maja 
1999r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich 
obozów zagłady.  

§ 2. Ilekroń w dalszych przepisach uchwały jest 
mowa o:  

1) dachu płaskim – naleŐy przez to rozumień 
dach bňdņcy równoczeŌnie stropem nad 
ostatniņ kondygnacjņ budynku, o nachyleniu 
połaci dachowej nie przekraczajņcym 10°;  

2) działce - naleŐy przez to rozumień działkň 
ewidencyjnņ;  

3) działce budowlanej - stosownie do przepisów 
ustawy, naleŐy przez to rozumień nierucho-
moŌń gruntowņ lub działkň gruntu, której 
wielkoŌń, cechy geometryczne, dostňp do uli-
cy publicznej oraz wyposaŐenie w urzņdzenia 
infrastruktury technicznej spełniajņ wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikajņce z 
odrňbnych przepisów i aktów prawa miej-
scowego;  

4) inwestycji celu publicznego - stosownie do 
przepisów ustawy, naleŐy przez to rozumień 
działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i 
ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim 
i krajowym), stanowiņce realizacjň celów pu-
blicznych, o których mowa w art. 6 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomoŌciami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 
2603, z póŎ. zm.);  

5  linii zabudowy nieprzekraczalnej - naleŐy 
przez to rozumień liniň ograniczajņcņ obszar, 
na którym dopuszcza siň wznoszenie budyn-
ków oraz okreŌlonych w ustaleniach planu 

rodzajów budowli naziemnych nie bňdņcych 
liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia te-
renu;  

6) linii zabudowy obowiņzujņcej - naleŐy przez to 
rozumień liniň, na której musi stanņń Ōciana 
frontowa budynku oraz okreŌlonych w usta-
leniach planu rodzajów budowli naziemnych 
nie bňdņcych liniami przesyłowymi i sieciami 
uzbrojenia terenu;  

7) minimalnym wskaŎniku powierzchni biolo-
gicznie czynnej - naleŐy przez to rozumień 
najmniejszņ dopuszczalnņ na terenie wła-
snym inwestycji powierzchniň, o której mowa 
w pkt 13, wyraŐonņ w procentach;  

8) modernizacji - naleŐy przez to rozumień robo-
ty budowlane prowadzone w budynkach ist-
niejņcych, nie bňdņce przebudowņ, rozbudo-
wņ lub nadbudowņ, prowadzņce do podnie-
sienia standardu i funkcjonalnoŌci budynków;  

9) nieruchomoŌci - stosownie do przepisów od-
rňbnych, naleŐy przez to rozumień czňŌń po-
wierzchni ziemskiej stanowiņcņ odrňbny 
przedmiot własnoŌci (grunt), jak równieŐ bu-
dynki trwale z gruntem zwiņzane lub czňŌci 
takich budynków, jeŐeli na mocy przepisów 
szczególnych stanowiņ odrňbny od gruntu 
przedmiot własnoŌci;  

10) obszarze planu - naleŐy przez to rozumień 
obszar objňty planem w granicach przedsta-
wionych na rysunku planu;  

11) obszarze przestrzeni publicznej - stosownie do 
przepisów ustawy, naleŐy przez to rozumień 
obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspoko-
jenia potrzeb mieszkaŊców, poprawy jakoŌci 
ich Őycia i sprzyjajņcy nawiņzywaniu kontak-
tów społecznych ze wzglňdu na jego połoŐe-
nie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, 
okreŌlony w studium uwarunkowaŊ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny;  

12) pierzei ciņgłej - naleŐy przez to rozumień ciņg 
budynków o Ōcianach frontowych usytuowa-
nych w jednej linii zabudowy i Ōcianach szczy-
towych stykajņcych siň ze sobņ w całoŌci lub 
w czňŌci;  

13) powierzchni biologicznie czynnej - stosownie 
do przepisów odrňbnych, naleŐy przez to ro-
zumień teren z nawierzchniņ ziemnņ urzņdzo-
nņ w sposób zapewniajņcy naturalnņ wegeta-
cjň, a takŐe 50% powierzchni tarasów i stro-
podachów z takņ nawierzchniņ, nie mniej jed-
nak niŐ 10m2;  

14) przebudowie - stosownie do przepisów od-
rňbnych, naleŐy przez to rozumień roboty bu-
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dowlane prowadzone w budynkach istniejņ-
cych, w wyniku których nastňpuje zmiana pa-
rametrów technicznych lub uŐytkowych, za 
wyjņtkiem parametrów charakterystycznych 
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wyso-
koŌń, długoŌń, szerokoŌń bņdŎ liczba kondy-
gnacji obiektu budowlanego;  

15) przepisach szczególnych lub odrňbnych - na-
leŐy przez to rozumień inne przepisy poza 
ustawņ o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;  

16) przeznaczeniu terenu lub obiektu - naleŐy 
przez to rozumień kategorie przeznaczenia te-
renu, w tym mieszczņce siň w danym prze-
znaczeniu funkcje obiektu, które sņ dopusz-
czone na danym terenie lub w obiekcie;  

17) reklamie - naleŐy przez to rozumień grafikň 
umieszczanņ na materialnym podłoŐu lub 
formň przestrzennņ niosņcņ przekaz informa-
cyjno-reklamowy;  

18) reklamie remontowej – naleŐy przez to rozu-
mień reklamň na siatce okrywajņcej ruszto-
wanie budowlane;  

19) szyldzie reklamowym – naleŐy przez to rozu-
mień rodzaj szyldu, umieszczanego nad wi-
trynņ lub wejŌciem do lokalu/miejsca prowa-
dzenia działalnoŌci gospodarczej, zawierajņ-
cego grafikň informacyjno-reklamowņ, okre-
Ōlajņcņ nazwň i charakter prowadzonej dzia-
łalnoŌci;  

20) terenach publicznie dostňpnych – naleŐy przez 
to rozumień tereny ulic publicznych, w tym 
obszary przestrzeni publicznej, o których 
mowa w pkt 11;  

21) terenie - naleŐy przez to rozumień fragment 
obszaru planu o okreŌlonym przeznaczeniu i 
zasadach zagospodarowania, wydzielony na 
rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi i 
oznaczony symbolem cyfrowym i literowym;  

22) terenie własnym kaŐdej inwestycji – naleŐy 
przez to rozumień działkň lub zespół graniczņ-
cych ze sobņ działek, na których inwestor re-
alizuje lub zamierza realizowań inwestycjň;  

23) terenach zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej – naleŐy przez to rozumień tereny za-
gospodarowane w formie wolnostojņcego 
budynku – kamienicy, osiedla lub zespołu 
budynków wielorodzinnych, wraz z ich zaple-
czami, do których zalicza siň: dojŌcia, podjaz-
dy i podwórza, zieleŊ osiedlowņ i ogrody 
przydomowe, urzņdzenia infrastruktury tech-
nicznej oraz ulice wewnňtrzne;  

 

24) translokacji – naleŐy przez to rozumień prze-
niesienie całego obiektu zabytkowego, w inne 
miejsce, przy zachowaniu jego całej konstruk-
cji, zabytkowych elementów, detali i materia-
łów budowlanych, z których był wykonany;  

25) uchwale - naleŐy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałň, o ile z treŌci przepisu nie wynika in-
aczej;  

26) usługach - naleŐy przez to rozumień obiekty 
niemieszkalne wolnostojņce lub lokale nie-
mieszkalne wbudowane w inne obiekty, w 
których prowadzona jest działalnoŌń słuŐņca 
zaspokajaniu potrzeb ludnoŌci, nie zwiņzana z 
wytwarzaniem dóbr materialnych metodami 
przemysłowymi, z wykluczeniem usług uciņŐ-
liwych i obiektów handlowych, o których 
mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

27) usługach uciņŐliwych - naleŐy przez to rozu-
mień działalnoŌń, która powoduje przekrocze-
nia dopuszczalnych standardów jakoŌci Ōro-
dowiska okreŌlonych w przepisach odrňb-
nych;  

28) ustawie – naleŐy przez to rozumień ustawň o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym z 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 
z póŎn. zmianami);  

29) wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień wartoŌń ilorazu sumy po-
wierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 
naziemnych, mierzonych w obrysie zewnňtrz-
nym, wszystkich budynków zlokalizowanych 
na terenie własnym inwestycji, do po-
wierzchni terenu objňtego tņ inwestycjņ;  

30) wskaŎniku powierzchni zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień wartoŌń ilorazu powierzch-
ni wyznaczonej przez rzut pionowy zewnňtrz-
nych krawňdzi budynków na powierzchniň te-
renu własnego inwestycji, do powierzchni te-
go terenu;  

31) wysokoŌci zabudowy - naleŐy przez to rozu-
mień wysokoŌń mierzonņ od poziomu chod-
nika w ulicy publicznej połoŐonej najbliŐej 
wejŌcia do budynku do najwyŐszego punktu 
kalenicy dachu lub najwyŐej połoŐonej kra-
wňdzi stropodachu, wyraŐonņ w metrach oraz 
w iloŌci nadziemnych kondygnacji uŐytko-
wych;  

32) zabudowie Ōródmiejskiej - naleŐy przez to 
rozumień zabudowň o szczególnych wyma-
ganiach technicznych, okreŌlonych w rozpo-
rzņdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków, ja-
kim powinny odpowiadań budynki i ich usy-
tuowanie.  
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§ 3.1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu sņ obowiņzujņcymi jego ustaleniami:  

1) granice obszaru objňtego planem;  

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania;  

3) oznaczenia cyfrowo-literowe rodzajów prze-
znaczenia terenu;  

4) linie zabudowy obowiņzujņce i nieprzekra-
czalne;  

5) pierzeje ciņgłe;  

6) budynki wskazane do ochrony;  

7) granica strefy pełnej ochrony historycznej 
struktury przestrzennej i zespołów zabytko-
wych;  

8) granica strefy ochrony zachowanych elemen-
tów zabytkowych;  

9) granica strefy ochronnej stanowisk archeolo-
gicznych;  

10) granica strefy ochronnej pomnika przyrody;  

11) cenne drzewa do zachowania;  

12) szpalery drzew do zachowania i uzupełnienia;  

13) strefa przeznaczona wyłņcznie dla ruchu pie-
szego, wymagajņca specjalnego opracowania 
posadzki i aranŐacji zieleni;  

14) ciņgi piesze;  

15) miejsca lokalizacji pomników, rzeŎb i fontann;  

16) osie i otwarcia widokowe do zachowania;  

17) granica terenów rehabilitacji;  

18) obszary przestrzeni publicznych;  

19) strefa dopuszczenia lokalizacji terenowych 
miejsc postojowych o nawierzchni przepusz-
czalnej.  

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1 majņ charakter informacyj-
ny.  

Rozdział 2 
Ustalenia obszarowe 

§ 4.1. W planie okreŌla siň:  

1) tereny o róŐnym przeznaczeniu i róŐnych zasa-
dach zagospodarowania, których zasiňgi wy-
znaczone sņ na rysunku planu liniami rozgrani-
czajņcymi;  

2) dla poszczególnych terenów - dopuszczalne 
przeznaczenie oraz warunki jego dopuszczenia;  

3) dla poszczególnych terenów - w sytuacjach 
uzasadnionych istniejņcymi lub przewidywa-
nymi ograniczeniami lub utrudnieniami - okre-

Ōla siň lokalne wymagania szczególne dla in-
westowania i zagospodarowania terenu oraz 
wyznacza siň na rysunku planu zasiňgi tereno-
we ich obowiņzywania.  

2. Ustala siň nastňpujņce rodzaje przeznaczenia 
terenów:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i usług, oznaczone na rysunku planu 
symbolem MW/U;  

2) tereny usług administracji, usług i zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem UA/U/MW;  

3) tereny usług administracji i usług z dopusz-
czeniem zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem UA/U(MW); 

4) tereny usług administracji, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem UA;  

5) tereny usług administracji i usług, oznaczone 
na rysunku planu symbolem UA/U;  

6) tereny usług oŌwiaty, oznaczone na rysunku 
planu symbolem UO;  

7) tereny usług oŌwiaty, kultury i usług, ozna-
czone na rysunku planu symbolem UO/UK/U;  

8) tereny usług kultu religijnego, oznaczone na 
rysunku planu symbolem UKK;  

9) tereny usług zdrowia, oznaczone na rysunku 
planu symbolem UZ;  

10) tereny usług zdrowia i usług, oznaczone na 
rysunku planu symbolem UZ/U;  

11) tereny usług turystyki i usług, oznaczone na 
rysunku planu symbolem UT/U;  

12)  tereny usług nauki i zieleni parkowej, ozna-
czone na rysunku planu symbolem UN/ZP;  

13) tereny usług kultu religijnego i zieleni parko-
wej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
UKK/ZP;  

14) tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem ZP;  

15) tereny parkingów, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem KDg;  

16) tereny ulic publicznych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem KD, w tym:  

a) KDZ - ulice zbiorcze,  

b  KDL - ulice lokalne,  

c) KDD - ulice dojazdowe;  

17)  teren ciņgu pieszego, oznaczony na rysunku 
planu symbolem KP.  
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3. Ustala siň, Őe do realizacji inwestycji celów 
publicznych przeznacza siň:  

1) tereny KDZ, KDL i KDD;  

2) tereny 19UO, 20UA/U, 23UA/U(MW), 24UKK, 
33UA/U, 34UA, 35UN/ZP, 36MW/U, 37UKK/ZP 
w zakresie opieki nad obiektami wpisanymi do 
rejestru zabytków;  

3) inne tereny, na których prowadzone bňdņ in-
westycje słuŐņce celom publicznym, okreŌlo-
nym w przepisach szczególnych,  

4. Ustala siň, Őe cały obszar planu stanowi ob-
szar zabudowy Ōródmiejskiej.  

§ 5. Ustala siň zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego na obszarze planu polegajņce 
na:  

1) uporzņdkowaniu i kształtowaniu pierzei ulic 
przez:  

a)  wyznaczenie obowiņzujņcych linii zabu-
dowy;  

b) wyznaczenie miejsc kształtowania pierzei 
ciņgłych;  

c)  nakaz realizacji usług w parterach budyn-
ków od strony ulic - zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi;  

2) indywidualizacji przestrzeni poprzez:  

a)  wskazanie stref przeznaczonych wyłņcznie 
dla ruchu pieszego, wymagajņcych spe-
cjalnego opracowania posadzki i aranŐacji 
zieleni – zgodnie z rysunkiem planu;  

b)  wskazanie miejsc lokalizacji pomników, 
rzeŎb i fontann;  

3)  ochronie historycznych załoŐeŊ przestrzennych 
poprzez wskazanie osi i otwarń widokowych 
do zachowania;  

4)  okreŌleniu zasad kształtowania terenów pu-
blicznie dostňpnych, zgodnie z § 11;  

5)  kształtowaniu zabudowy przez:  

a)  okreŌlenie parametrów zabudowy w spo-
sób odpowiadajņcy charakterowi zabudo-
wy Ōródmiejskiej oraz w sposób zapewnia-
jņcy jej właŌciwe wpisanie w otaczajņcņ, 
wartoŌciowņ zabudowň istniejņcņ - zgod-
nie z ustaleniami szczegółowymi;  

b)  okreŌlenie zasad kształtowania i kolorystki 
dachów przez:  

-  dopuszczenie stosowania dachów dwu-
spadowych lub płaskich;  

-  ograniczenie kņta nachylenia połaci da-
chowej dla dachów spadzistych nowo-
projektowanej zabudowy do 20 - 40°;  

-  ograniczenie kolorystyki dachów spa-
dzistych do odcieni czerwieni, brņzów i 
szaroŌci;  

c)  okreŌlenie zasad stosowania kolorystyki i 
materiałów elewacji budynków przez:  

-  nakaz stosowania pastelowych kolorów 
tynku;  

-  zakaz stosowania tynków w kolorach in-
tensywnych i jaskrawych: brņzowego, 
czerwonego, pomaraŊczowego, cytry-
nowego, zielonego, seledynowego, 
niebieskiego, fioletowego, róŐowego i 
purpurowego oraz w kolorze czarnym;  

-  nakaz utrzymania jednakowej kolory-
styki dla poszczególnych elementów 
elewacji budynku, takich jak: cokół, pi-
lastry, stolarka okienna;  

-  zakaz stosowania okładziny PCV;  

-  zakaz stosowania materiałów refleksyj-
nych, dajņcych lustrzane odbicie oto-
czenia;  

d)  optyczne ograniczenie długoŌci elewacji 
nowoprojektowanych budynków, poprzez 
stosowanie podziałów elewacji odpowia-
dajņcych szerokoŌci kamienicy miejskiej, 
tj. 12 - 25m długoŌci, za wyjņtkiem obiek-
tów administracji publicznej, kultu religij-
nego i szkół oraz obiektów infrastruktury 
technicznej, w tym: budynków parkingo-
wych;  

e)  okreŌlenie zasad sytuowania budynków 
bezpoŌrednio na granicy działki budowla-
nej poprzez:  

-  wyznaczenie miejsc kształtowania pie-
rzei ciņgłej – zgodnie z rysunkiem pla-
nu;  

-  dopuszczenie sytuowania zabudowy na 
granicy działki budowlanej wzdłuŐ 
obowiņzujņcej linii zabudowy – zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi dla po-
szczególnych terenów;  

-  dopuszczenie sytuowania zabudowy na 
granicy działki budowlanej pod warun-
kiem, Őe na sņsiedniej działce istnieje 
juŐ budynek, ze Ōcianņ usytuowanņ 
bezpoŌrednio na tej granicy, nie bňdņcy 
obiektem gospodarczym lub tymcza-
sowym, a nowo realizowany budynek 
przylegał bňdzie do niego całņ długo-
Ōciņ swojej Ōciany;  

f)  nakaz dostosowania poziomu wejŌń do 
budynków do poziomu chodnika w nowo-
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projektowanych obiektach sytuowanych 
wzdłuŐ ulic publicznych;  

g)  zakaz realizacji obiektów gospodarczych i 
tymczasowych, za wyjņtkiem obiektów za-
plecza budowy;  

6)  okreŌleniu zasad stosowania ogrodzeŊ:  

a)  od strony ulic publicznych ustala siň sytu-
owanie ogrodzeŊ jedynie w liniach roz-
graniczajņcych ulic, z dopuszczeniem 
miejscowego wycofania w głņb terenu w 
miejscach istniejņcych przeszkód, tj. infra-
struktury technicznej, drzew itp. oraz w 
miejscach sytuowania bram wjazdowych;  

b)  maksymalna wysokoŌń ogrodzeŊ: 2,2m 
nad poziom terenu, z cokołem do wysoko-
Ōci 40 cm, powyŐej cokołu aŐurowe w mi-
nimum 60%;  

c)  zakaz realizacji ogrodzeŊ z siatki ogrodze-
niowej;  

d)  zakaz realizacji ogrodzeŊ z prefabrykowa-
nych elementów (przňseł) betonowych;  

e)  zakaz realizacji ogrodzeŊ od strony linii 
rozgraniczajņcych ulicy 1KDZ, dopuszcza 
siň jedynie grodzenie przejŌń bramowych, 
ogrodzeniem aŐurowym w min. 80% z za-
chowaniem moŐliwoŌci przejŌcia lub prze-
jazdu, a takŐe wydzielenia terenów przy 
pomocy niskich murków, stopni, małej ar-
chitektury o maksymalnej wysokoŌci do 
60cm od poziomu terenu, wykonanych z 
materiałów kolorystycznie nawiņzujņcych 
do otaczajņcej zabudowy (kamieŊ natural-
ny lub sztuczny, szkło, drewno, stal szla-
chetna);  

f)  zakaz przegradzania terenów: 35UN/ZP, 
37UKK/ZP, 40UN/ZP, terenów ulic publicz-
nych, ciņgów pieszych, obszarów prze-
strzeni publicznej oraz stref przeznaczo-
nych wyłņcznie dla ruchu pieszego, za wy-
jņtkiem sezonowych ogrodzeŊ ogródków 
kawiarnianych, usytuowanych w sposób 
nie kolidujņcy z funkcjami i sposobem za-
gospodarowania terenów;  

7)  okreŌleniu zasad rozmieszczania reklam, zgod-
nie z § 6.  

§ 6. Ustala siň zasady rozmieszczania reklam 
polegajņce na:  

1)  dopuszczeniu umieszczania noŌników rekla-
mowych na elewacjach budynków pod warun-
kiem:  

a)  nie przekraczania 3m2 powierzchni rekla-
mowej;  

b)  nie przesłaniania okien ani detali architekto-
nicznych;  

c)  dostosowania formy i wielkoŌci reklamy do 
kompozycji całej Ōciany;  

2)  ograniczeniu realizacji wolnostojņcych reklam i 
znaków informacyjno – plastycznych do:  

a)  słupów ogłoszeniowych o wysokoŌci 3,5 – 
4,0m;  

b)  pylonów reklamowych, o wysokoŌci 2,5 –
 3,0m i powierzchni reklamowej nie przekra-
czajņcej 3m2, przy czym powierzchni reklam 
dwustronnych oraz zmiennych nie sumuje 
siň, traktujņc je jak reklamy jednostronne;  

c)  stylizowanych szyldów na kutych, kowalsko 
wykonanych wysiňgnikach;  

3)  zakazie montaŐu ekranów wizyjnych, telebi-
mów;  

4)  okreŌleniu minimalnych odległoŌci miňdzy 
wolnostojņcymi noŌnikami reklamy, a innymi 
elementami zagospodarowania:  

a)  20m od innych wolnostojņcych noŌników 
reklamy;  

b)  10m od znaków drogowych i wolnostojņ-
cych miejskich znaków informacyjnych;  

c)  2,5m od krawňdzi jezdni;  

d)  20m od obiektów wpisanych do rejestru za-
bytków i do gminnej ewidencji zabytków;  

5)  nakazie stosowania w jednym ciņgu komunika-
cyjnym, jednolitych formatów reklam, jedna-
kowo ukierunkowanych, zawieszonych na jed-
nej wysokoŌci, moŐliwie w jednakowych odle-
głoŌciach;  

6)  zakazie sytuowania reklam:  

a)  na obiektach wpisanych do rejestru zabyt-
ków;  

b)  na obiektach wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 1 
do objňcia ochronņ na podstawie gminnej 
ewidencji zabytków;  

c)  na terenach 2ZP, 19UO, 20UA, 24UKK, 
31UA, 34UA, 35UN/ZP, 37UKK/ZP, 40UN/ZP;  

d)  w pasie dzielņcym jezdnie;  

e)  na latarniach ulicznych;  

f)  w szpalerach drzew wzdłuŐ ulic;  

g)  w sposób powodujņcy pogarszanie warun-
ków wegetacyjnych drzew lub przycinanie 
gałňzi;  

h)  na ogrodzeniach;  
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i)  na urzņdzeniach naziemnych infrastruktury 
technicznej;  

j)  na attyce budynku, na dachach, balustra-
dach balkonów i tarasów;  

k)  w sposób ograniczajņcy widocznoŌń z ka-
mer miejskiego systemu monitoringu;  

7)  dopuszczeniu realizacji reklam remontowych 
umieszczonych na rusztowaniu jedynie na czas 
rzeczywistego prowadzenia prac remontowych, 
w okresie nie dłuŐszym niŐ 15 miesiňcy;  

8)  dopuszczeniu umieszczania reklam na przy-
stankach komunikacji miejskiej pod warun-
kiem, Őe na kaŐdej wiacie maksymalnie 
umieszczone bňdņ dwa dwustronne pola re-
klamowe o powierzchni nie wiňkszej niŐ 4m2 
kaŐde, przy czym łņczna powierzchnia reklam 
nie moŐe przekraczań 50% powierzchni całko-
witej Ōcian;  

9)  dopuszczeniu umieszczania na Ōcianie budynku 
szyldów reklamowych, pod warunkiem dosto-
sowania formy i kolorystyki do kompozycji ar-
chitektonicznej całej Ōciany, o powierzchni nie 
wiňkszej niŐ 1,2m2, usytuowanych przy wej-
Ōciach do budynków w taki sposób, by ich ze-
wnňtrzne krawňdzie były oddalone od krawňdzi 
tabliczek adresowych o co najmniej 0,5m.  

§ 7.1. Ustala siň zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci:  

1)  ustala siň dokonanie scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci w celu wyznaczenia układu komuni-
kacyjnego w obszarze planu;  

2)  przeprowadzany podział nie moŐe powodowań 
powstania sytuacji, która uniemoŐliwiałaby 
prawidłowe zagospodarowanie działek sņsia-
dujņcych – zgodnie z przepisami oraz funkcjņ i 
warunkami zagospodarowania dla całej jed-
nostki terenowej;  

3)  podział na działki naleŐy przeprowadzań w gra-
nicach równoległych i prostopadłych do linii 
rozgraniczajņcych ulic, tak aby zabudowa two-
rzyła pierzeje ulic;  

4)  zaleca siň przeprowadzanie podziałów dla ca-
łych kwartałów zabudowy, z zapewnieniem dla 
kaŐdej działki dostňpu do ulicy publicznej oraz 
uwzglňdnieniem wydzieleŊ terenu na niezbňd-
ne ulice wewnňtrzne;  

5)  dla nowo tworzonych działek przeznaczonych 
do zabudowy ustala siň minimalnņ powierzch-
niň – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;  

6)  nowo tworzone działki budowlane muszņ mień 
szerokoŌń frontu nie mniejszņ niŐ 12m.  

 

2. Dopuszcza siň adaptacjň działek istniejņcych 
w dniu wejŌcia w Őycie niniejszej uchwały, o pa-
rametrach mniejszych niŐ ustalone dla poszcze-
gólnych terenów, z zachowaniem ich prawa do 
zabudowy, pod warunkiem zachowania pozosta-
łych parametrów zabudowy okreŌlonych w usta-
leniach szczegółowych.  

§ 8. Ustala siň nastňpujņce zasady stosowania 
wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy i 
pierzei ciņgłych:  

1)  dopuszcza siň wycofanie Ōcian frontowych 
projektowanych obiektów budowlanych w głņb 
terenu o maksymalnie 2,0m od obowiņzujņ-
cych linii zabudowy, na odcinku nie dłuŐszym 
niŐ 8,0m;  

2)  dopuszcza siň wycofanie w głņb terenu, poza 
obowiņzujņce linie zabudowy, frontowych 
Ōcian projektowanych obiektów budowlanych 
na wysokoŌci parterów oraz ostatniej kondy-
gnacji czterokondygnacyjnych budynków;  

3)  w miejscach wskazanych na rysunku planu 
nakazuje siň kształtowanie pierzei ciņgłych, 
przy czym linia wyznaczajņca pierzejň ciņgłņ 
oznacza miejsce usytuowania Ōciany frontowej 
budynku;  

4)  jeŐeli działka budowlana zabudowana jest 
wzdłuŐ obowiņzujņcej linii zabudowy w min. 
70%, dopuszcza siň realizacjň nowej zabudowy 
poza wyznaczonņ liniņ, w głňbi działki budow-
lanej, o ile nie koliduje to z innymi ustaleniami 
okreŌlonymi dla poszczególnych terenów;  

5)  jeŐeli istniejņca zabudowa tworzy pierzejň ciņ-
głņ zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza siň 
realizacjň nowej zabudowy w głňbi działki bu-
dowlanej, o ile nie koliduje to z innymi ustale-
niami okreŌlonymi dla poszczególnych tere-
nów;  

6)  jeŐeli działka budowlana przylega do ulicy pu-
blicznej frontem o szerokoŌci nie wiňkszej niŐ 
5m, dopuszcza siň realizacjň nowej zabudowy 
w głňbi działki budowlanej, poza wyznaczonņ 
obowiņzujņcņ liniņ zabudowy lub poza wyzna-
czonņ pierzejņ ciņgłņ;  

7)  dopuszcza siň modernizacje i przebudowy za-
budowy istniejņcej, usytuowanej poza wyzna-
czonymi liniami zabudowy oraz zabudowy ist-
niejņcej nie tworzņcej pierzei ciņgłej, o ile nie 
koliduje to z innymi ustaleniami okreŌlonymi 
dla poszczególnych terenów.  

§ 9. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego.  

1)  Podlega ochronie, na mocy przepisów szcze-
gólnych wydanych na podstawie ustawy o 
ochronie przyrody, wskazany na rysunku planu 
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pomnik przyrody, ustanowiony orzeczeniem nr 
98 WKP UW w Siedlcach z dnia 19 grudnia 
1980r. nr RLS-OS-IX-7140/31/80 (Dz.U. WRN w 
Siedlcach Nr 3, poz. 36 z 1980r.) - dņb szypuł-
kowy (Quercus robur) przy ul. Katedralnej (dz. 
nr 38/3 obr. 47).  

2)  W strefie ochronnej wokół pomnika przyrody 
obowiņzujņ zakazy i ograniczenia stosowne do 
wymagaŊ dotyczņcych ochrony pomnika przy-
rody zawartych w przepisach odrňbnych.  

3)  Nakazuje siň zachowanie cennych drzew, ozna-
czonych na rysunku planu.  

4)  Nakazuje siň utrzymanie charakteru zadrzewieŊ 
rosnņcych w liniach rozgraniczajņcych ulic: Pił-
sudskiego i Cmentarnej, poprzez:  

a)  adaptacjň zieleni istniejņcej;  

b)  uzupełnianie szpalerów drzew;  

c)  sukcesywnņ wymianň na gatunki odpo-
wiednie do obsadzania ulic w mieŌcie.  

5)  Nakazuje siň kształtowanie nowej zieleni ulicz-
nej w otoczeniu pozostałych ulic niewymienio-
nych w pkt 4 – w miarň moŐliwoŌci w postaci 
szpalerów drzew,  

6)  Do drzew pokazanych na rysunku planu w czň-
Ōci informacyjnej, stosuje siň przepisy odrňbne.  

7)  Ustala siň minimalnņ powierzchniň biologicz-
nie czynnņ zgodnie z ustaleniami szczegóło-
wymi dla poszczególnych terenów.  

8)  W zakresie ochrony powietrza przed zanie-
czyszczeniem na całym terenie obowiņzujņ 
powszechne przepisy prawa oraz przepisy 
prawa miejscowego, zapewniajņce utrzymanie 
właŌciwych poziomów substancji w powietrzu.  

9)  W zakresie ochrony przed hałasem ustala siň:  

a)  obowiņzek traktowania terenów „zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usług”, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MW/U, terenów „usług administracji, usług 
i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” 
oznaczonych symbolem UA/U/MW oraz te-
renów „usług administracji i usług z do-
puszczeniem zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej” oznaczonych symbolem 
UA/U(MW) jako: „tereny mieszkaniowo - 
usługowe” w rozumieniu przepisów Prawa 
Ochrony ŋrodowiska,  

b)  obowiņzek traktowania terenów „usług 
oŌwiaty” oznaczonych symbolem UO, tere-
nów „usług oŌwiaty, kultury i usług” ozna-
czonych symbolem UO/UK/U jako: „tereny 
przeznaczone pod budynki zwiņzane ze sta-
łym lub czasowym pobytem dzieci i mło-

dzieŐy” w rozumieniu przepisów Prawa 
Ochrony ŋrodowiska,  

c)  obowiņzek traktowania terenu usług zdro-
wia 38 UZ jako: „tereny szpitali w miastach” 
w rozumieniu przepisów Prawa Ochrony 
ŋrodowiska,  

d)  w obiektach w pierwszej linii zabudowy od 
strony ulic zbiorczych wprowadza siň wy-
móg stosowania w Ōcianach osłonowych 
budynków elementów antyhałasowych 
zgodnych z obowiņzujņcymi normami, do 
których moŐna zaliczyń:  

-  elementy zwiňkszajņce izolacyjnoŌń aku-
stycznņ przegród zewnňtrznych (izolacje 
akustyczne, elementy izolujņce w otwo-
rach, wywietrzniki z elementami izolujņ-
cymi);  

-  ekrany na elewacjach zmniejszajņce po-
ziom hałasu na elewacji właŌciwej kon-
strukcyjnie (tzw. elewacja kurtynowa, 
podwójna elewacja), zmniejszajņce kņt 
oddziaływania hałasu na elewacji (głów-
nie elementy pionowe i inne elementy 
powodujņce jej rozrzeŎbienie i odbijanie 
hałasu);  

-  specjalne kształtowanie elewacji poprzez 
np.: zagłňbianie oŌcieŐnicy wzglňdem lica 
elewacji, stosowanie wňŐszych otworów 
na elewacji.  

§ 10.1. W zakresie ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków:  

1) Ustala siň ochronň nastňpujņcych obiektów, 
oznaczonych na rysunku planu:  

-  Dom ul. Asłanowicza 11,  

-  Dom ul. Asłanowicza 13,  

-  Kamienica ul. Asłanowicza 21,  

-  Dom ul. Asłanowicza 25,  

-  Dom ul. Asłanowicza 27,  

-  Dom ul. Asłanowicza 35,  

-  Kamienica ul. Asłanowicza 37,  

-  Kamienica ul. Asłanowicza 39,  

-  Kamienica ul. Asłanowicza 41,  

-  Budynek ul. Biskupa ŋwirskiego 7,  

-  Budynek ul. Biskupa ŋwirskiego 15,  

-  Budynek ul. Biskupa ŋwirskiego 19,  

-  Budynek ul. Biskupa ŋwirskiego 25,  

-  Budynek ul. Biskupa ŋwirskiego 27,  

-  Budynek ul. Biskupa ŋwirskiego 29,  
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-  Budynek ul. Biskupa ŋwirskiego 34,  

-  Budynek ul. Biskupa ŋwirskiego 36,  

-  Kamienica ul. Biskupa ŋwirskiego 35,  

-  Budynek ul. Biskupa ŋwirskiego 39/41,  

-  Budynek ul. Biskupa ŋwirskiego 42,  

-  Budynek ul. Biskupa ŋwirskiego 43,  

-  Budynek ul. Biskupa ŋwirskiego 44,  

-  Budynek ul. Biskupa ŋwirskiego 48,  

-  Budynek ul. Biskupa ŋwirskiego 51,  

-  Budynek ul. Biskupa ŋwirskiego 52,  

-  Budynek ul. Biskupa ŋwirskiego 58,  

-  Budynek ul. Biskupa ŋwirskiego 60,  

-  Kamienica ul. Bohaterów Getta 5,  

-  Kamienica ul. Bohaterów Getta 7,  

-  Kamienica ul. Bohaterów Getta 9,  

-  Kamienica ul. Bohaterów Getta 11,  

-  Kamienica ul. Bohaterów Getta 13,  

-  Kamienica ul. Browarna 2,  

-  Kamienica ul. Browarna 4,  

-  Kamienica ul. Browarna 6,  

-  Dom ul. Browarna 7,  

-  Kaplica Grobowa na Cmentarzu Starym ul. 
Cmentarna 2,  

-  Kamienica ul. Czerwonego KrzyŐa 3,  

-  Kamienica ul. Czerwonego KrzyŐa 6,  

-  Kamienica ul. Czerwonego KrzyŐa 7,  

-  Kamienica ul. Czerwonego KrzyŐa 8,  

-  Kamienica ul. Joselewicza 4,  

-  Szpital wojskowy ob. Plebania parafii kate-
dralnej, ul. Kochanowskiego 11/13,  

-  Kamienica ul. Kochanowskiego 15,  

-  Kamienica ul Kochanowskiego 16,  

-  Kamienica ul. Kochanowskiego 20,  

-  Kamienica ul. Kochanowskiego 22,  

-  Dom ul. KoŌciuszki 2,  

-  Gimnazjum i Liceum Biskupie, ob. Dom 
KsiňŐy Emerytów ul. KoŌciuszki 10,  

-  Budynek ul. 11-go Listopada 15,  

-  Dom ul. Niedziałka 11,  

-  Kamienica ul. Niedziałka 18,  

-  Kamienica ul. Orzeszkowej 4,  

-  Kamienica ul. Orzeszkowej 6,  

-  Kamienica ul. Piłsudskiego 4, dawne Staro-
stwo Powiatowe,  

-  Kamienica ul. Piłsudskiego 8,  

-  Kamienica ul. Piłsudskiego 10,  

-  Kamienice ul. Piłsudskiego 12, 12a, dawny 
Hotel Europejski,  

-  Kamienica ul. Piłsudskiego 14,  

-  Trybunał Cywilny, obecnie Sņd Rejonowy 
ul. Piłsudskiego 16,  

-  Kamienica ul. Piłsudskiego 20,  

-  Kamienica ul. Piłsudskiego 22,  

-  Kamienica ul. Piłsudskiego 24  

-  Kamienica ul. Piłsudskiego 26,  

-  Kamienica ul. Piłsudskiego 28,  

-  Kamienica ul. Piłsudskiego 30,  

-  Kamienica ul. Piłsudskiego 36,  

-  Kamienica ul. Piłsudskiego 46,  

-  Kamienica ul. Piłsudskiego 60,  

-  Kamienica ul. Piłsudskiego 66,  

-  Kamienica ul. Piłsudskiego 68a,  

-  Kamienica ul. Starowiejska 3,  

-  Zespół Szpitala, ob. Szpital Miejski ul. Sta-
rowiejska 15,  

-  ŁaŎnia, ob. oddział zakaŎny w zespole szpita-
la miejskiego ul. Starowiejska 15,  

-  Kamienica ul. Teatralna 3.  

2)  Ustala siň ochronň obiektów wymienionych w 
pkt 1 zgodnie z ustaleniami w Rozdziale 3.  

2. Ustala siň strefň pełnej ochrony historycznej 
struktury przestrzennej i zespołów zabytkowych, 
kz_PO, w której obowiņzuje:  

1)  zachowanie zasadniczych elementów histo-
rycznego rozplanowania kwartałów zabudowy, 
ulic i placów, szpalerów roŌlinnoŌci wysokiej, 
osi widokowych i kompozycyjnych;  

2)  zachowanie historycznie ukształtowanych po-
działów parcelacyjnych na obszarach uzupeł-
nianej i zachowanej zabudowy historycznej;  

3)  uzupełnianie zabudowņ mieszkaniowo - usłu-
gowņ, pod warunkiem dostosowania jej gaba-
rytów i detalu architektonicznego do historycz-
nej kompozycji przestrzennej;  

4)  zakaz wytyczania nowych ulic zmieniajņcych 
załoŐenia zachowanego historycznego układu 
komunikacyjnego i przestrzennego (nie dotyczy 
koniecznych do obsługi terenu ulic dojazdo-
wych);  
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5)  zakaz nadbudowy chronionych obiektów o 

skoŊczonej formie architektonicznej;  

6)  uzupełnianie pierzei ulic zabudowņ typu trady-
cyjnych kamienic, za wyjņtkiem obiektów ad-
ministracji publicznej, kultu religijnego i szkół;  

7)  stosowanie kablowych linii telekomunikacyj-
nych i elektroenergetycznych oraz stylowych 
latarni dostosowanych do historycznego oto-
czenia;  

8)  montaŐ skrzynek przyłņczeniowych elektrycz-
nych i gazowych w miejscach najmniej ekspo-
nowanych, takich jak tylne elewacje i bramy;  

9)  uzgadnianie z konserwatorem zabytków wszel-
kich działaŊ inwestycyjnych oraz umieszczania 
szyldów i reklam w zakresie okreŌlonym od-
rňbnymi przepisami oraz nie powodujņcym 
zmiany ustaleŊ planistycznych uchwały.  

3. Ustala siň strefň ochrony zachowanych ele-
mentów zabytkowych kz_OZ, w której obowiņzuje:  

1)  zachowanie zasadniczych elementów histo-
rycznego rozplanowania, tj. utrzymania istnie-
jņcej sieci ulic, alei, szpalerów, osi widokowych 
i kompozycyjnych;  

2)  zachowanie historycznie ukształtowanych po-
działów parcelacyjnych na obszarach uzupeł-
nianej i zachowanej zabudowy historycznej 
poprzez kształtowanie nowych obiektów w na-
wiņzaniu kształtem, stylem lub tektonikņ ele-
wacji do tych podziałów;  

3)  uzupełnianie zabudowņ mieszkaniowo - usłu-
gowņ, pod warunkiem dostosowania jej gaba-
rytów i detalu architektonicznego do historycz-
nej kompozycji przestrzennej;  

4)  zakaz nadbudowy chronionych obiektów o 
skoŊczonej formie architektonicznej;  

5)  uzupełnianie pierzei ulic zabudowņ typu trady-
cyjnych kamienic, za wyjņtkiem obiektów ad-
ministracji publicznej, kultu religijnego i szkół;  

6)  stosowanie kablowych linii telekomunikacyj-
nych i elektroenergetycznych oraz stylowych 
latarni dostosowanych do historycznego oto-
czenia;  

7)  uzgadnianie przez konserwatora zabytków 
wszelkich działaŊ inwestycyjnych oraz umiesz-
czania szyldów i reklam w zakresie okreŌlonym 
odrňbnymi przepisami.  

4. Ustala siň strefň ochronnņ stanowisk arche-
ologicznych kz_OA, w granicach której obowiņzuje 
nakaz prowadzenia dokumentacji konserwator-
skiej warstw kulturowych, Ōladów dawnego osad-
nictwa oraz obiektów sepulkralnych, odkrywanych 
w trakcie prac ziemnych, prowadzonych na głňbo-
koŌci przekraczajņcej 20 cm pod powierzchniņ 

terenu. Działania powyŐsze naleŐy wykonywań 
zgodnie z przepisami odrňbnymi.  

5. Podlegajņ ochronie na mocy przepisów od-
rňbnych:  

1)  obszary wpisane do rejestru Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków:  

a)  Układ urbanistyczny, nr rejestru A-179/737, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 
kz_RZ-1;  

b)  ZałoŐenie parkowe, nr rejestru A-62/340, 
oznaczone na rysunku planu symbolem 
kz_RZ-2;  

c)  Cmentarz Stary, ul. Cmentarna, A-428, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 
kz_RZ-3;  

2)  obiekty wpisane do rejestru Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków:  

a)  KoŌciół Katedralny p.w. Niepokalanego Po-
czňcia NMP, ul. Biskupa ŋwirskiego 55,  
nr rejestru A-302;  

b)  Zespół Pałacowy:  

-  Pałac, ul. Konarskiego 2, nr rejestru  
A-62/340,  

-  Oficyna ob. Archiwum PaŊstwowe,  
ul. KoŌciuszki 7, nr rejestru A-411,  

-  Stajnie pałacowe ob. Archiwum PaŊ-
stwowe, ul. Biskupa ŋwirskiego 2, nr re-
jestru A-37/193,  

-  Kaplica p.w. ŋw. KrzyŐa, ul. Starowiejska 
13, nr rejestru A-60/193,  

-  Studnia, ul. Konarskiego 2, nr rejestru  
A – 62/340,  

c)  Poczta, ul. Piłsudskiego 2, nr rejestru  
A-63/341,  

d)  Teatr Miejski ob. Urzņd Stanu Cywilnego, ul. 
Biskupa ŋwirskiego 6, nr rejestru A-76/01,  

e)  Gimnazjum Gubernialne ob. LO im. Stefana 
ŏółkiewskiego, ul. Konarskiego 1, nr rejestru 
A-65,  

f)  Bank Handlu i Przemysłu ob. Kuria Diece-
zjalna, ul. Piłsudskiego 64, nr rejestru  
A-461/98,  

g)  Towarzystwo Kredytowe Ziemskie ob. Kuria 
Diecezjalna, ul. Piłsudskiego 62, nr rejestru 
A-461/98,  

h)  PozostałoŌci Bramy Dzwonnicy przy koŌcie-
le parafialnym p.w. ŋw. Stanisława Biskupa, 
ul. Starowiejska 1, nr rejestru A-170/694,  
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6. Wymagania ochrony obszarów i obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków okreŌlajņ przepi-
sy odrňbne.  

§ 11.1. Ustala siň zasady kształtowania terenów 
publicznie dostňpnych:  

1)  dla terenów w liniach rozgraniczajņcych ulic 
publicznych oraz obszarów przestrzeni publicz-
nej, wskazanych na rysunku planu ustala siň:  

a)  nakaz ujednolicania, w obrňbie poszczegól-
nych ulic i skrzyŐowaŊ, elementów małej ar-
chitektury pod wzglňdem kolorystyki i sto-
sowanych materiałów (preferowane: ka-
mieŊ naturalny lub sztuczny, szkło, drewno, 
stal nierdzewna);  

b)  zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych za 
wyjņtkiem wiat przystankowych komunikacji 
publicznej, przeszklonych kiosków handlo-
wo-usługowych o powierzchni zabudowy 
nie wiňkszej niŐ 9m2 i wysokoŌci maksy-
malnej nie wiňkszej niŐ 4m, w rejonie do 
30m od osi skrzyŐowaŊ ulic, ale nie wiňcej 
niŐ 1 w kaŐdym naroŐniku skrzyŐowania;  

c)  w granicach wskazanej na rysunku planu 
strefy przeznaczonej wyłņcznie dla ruchu 
pieszego, nakaz specjalnego opracowania 
posadzki i aranŐacji zieleni oraz zakaz lokali-
zacji miejsc postojowych;  

d)  dopuszcza siň sezonowņ lokalizacjň ogród-
ków kawiarnianych i ich ogrodzeŊ w sposób 
nie kolidujņcy z funkcjami i sposobem zago-
spodarowania ulic;  

e)  dopuszcza siň sytuowanie niezbňdnych 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, nie bň-
dņcych odrňbnymi budynkami;  

f)  dopuszcza siň sytuowanie ogrodzeŊ wg za-
sad okreŌlonych w § 5 pkt 6;  

g)  dopuszcza siň lokalizacjň noŌników rekla-
mowych wg zasad okreŌlonych w § 6;  

h)  nakaz uzupełniania istniejņcych szpalerów 
drzew wzdłuŐ jezdni ulic: Piłsudskiego 1KDZ, 
Starowiejskiej 2KDZ, ks. Niedziałka 5KDZ, 
Cmentarnej 6KDZ i 7KDL, Biskupa ŋwirskie-
go 9KDL, Konarskiego 13KDL, Katedralnej 
17KDD, Kochanowskiego 19KDD, Orzeszko-
wej 23KDD.  

2. Nakazuje siň dostosowanie terenów publicz-
nie dostňpnych do potrzeb osób niepełnospraw-
nych poprzez:  

1)  obniŐenie krawňŐnika chodnika do poziomu 
jezdni w miejscach lokalizacji przejŌcia piesze-
go, na szerokoŌci nie mniejszej niŐ 1,5 m, w 
sposób umoŐliwiajņcy zjazd i wjazd osobie po-
ruszajņcej siň na wózku;  

2)  stosowanie krawňŐników opuszczonych w 
miejscach postojowych wskazanych dla osób 
niepełnosprawnych w liniach rozgraniczajņ-
cych ulic;  

3)  wprowadzenie w jezdni nawierzchni anty-
poŌlizgowej w rejonach przejŌń dla pieszych;  

4)  wprowadzenie pasa nawierzchni o wyróŐniajņ-
cej siň fakturze, wyczuwalnej dla osób z dys-
funkcjņ wzroku na chodnikach przed krawňŐni-
kami opuszczonymi do poziomu jezdni;  

5)  wyposaŐenie przejŌcia z sygnalizacjņ Ōwietlnņ 
w sygnalizacjň dŎwiňkowņ;  

6)  lokalizowanie małej architektury, tymczaso-
wych ogródków kawiarnianych i ich ogrodzeŊ 
oraz znaków drogowych, w sposób nie kolidu-
jņcy z ruchem pieszym i zapewniajņcy przejazd 
dla wózka inwalidzkiego;  

7)  wyraŎne oznakowanie przystanków komunika-
cji publicznej i wyposaŐenie ich w informacjň o 
rozkładzie jazdy, dostosowanņ do osób słabo-
widzņcych oraz umieszczonņ na wysokoŌci do-
stňpnej dla osób poruszajņcych siň na wóz-
kach.  

§ 12.1. Ustala siň zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji poprzez 
okreŌlenie:  

1)  linii rozgraniczajņcych dla terenów ulic wraz ze 
skrzyŐowaniami,  

2)  klasyfikacji technicznej ulic,  

3)  powiņzaŊ układu ulic dojazdowych z podsta-
wowym układem drogowym,  

4)  zasad funkcjonowania układu obsługujņcego,  

5)  sposobu funkcjonowania komunikacji zbioro-
wej wraz z zapewnieniem terenów dla elemen-
tów niezbňdnych do jej działania,  

6)  usytuowania ŌcieŐek rowerowych,  

7)  usytuowania urzņdzeŊ dla ruchu pieszego.  

2. Dla zaspokojenia potrzeb parkingowych 
ustala siň realizowanie stanowisk na terenie wła-
snym kaŐdej inwestycji, według nastňpujņcych 
wskaŎników:  

1)  dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
– minimum 1 miejsce/1 lokal mieszkalny, jed-
nak nie mniej niŐ 1 stanowisko na kaŐde 60m2 
powierzchni uŐytkowej mieszkania,  

2)  dla biur i urzňdów – minimum 10 stanowisk/ 
1000m2 p.uŐ.,  

3)  dla obiektów i lokali handlowych (sklepów) i 
usługowych: – minimum 10 stanowisk/ 
1000m2 p.uŐ, jednak minimum 2 stanowiska/ 
1 lokal;  
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4)  dla oŌwiaty – minimum 30 stanowisk/ 

100 zatrudnionych;  

5)  dla szkół wyŐszych – 15 stanowisk/100 stu-
dentów i 3 stanowiska/10 zatrudnionych;  

6)  dla hoteli – 20 stanowisk/100 łóŐek i 1 stano-
wisko dla autokaru/100 łóŐek;  

7)  dla szpitala – 50 stanowisk/100 łóŐek;  

8)  dla przychodni zdrowia – 10 stanowisk/ 
1000m2 p.uŐ.;  

9)  dla muzeum – 15m.p./100 uŐytkowników jed-
noczeŌnie;  

10)  dla koŌcioła – 10m.p./1000 mieszkaŊców.  

3. Dla istniejņcych budynków wskazanych w 
planie do objňcia ochronņ, dla których nie ma 
moŐliwoŌci zaspokojenia potrzeb parkingowych 
na terenie własnym inwestycji ze wzglňdu na ist-
niejņce zagospodarowanie, ustaleŊ okreŌlonych w 
ust. 2 nie stosuje siň.  

4. Dopuszcza siň parkowanie w liniach rozgra-
niczajņcych ulic, zgodnie z ustaleniami szczegóło-
wymi, pod warunkiem zapewnienia wymaganych 
warunków dla ruchu pieszego i kołowego.  

5. Na całym obszarze planu dopuszcza siň re-
alizacjň ogólnodostňpnych parkingów podziem-
nych.  

6. Dopuszcza siň realizacjň ŌcieŐek rowerowych 
w liniach rozgraniczajņcych ulic publicznych. 

7. Na terenach 10UO/UK/U, 19UO, 24UKK, 
27UA/U, 35UN/ZP, 40UN/ZP nakazuje siň realizo-
wanie na terenie własnym kaŐdej inwestycji sta-
nowisk parkingowych dla rowerów w iloŌci mini-
mum 1 sztuk na kaŐde 5 miejsc postojowych dla 
samochodów.  

8. Dla zapewnienia realizacji zasad wymienio-
nych w ustňpie 1, ustala siň warunki zagospoda-
rowania terenów ulic publicznych oznaczonych 
symbolami KD zgodnie z § 55 - 81.  

§ 13.1. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury dla obsługi terenu 
objňtego planem:  

1)  w zakresie zasad uzbrojenia terenu ustala siň:  

a)  rezerwy terenu dla projektowanych urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej na terenach 
połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych ulic, 
poza jezdniņ, w miejscach o uregulowanym 
stanie prawnym, dostňpnych dla właŌci-
wych słuŐb eksploatacyjnych;  

b)  dopuszcza siň lokalizowanie urzņdzeŊ, sieci i 
przyłņczy poza terenami, o których mowa w 
pkt 1 lit. a), jeŐeli nie bňdzie to kolidowało z 
zabudowņ i zagospodarowaniem terenu;  

c)  dopuszcza siň, bez zmiany planu, przebu-
dowň, rozbudowň i przeniesienie istniejņcej 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej, 
kolidujņcych z projektowanņ zabudowņ, 
obiektami i zagospodarowaniem terenu;  

2)  w zakresie zaopatrzenia w wodň ustala siň:  

a)  zaopatrzenie z miejskiej sieci wodociņgowej 
dla całego obszaru planu,  

b)  jako podstawowe Ŏródło wody, magistralň 
wodociņgowņ w ul. Cmentarnej i Ks. Nie-
działka oraz w ul. KoŌciuszki i Konarskiego 
oraz przewody w innych ulicach;  

c)  zakaz realizacji indywidualnych ujňń wody;  

3)  w zakresie odprowadzania Ōcieków i wód opa-
dowych ustala siň:  

a)  odprowadzanie ich poprzez miejskņ sień ka-
nalizacji do głównych odbiorników Ōcieków 
jakimi sņ główne przewody kanalizacji sani-
tarnej, deszczowej i ogólnospławnej w uli-
cach: Wojskowej, Cmentarnej, Piłsudskiego, 
Starowiejskiej, Asłanowicza, Biskupa ŋwir-
skiego i Wiszniewskiego oraz do przewo-
dów w innych ulicach;  

b)  skanalizowanie całego obszaru objňtego 
planem w systemie kanalizacji rozdzielczej 
do miejskiego układu kanalizacyjnego;  

c)  budowň w liniach rozgraniczajņcych ulic 
pompowni podziemnych bez czňŌci nad-
ziemnej, niewymagajņcych rezerwy terenu;  

d)  zakaz realizacji indywidualnych rozwiņzaŊ w 
zakresie odprowadzenia Ōcieków;  

4)  w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siň:  

a)  zasadň pokrycia zapotrzebowania do celów 
przygotowywania posiłków, ciepłej wody 
oraz ogrzewania pomieszczeŊ i klimatyzacji;  

b)  jako podstawowe Ŏródło, magistrale gazowe 
Ōredniego ciŌnienia w ul. Piłsudskiego, Woj-
skowej, Orzeszkowej, 11-go Listopada, Ka-
tedralnej, Biskupa ŋwirskiego, Kochanow-
skiego, Asłanowicza oraz Ks. Niedziałka;  

5)  w zakresie zaopatrzenia w ciepło:  

a)  ustala siň zaopatrzenie z miejskiej sieci cie-
płowniczej znajdujņcej siň w ciņgu ul. B-pa 
ŋwirskiego, Katedralnej, Krótkiej i Teatralnej 
oraz ul. KoŌciuszki i Starowiejskiej lub, po 
rozbudowie, z innych kierunków;  

b)  dopuszcza siň budowň indywidualnych Ŏró-
deł ciepła, projektowanych w oparciu o gaz 
lub energiň elektrycznņ;  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 156 – 33180 – Poz. 3836 
 

c)  ustala siň zakaz realizacji Ŏródeł ciepła opa-
lanych paliwami stałymi, gazem płynnym 
lub produktami ropopochodnymi;  

6)  w zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycznņ 
ustala siň:  

a)  zaopatrzenie z istniejņcej lub rozbudowy-
wanej miejskiej sieci elektroenergetycznej;  

b)  podstawowe Ŏródło zasilania, poprzez ka-
blowņ sień zasilajņco-rozdzielczņ Ōredniego 
napiňcia 15kV, stacjň 110/15kV zlokalizowa-
nņ przy ul. Spokojnej, stacjň 110/15kV ul. 
StarzyŊskiego oraz stacjň 110/15kV zlokali-
zowanņ przy ul. MyŌliwskiej – poza grani-
cami planu;  

c)  budowň nowych linii elektroenergetycznych 
wyłņcznie jako kablowych w ziemi;  

d)  budowň stacji transformatorowych 15/0,4kV 
jako wbudowanych w nowoprojektowanņ 
zabudowň;  

7)  w zakresie dostňpu do sieci telekomunikacyj-
nych ustala siň:  

a)  budowň i rozbudowň sieci kablowych w li-
niach rozgraniczajņcych ulic;  

b)  zakaz realizacji napowietrznych linii i wolno-
stojņcych urzņdzeŊ telekomunikacyjnych, z 
dopuszczeniem wbudowanych stacji bazo-
wych telefonii komórkowej oraz sytuowania 
na dachach budynków masztów anten tele-
wizyjnych do 5m i radiowych - bez rezerwa-
cji działek, wyłņcznie za zgodņ odpowied-
nich, przewidzianych prawem instytucji, 
właŌcicieli lub zarzņdców nieruchomoŌci;  

c)  zakaz sytuowania masztów kratowych na 
budynkach.  

2. W zakresie zbiórki, magazynowania i usuwa-
nia odpadów komunalnych, ustala siň:  

1)  obowiņzek wyposaŐenia kaŐdej posesji w miej-
sce i urzņdzenia umoŐliwiajņce segregacjň od-
padów;  

2)  dopuszcza siň organizowanie miejsc groma-
dzenia odpadów komunalnych z koniecznoŌciņ 
ich segregacji dla zespołu kilku sņsiadujņcych 
ze sobņ działek;  

3)  zasadň wywozu odpadów komunalnych z ob-
szaru objňtego planem, sposobem zorganizo-
wanym, na wyznaczone dla potrzeb miasta te-
reny składowania, przeróbki lub utylizacji od-
padów.  

§ 14. Ustala siň zasady rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy:  

1)  dla terenów rehabilitacji, wskazanych na ry-
sunku planu ustala siň:  

a)  poprawň estetyki i stanu technicznego bu-
dynków wskazanych do ochrony;  

b)  likwidacjň obiektów obniŐajņcych standard 
zabudowy i zagospodarowania terenu;  

c)  uporzņdkowanie przestrzeni podwórzy, słu-
Őņce wyeksponowaniu wartoŌciowej zabu-
dowy.  

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 15. Dla terenu 1MW/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna i usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 10 %;  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,8;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 3,2, ale nie mniej niŐ: 0,4;  

d)  minimalna wysokoŌń zabudowy: 12m -  
3 kondygnacje;  

e)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 16m -  
4 kondygnacje;  

f)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
1000m2;  

g)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

h)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

j)  kształtowanie pierzei ciņgłej – wg rysunku 
planu;  

k)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b); 

l)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d); 

m)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5  
pkt 6;  

n)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  nakaz realizacji usług w parterach pierzei 
ulicy Wojskowej 4KDZ;  

b)  na przedłuŐeniu osi wzdłuŐ ul. Asłanowicza, 
wskazanej na rysunku planu do zachowania, 
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dopuszcza siň realizacjň dominanty prze-
strzennej o maksymalnej wysokoŌci 25m i 
maksymalnej długoŌci boku 20m,  

c)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

d)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

e)  w strefie ochrony zachowania elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

f)  w strefie ochronnej stanowisk archeologicz-
nych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 4;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulicy Cmentarnej 7KDL i 
Wojskowej 4KDZ oraz z ulicy Wojskowej po-
za granicami planu;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 16. Dla terenu 2 ZP ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: zieleŊ parkowa.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej;  

b)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 60%,  

c)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
500m2;  

d)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

e)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

f)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  ustala siň zachowanie reliktów zabytkowego 
cmentarza w formie urzņdzonego lapida-
rium;  

b)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– Kaplicy Grobowej przy ul. Cmentarnej 2:  

-  nakaz zachowania budynku z wyklucze-
niem nadbudowy lub przebudowy;  

-  dopuszczenie remontów budynku z obo-
wiņzkiem zachowania kształtu i wielkoŌci 
otworów okiennych i drzwiowych oraz 
wszystkich oryginalnych elementów wy-
stroju architektonicznego elewacji i wnň-
trza budynku;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

c)  w strefie oznaczonej na rysunku planu do-
puszcza siň lokalizacjň terenowych miejsc 
postojowych z zakazem realizacji na-
wierzchni nieprzepuszczalnej;  

d)  dopuszcza siň realizacjň obiektów małej ar-
chitektury, urzņdzeŊ infrastruktury technicz-
nej i ulic wewnňtrznych;  

e)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

f)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

g)  w strefie ochronnej stanowisk archeologicz-
nych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 4;  

h)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-3 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulicy Wojskowej 4KDZ i 
Cmentarnej 7KDL;  

b)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 17. Dla terenu 3 UA/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: usługi administracji i 
usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  
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a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej: 5%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,8;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: mak-
symalnie 3,2, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  minimalna wysokoŌń zabudowy: 8m -  
2 kondygnacje;  

e)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 16m -  
4 kondygnacje;  

f)  minimalna powierzchnia działki budowla-
nej: 250m2;  

g)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie 
z ustaleniami § 7;  

h)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

j)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b);  

k)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

l)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5  
pkt 6;  

m) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

b)  dopuszcza siň modernizacje i przebudowy 
istniejņcych parterowych budynków usłu-
gowych;  

c)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

d)  dopuszcza siň modernizacjň i przebudowň 
istniejņcych stacji transformatorowych;  

e)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

f)  w strefie ochrony zachowania elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

g)  w strefie ochronnej stanowisk archeologicz-
nych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 4;  

h)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– domu przy ul. Niedziałka 11:  

-  zakaz rozbudowy budynku, dopuszczenie 
jedynie jego modernizacji i zmiany spo-
sobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem i zmia-
nņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowaniem jej wszystkich 
elementów i odtworzeniem zniszczonych 
elementów przy pomocy tego samego 
materiału, z którego jest wykonany 
obiekt;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz stosowania drewnianej stolarki 
okiennej i drzwiowej;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz bez 
zmiany kształtu pomieszczeŊ;  

-  dopuszczenie translokacji całego budyn-
ku;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
translokacjň lub rozbiórkň w przypadku 
zagroŐenia katastrofņ budowlanņ i prze-
kazania jej konserwatorowi zabytków,  

i)  cenne drzewa do zachowania - wg rysunku 
planu;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Wojskowej 4KDZ,  
Ks. Niedziałka 5KDZ, Cmentarnej 6KDZ;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 18. Dla terenu 4 UA/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: usługi administracji i 
usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  
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a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 10%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,6;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 1,8, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  minimalna wysokoŌń zabudowy: 8m -  
2 kondygnacje;  

e)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 12m -  
3 kondygnacje;  

f)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
400m2;  

g)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

h)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b);  

j)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

k)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

l)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

b)  dopuszcza siň modernizacje i przebudowy 
istniejņcego parterowego obiektu infrastruk-
tury technicznej, bez zmiany jego gabarytu;  

c)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

d)  w strefie ochrony zachowania elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

e)  w strefie ochronnej pomnika przyrody – 
zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1;  

f)  cenne drzewa do zachowania - wg rysunku 
planu.  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Wojskowej 3KDZ, 
Cmentarnej 6KDZ, Katedralnej 17KDD;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 19. Dla terenu 5 MW/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna i usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 1%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,9;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 2,1, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 12m -  
3 kondygnacje;  

e)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
200m2;  

f)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

g)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

h)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b);  

j)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

k)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

l)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  nakaz realizacji usług w parterach pierzei 
ulicy ŋwirskiego 9KDL, do czasu ich realiza-
cji dopuszcza siň remonty istniejņcych lokali 
mieszkalnych;  

b)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

c)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

d)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 156 – 33184 – Poz. 3836 
 

e)  w strefie ochrony zachowania elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Cmentarnej 6KDZ, Bi-
skupa ŋwirskiego 9KDL, Katedralnej 17KDD;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 20. Dla terenu 6 MW/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna i usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 10 %,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,8;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 1,8, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 12m –  
3 kondygnacje;  

e)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
250 m2;  

f)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

g)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

h)  kształtowanie pierzei ciņgłej – wg rysunku 
planu;  

i)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b);  

j)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

k)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

l)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

b)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

c)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

d)  w strefie ochrony zachowania elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

e)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– domu przy ul. Asłanowicza 35:  

-  zakaz rozbudowy budynku, dopuszczenie 
jedynie jego modernizacji i zmiany spo-
sobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem i zmia-
nņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowaniem jej wszystkich 
elementów i odtworzeniem zniszczonych 
elementów przy pomocy tego samego 
materiału, z którego jest wykonany 
obiekt;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz stosowania drewnianej stolarki 
okiennej i drzwiowej;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz bez 
zmiany kształtu pomieszczeŊ;  

-  dopuszczenie rozbiórki budynku;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň i przekazania jej konserwato-
rowi zabytków,  

f)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Asłanowicza 37:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci lub dobudo-
waniem lukarn;  
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-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych, wielkoŌci i kształtu okien, ry-
zalitów skrajnych i gzymsu podokapo-
wego;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz odtworzenia oryginalnych drzwi 
wejŌciowych lub wykonania ich w stylu 
danej epoki, w sposób nawiņzujņcy do 
stylistyki elewacji,  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji 
w przypadku koniecznoŌci wyburzenia 
budynku z uwagi na jego stan techniczny 
lub w przypadku wystņpienia zdarzeŊ lo-
sowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

g)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Asłanowicza 39:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci lub dobudo-
waniem lukarn;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych, wielkoŌci i kształtu okien, 
gzymsu kordonowego;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

 

-  nakaz odtworzenia oryginalnej bramy i 
drzwi wejŌciowych lub wykonania ich w 
stylu danej epoki, w sposób nawiņzujņcy 
do stylistyki elewacji,  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji 
w przypadku koniecznoŌci wyburzenia 
budynku z uwagi na jego stan techniczny 
lub w przypadku wystņpienia zdarzeŊ lo-
sowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

h)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Asłanowicza 41:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych, wielkoŌci i kształtu 
okien, pilastrów, boniowania, gzymsów, 
balkonu i jego detali;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  
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-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

i)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Ks. Niedziałka 18:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych, okiennic, wielkoŌci i 
kształtu okien i drzwi balkonowych, 
gzymsów, boniowania, balkonu i jego 
detali oraz charakterystycznego tympa-
nonu;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  nakaz zachowania z dopuszczeniem wy-
miany (odtworzenia) drewnianych okien-
nic na elewacji frontowej;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-

strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

j)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– domu przy ul. 11-go Listopada 15:  

-  zakaz rozbudowy budynku, dopuszczenie 
jedynie jego modernizacji i zmiany spo-
sobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem i zmia-
nņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowaniem jej wszystkich 
elementów i odtworzeniem zniszczonych 
elementów przy pomocy tego samego 
materiału, z którego jest wykonany 
obiekt;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz stosowania drewnianej stolarki 
okiennej i drzwiowej;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz bez 
zmiany kształtu pomieszczeŊ;  

-  dopuszczenie rozbiórki budynku;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň i przekazania jej konserwato-
rowi zabytków,  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Ks. Niedziałka 5KDZ, 
Asłanowicza 8KDL, 11-go Listopada 10KDL;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 21. Dla terenu 7 MW/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna i usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 1%,  
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b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,8;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 2,4, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  minimalna wysokoŌń zabudowy: 8m -  
2 kondygnacje;  

e)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 12m -  
3 kondygnacje;  

f)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
250m2;  

g)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

h)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  kształtowanie pierzei ciņgłej – wg rysunku 
planu;  

j)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b);  

k)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

l)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

m) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  dopuszcza siň modernizacje i przebudowy 
istniejņcych budynków wyŐszych niŐ okre-
Ōlona maksymalna wysokoŌń zabudowy, z 
wykluczeniem ich nadbudowy i zmiany kņta 
nachylenia dachu;  

b)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

c)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

d)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

e)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

f)  w strefie ochrony zachowania elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

g)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Asłanowicza 21:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania pierwotnego  
(historycznego) rytmu otworów okien-
nych, wielkoŌci i kształtu okien i drzwi 
balkonowych, balkonów i ich detali, wraz 
z odtworzeniem stylu elewacji z detalami;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz stosowania jednolitej kolorystycz-
nie stolarki okiennej i drzwiowej koloru 
białego, z zachowaniem oryginalnych 
podziałów i wielkoŌci otworów okien-
nych;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
odtworzenia gabarytów budynku w przy-
padku koniecznoŌci wyburzenia budynku 
z uwagi na jego stan techniczny lub w 
przypadku wystņpienia zdarzeŊ loso-
wych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

h)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– domu przy ul. Asłanowicza 25:  

-  zakaz rozbudowy budynku, dopuszczenie 
jedynie jego modernizacji i zmiany spo-
sobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem i zmia-
nņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowaniem jej wszystkich 
elementów i odtworzeniem zniszczonych 
elementów przy pomocy tego samego 
materiału, z którego jest wykonany 
obiekt;  
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-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz stosowania drewnianej stolarki 
okiennej i drzwiowej;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz bez 
zmiany kształtu pomieszczeŊ;  

-  dopuszczenie translokacji całego budyn-
ku;  

-  dopuszczenie rozbiórki budynku;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
translokacjň lub rozbiórkň i przekazania 
jej konserwatorowi zabytków,  

i)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– domu przy ul. Asłanowicza 27:  

-  zakaz rozbudowy budynku, dopuszczenie 
jedynie jego modernizacji i zmiany spo-
sobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem i zmia-
nņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowaniem jej wszystkich 
elementów i odtworzeniem zniszczonych 
elementów przy pomocy tego samego 
materiału, z którego jest wykonany 
obiekt;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz stosowania drewnianej stolarki 
okiennej i drzwiowej;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz bez 
zmiany kształtu pomieszczeŊ;  

-  dopuszczenie rozbiórki budynku;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň i przekazania jej konserwato-
rowi zabytków,  

j)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Browarnej 2:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania kształtu naroŐnika, 
pierwotnego (historycznego) rytmu 
otworów okiennych, wielkoŌci okien, 
gzymsów, lizen, balkonów i ich detali;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz stosowania jednolitej kolorystycz-
nie stolarki okiennej i drzwiowej, z za-
chowaniem oryginalnych podziałów i 
wielkoŌci otworów okiennych;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
odtworzenia gabarytów budynku w przy-
padku koniecznoŌci wyburzenia budynku 
z uwagi na jego stan techniczny lub w 
przypadku wystņpienia zdarzeŊ loso-
wych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

k)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Browarnej 4:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  
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-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych, wielkoŌci i kształtu 
okien, pilastrów i gzymsów;  

-  nakaz zachowania, renowacji i konserwa-
cji drzwi wejŌciowych,  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

l)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Browarnej 6:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania pierwotnego 
(historycznego) rytmu otworów okien-
nych, wielkoŌci i kształtu okien, balkonów 
i ich detali, wraz z odtworzeniem stylu 
elewacji z detalami;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz zachowania, renowacji i konserwa-
cji drzwi wejŌciowych,  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

m) dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

n)  cenne drzewa do zachowania - wg rysunku 
planu.  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Asłanowicza 8KDL,  
11-go Listopada 10KDL, Czerwonego KrzyŐa 
11KDL i Browarnej 18KDD;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 22. Dla terenu 8 UA/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: usługi administracji i 
usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 10%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,7;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 2,8, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 16m -  
4 kondygnacje;  

e)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
2000m2;  

f)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  
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g)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

h)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b);  

i)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

j)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

k)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

b)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

c)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

d)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

e)  w strefie ochrony zachowania elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

f)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulicy Browarnej 18KDD;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 23. Dla terenu 9 MW/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna i usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 10%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,7;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 2,1, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  minimalna wysokoŌń zabudowy: 8m -  
2 kondygnacje;  

e)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 12m -  
3 kondygnacje;  

f)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
450m2;  

g)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

h)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b);  

j)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

k)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

l)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  nakaz realizacji usług w parterach pierzei 
ulicy ŋwirskiego 9KDL, do czasu ich realiza-
cji dopuszcza siň remonty istniejņcych lokali 
mieszkalnych;  

b)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

c)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

d)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

e)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

f)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– domu przy ul. Biskupa ŋwirskiego 58:  

-  zakaz rozbudowy budynku, dopuszczenie 
jedynie jego modernizacji i zmiany spo-
sobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem i zmia-
nņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowaniem jej wszystkich 
elementów i odtworzeniem zniszczonych 
elementów przy pomocy tego samego 
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materiału, z którego jest wykonany 
obiekt;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz stosowania drewnianej stolarki 
okiennej i drzwiowej;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz bez 
zmiany kształtu pomieszczeŊ;  

-  dopuszczenie translokacji całego budyn-
ku;  

-  dopuszczenie rozbiórki budynku;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
translokacjň lub rozbiórkň i przekazania 
jej konserwatorowi zabytków,  

g)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku przy ul. Biskupa ŋwirskiego 60:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania pierwotnego (hi-
storycznego) rytmu otworów okiennych, 
wystroju architektonicznego elewacji, 
balkonu i jego detali;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
odtworzenia gabarytów budynku w przy-
padku koniecznoŌci wyburzenia budynku 

z uwagi na jego stan techniczny lub w 
przypadku wystņpienia zdarzeŊ loso-
wych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Biskupa ŋwirskiego 
9KDL, 11-go Listopada 10KDL i Browarnej 
18KDD;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 24. Dla terenu 10 UO/UK/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: usługi oŌwiaty, kultury i 
usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 10 %,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,6;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 2,1, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 16m -  
4 kondygnacje;  

e)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
1000m2;  

f)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

g)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

h)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b);  

j)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

k)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

l)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  
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a)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

b)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

c)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

d)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

e)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

f)  cenne drzewa do zachowania - wg rysunku 
planu.  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Biskupa ŋwirskiego 
9KDL i Browarnej 18KDD;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 25. Dla terenu 11 MW/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna i usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 1%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 1,0;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 4,0, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 16m -  
4 kondygnacje;  

e)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
400m2;  

f)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

g)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

h)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b);  

j)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d); 

k)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

l)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  nakaz realizacji usług w parterach pierzei 
ulicy ŋwirskiego 9KDL;  

b)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

c)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

d)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

e)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

f)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku przy ul. Biskupa ŋwirskiego 52:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych, ryzalitu, pilastrów, 
gzymsów oraz charakterystycznego tym-
panonu na Ōrodku i zwieŊczenia w posta-
ci attyki;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej białej, z za-
chowaniem oryginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  
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-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

g)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– domu przy ul. Browarnej 7:  

-  zakaz rozbudowy budynku, dopuszczenie 
jedynie jego modernizacji i zmiany spo-
sobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem i zmia-
nņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowaniem jej wszystkich 
elementów i odtworzeniem zniszczonych 
elementów przy pomocy tego samego 
materiału, z którego jest wykonany 
obiekt;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz stosowania drewnianej stolarki 
okiennej i drzwiowej; 

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz bez 
zmiany kształtu pomieszczeŊ;  

-  dopuszczenie rozbiórki budynku;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň i przekazania jej konserwato-
rowi zabytków,  

h)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Biskupa ŋwirskiego 
9KDL i Browarnej 18KDD;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 26. Dla terenu 12 KP ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: ciņg pieszy.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  zakaz sytuowania zabudowy kubaturowej;  

b)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: - nie ustala siň,  

c)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

d)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

b)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Biskupa ŋwirskiego 
9KDL, Browarnej 18KDD;  

b)  wskaŎnik miejsc parkingowych – nie ustala 
siň;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 27. Dla terenu 13 MW/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna i usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 1%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,9;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 2,7, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  minimalna wysokoŌń zabudowy: 8m -  
2 kondygnacje;  
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e)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 16m -  
4 kondygnacje;  

f)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
400m2;  

g)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

h)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

j)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b);  

k)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

l)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

m) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  nakaz realizacji usług w parterach pierzei 
ulic: ŋwirskiego 9KDL i Browarnej 18KDD;  

b)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

c)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

d)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

e)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

f)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku przy ul. Biskupa ŋwirskiego 42:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie przywrócenia historyczne-
go wyglņdu, poprzez dodanie detali na 
elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych, pierwotnej wielkoŌci i kształtu 

okien, gzymsów oraz frontonu na elewa-
cji od strony ul. Biskupa ŋwirskiego;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

g)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku przy ul. Biskupa ŋwirskiego 44:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem,  

-  dopuszczenie przywrócenia historyczne-
go wyglņdu, poprzez likwidacjň dobudo-
wanej, ostatniej kondygnacji, zmianň kņ-
ta nachylenia dachu i dodanie detali na 
elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem odtworzenia historycznej ele-
wacji z detalami, zachowania wielkoŌci i 
kształtu okien, balkonów i ich detali;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  
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-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

h)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku przy ul. Biskupa ŋwirskiego 48:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem i zmia-
nņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie 2 lub 4 sztuk lukarn 
lub okien doŌwietlajņcych w połaci dachu 
na przedłuŐeniu osi okien rozmieszczo-
nych na elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych, balkonu oraz gzym-
sów;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej w kolorze bia-
łym, z zachowaniem oryginalnych po-
działów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

i)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Czerwonego KrzyŐa 3:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem i zmia-
nņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ 3 
sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych, wielkoŌci i kształtu okien oraz 
przywrócenia historycznego wyglņdu 
poprzez dodanie detali na elewacji;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
jego stan techniczny lub w przypadku 
wystņpienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

j)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Czerwonego KrzyŐa 7:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  
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-  dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie 
wiňcej niŐ 1 kondygnacjň bez zmiany kņta 
nachylenia dachu budynku, pod warun-
kiem dostosowania rytmu otworów 
okiennych, lukarn i okien doŌwietlajņ-
cych, ich wielkoŌci i kolorystyki oraz de-
talu architektonicznego do istniejņcej 
czňŌci elewacji;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ  
4 sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych, wielkoŌci i kształtu okien oraz 
przywrócenia historycznego wyglņdu 
poprzez dodanie detali na elewacji;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
jego stan techniczny lub w przypadku 
wystņpienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

k)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Biskupa ŋwirskiego 
9KDL, Czerwonego KrzyŐa 11KDL, Browar-
nej 18KDD;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 28. Dla terenu 14 MW/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna i usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 1%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,9;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 2,7, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  minimalna wysokoŌń zabudowy: 8m -  
2 kondygnacje;  

e)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 16m -  
4 kondygnacje;  

f)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
400m2;  

g)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

h)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

j)  kształtowanie pierzei ciņgłej – wg rysunku 
planu;  

k)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b);  

l)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

m) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

n)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  nakaz realizacji usług w parterach pierzei 
ulic: Asłanowicza 8KDL i ŋwirskiego 9KDL, 
do czasu ich realizacji dopuszcza siň remon-
ty istniejņcych lokali mieszkalnych;  

b)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

c)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  
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d)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

e)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

f)  w strefie ochrony zachowania elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

g)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– domu przy ul. Asłanowicza 11:  

-  zakaz rozbudowy budynku, dopuszczenie 
jedynie jego modernizacji i zmiany spo-
sobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem i zmia-
nņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowaniem jej wszystkich 
elementów i odtworzeniem zniszczonych 
elementów przy pomocy tego samego 
materiału, z którego jest wykonany 
obiekt;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz stosowania drewnianej stolarki 
okiennej i drzwiowej;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz bez 
zmiany kształtu pomieszczeŊ;  

-  dopuszczenie translokacji całego budyn-
ku;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
translokacjň lub rozbiórkň w przypadku 
zagroŐenia katastrofņ budowlanņ i prze-
kazania jej konserwatorowi zabytków,  

h)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– domu przy ul. Asłanowicza 13:  

-  zakaz rozbudowy budynku, dopuszczenie 
jedynie jego modernizacji i zmiany spo-
sobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowaniem jej wszystkich 
elementów i odtworzeniem zniszczonych 
elementów przy pomocy tego samego 
materiału, z którego jest wykonany 
obiekt;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz stosowania drewnianej stolarki 
okiennej i drzwiowej;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz bez 
zmiany kształtu pomieszczeŊ;  

-  dopuszczenie rozbiórki budynku;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň i przekazania jej konserwato-
rowi zabytków,  

i)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Czerwonego KrzyŐa 6:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem lub 
zmianņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ  
5 sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych, wielkoŌci i kształtu okien, bal-
konu i jego detali oraz przywrócenia hi-
storycznego wyglņdu poprzez dodanie 
detali na elewacji;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  
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-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
jego stan techniczny lub w przypadku 
wystņpienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

j)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Czerwonego KrzyŐa 8:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem lub 
zmianņ kņta nachylenia połaci;  

-  nakaz wymiany istniejņcych 4 sztuk lu-
karn w połaci dachu na pasujņce do hi-
storycznego wyglņdu elewacji i umiesz-
czenie ich na przedłuŐeniu osi okien roz-
mieszczonych na danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych, pilastrów, gzym-
sów, balkonu i jego detali, przejŌcia bra-
mowego oraz charakterystycznego fron-
tonu na osi fasady;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
jego stan techniczny lub w przypadku 
wystņpienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

k)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

l)  cenne drzewa do zachowania - wg rysunku 
planu.  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Asłanowicza 8KDL, 
Czerwonego KrzyŐa 11KDL;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 29. Dla terenu 15 UZ/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: usługi zdrowia i usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 1%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,6;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 1,5;  

d)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 12m -  
3 kondygnacje;  

e)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
1000m2;  

f)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

g)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

h)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b);  

j)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

k)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

l)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  
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3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

b)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

c)  zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, za 
wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

d)  zakaz sytuowania zabudowy gospodarczej 
oraz garaŐy wolnostojņcych w pierwszej linii 
zabudowy od strony ulicy Biskupa ŋwir-
skiego 9KDL;  

e)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

f)  w strefie ochrony zachowania elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

g)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku przy ul. Biskupa ŋwirskiego 34:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji 
w przypadku koniecznoŌci wyburzenia 
budynku z uwagi na jego stan techniczny 
lub w przypadku wystņpienia zdarzeŊ lo-
sowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków;  

h)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku przy ul. Biskupa ŋwirskiego 36:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji 
w przypadku koniecznoŌci wyburzenia 
budynku z uwagi na jego stan techniczny 
lub w przypadku wystņpienia zdarzeŊ lo-
sowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków;  

i)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulicy Biskupa ŋwirskiego 
9KDL; 

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  
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5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-

spodarowania terenu.  

§ 30. Dla terenu 16 UT/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: usługi turystyki i usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 1%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,7;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 2,4, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 16m -  
4 kondygnacje;  

e)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
1000m2;  

f)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

g)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

h)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b); 

j)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d); 

k)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

l)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

b)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

c)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

d)  w strefie ochrony zachowania elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

e)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

 

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Asłanowicza 8KDL, 
Pustej 12KDL;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 31. Dla terenu 17 UA/U/MW ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: usługi administracji, 
usługi i zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-
na.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 1%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,9;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 2,7, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  minimalna wysokoŌń zabudowy: 8m -  
2 kondygnacje;  

e)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 12m -  
3 kondygnacje;  

f)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
250m2;  

g)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

h)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

j)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b);  

k)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

l)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

m) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  
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b)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

c)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

d)  w strefie ochrony zachowania elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

e)  w strefie ochronnej stanowisk archeologicz-
nych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 4;  

f)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

g)  cenne drzewa do zachowania - wg rysunku 
planu.  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Biskupa ŋwirskiego 
9KDL, Pustej 12KDL;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 32. Dla terenu 18 MW/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna i usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 10%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,7;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 2,4, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  minimalna wysokoŌń zabudowy: 8m -  
2 kondygnacje;  

e)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 16m -  
4 kondygnacje;  

f)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
450m2;  

g)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

h)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

j)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b);  

k)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

l)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

m) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  nakaz realizacji usług w parterach pierzei 
ulic: Asłanowicza 8KDL i ŋwirskiego 9KDL, 
do czasu ich realizacji dopuszcza siň remon-
ty istniejņcych lokali mieszkalnych;  

b)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

c)  dopuszcza siň modernizacje i przebudowy 
istniejņcych budynków mieszkaniowych nie 
spełniajņcych parametrów ustalonych w  
pkt 2 lit. a), b), c) i f) oraz ich odbudowň w 
pierwotnej lokalizacji i gabarytach w przy-
padku wystņpienia zdarzeŊ losowych;  

d)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

e)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

f)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

g)  w strefie ochrony zachowania elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

h)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Teatralnej 3:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem lub 
zmianņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ  
6 sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
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otworów okiennych, wielkoŌci i kształtu 
okien i drzwi balkonowych, gzymsów, 
balkonu i jego detali, przejŌcia bramo-
wego oraz ryzalitu;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno w kolorze białym, z za-
chowaniem oryginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
stan techniczny lub w przypadku wystņ-
pienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

i)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Asłanowicza 8KDL, Bi-
skupa ŋwirskiego 9KDL, Pustej 12KDL, Te-
atralnej 26KDD i Krótkiej 27KDD;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 33. Dla terenu 19 UO ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: usługi oŌwiaty.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 20%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,6;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 1,2;  

d)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 14m -  
2 kondygnacje;  

e)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
1000m2;  

f)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

g)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

h)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b);  

j)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

k)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

l)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

b)  dopuszcza siň modernizacjň i przebudowň 
istniejņcych stacji transformatorowych;  

c)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

d)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

e)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

f)  dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków 
– dawnego Gimnazjum Gubernialnego przy 
ul. Konarskiego 1 – zgodnie z ustaleniami 
§ 10 ust. 6;  

g)  cenne drzewa do zachowania - wg rysunku 
planu.  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Asłanowicza 8KDL, 
Konarskiego 13KDL, Teatralnej 26KDD i 
Krótkiej 27KDD;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  
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§ 34. Dla terenu 20 UA/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: usługi administracji i 
usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 1%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,5;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 1,0, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 2 kondy-
gnacje;  

e)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
450m2;  

f)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

g)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

h)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b);  

j)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

k)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

l)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych,  

b)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

c)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

d)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

e)  dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków 
– dawnego Teatru Miejskiego przy ul. Bi-
skupa ŋwirskiego 6 – zgodnie z ustaleniami 
§ 10 ust. 6;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Konarskiego 13KDL i 
Krótkiej 27KDD;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 35. Dla terenu 21 MW/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna i usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 1%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,8;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 2,8, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  minimalna wysokoŌń zabudowy: 8m -  
2 kondygnacje;  

e)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 16m -  
4 kondygnacje;  

f)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
1000 m2;  

g)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

h)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b);  

j)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

k)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

l)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  nakaz realizacji usług w parterach pierzei 
ulic: Wojskowej 3KDZ i Katedralnej 17KDD;  

b)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

c)  dopuszcza siň modernizacje i przebudowy 
istniejņcych budynków mieszkalnych niŐ-
szych niŐ okreŌlona minimalna wysokoŌń 
zabudowy;  
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d)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

e)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

f)  w strefie ochrony zachowania elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Wojskowej 3KDZ i Ka-
tedralnej 17KDD;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 36. Dla terenu 22 UA/U/MW ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: usługi administracji, 
usługi i zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-
na.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 10%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,6;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 2,4, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  minimalna wysokoŌń zabudowy: 8m -  
2 kondygnacje;  

e)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 16m -  
4 kondygnacje;  

f)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
250m2;  

g)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

h)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

j)  kształtowanie pierzei ciņgłej – wg rysunku 
planu;  

k)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b); 

 

l)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d); 

m) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

n)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  nakaz realizacji usług w parterach pierzei 
ulic: Piłsudskiego 1KDZ i Wojskowej 3KDZ;  

b)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

c)  dopuszcza siň modernizacje i przebudowy, z 
wykluczeniem nadbudowy i zmiany kņta na-
chylenia dachu, istniejņcych budynków 
mieszkaniowo-usługowych nie spełniajņ-
cych parametrów ustalonych w pkt 2 lit. a), 
b), c) i e) oraz ich odbudowň w pierwotnej 
lokalizacji i gabarytach w przypadku wystņ-
pienia zdarzeŊ losowych;  

d)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

e)  dopuszcza siň modernizacjň i przebudowň 
istniejņcych stacji transformatorowych;  

f)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

g)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

h)  w strefie ochrony zachowania elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

i)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Piłsudskiego 66:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci lub dobudo-
waniem lukarn;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych, ryzalitów, pilastrów, 
gzymsów, boniowania, balkonów i ich 
detali, oraz przejŌcia bramowego;  
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-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno w kolorze białym, z za-
chowaniem oryginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

j)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Piłsudskiego 68a:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci lub dobudo-
waniem lukarn;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych, wielkoŌci i kształtu 
okien, ryzalitów, gzymsów, boniowania 
oraz przejŌcia bramowego;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno w kolorze białym, z za-
chowaniem oryginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Piłsudskiego 1KDZ i 
Wojskowej 3KDZ;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 37. Dla terenu 23 UA/U(MW) ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: usługi administracji i 
usługi z dopuszczeniem zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 10%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,5;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 1,5;  

d)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 12m -  
3 kondygnacje;  

e)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
1000m2;  

f)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

g)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

h)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  kształtowanie pierzei ciņgłej – wg rysunku 
planu;  

j)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b); 

k)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d); 
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l)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5  
pkt 6;  

m) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

b)  dopuszcza siň modernizacjň i przebudowň 
istniejņcych stacji transformatorowych;  

c)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

d)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

e)  w strefie ochrony zachowania elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

f)  dla budynku wpisanego do rejestru zabyt-
ków – dawnego Banku Handlu i Przemysłu 
przy ul. Piłsudskiego 64 – zgodnie z ustale-
niami § 10 ust. 6;  

g)  dla budynku wpisanego do rejestru zabyt-
ków – dawnego Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego przy ul. Piłsudskiego 62 – zgod-
nie z ustaleniami § 10 ust. 6;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Piłsudskiego 1KDZ i 
Biskupa ŋwirskiego 9KDL;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 38. Dla terenu 24 UKK ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: usługi kultu religijnego.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 40%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,4;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: nie 
ustala siň;  

d)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 70m;  

e)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
4000m2;  

f)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

g)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

h)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

i)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

b)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

c)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

d)  dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków 
– KoŌcioła Katedralnego p.w. Niepokalane-
go Poczňcia NMP przy ul. Biskupa ŋwirskie-
go 55 – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 6;  

e)  cenne drzewa do zachowania - wg rysunku 
planu  

f)  kształtowanie obszarów przestrzeni publicz-
nej - zgodnie z ustaleniami § 11;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulicy Biskupa ŋwirskiego 
9KDL;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 39. Dla terenu 25 MW/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna i usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 1%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,9;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 3,2;  
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d)  minimalna wysokoŌń zabudowy: 8m -  
2 kondygnacje;  

e)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 16m -  
4 kondygnacje;  

f)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
250m2;  

g)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

h)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

j)  kształtowanie pierzei ciņgłej – wg rysunku 
planu;  

k)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b); 

l)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

m) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

n)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  nakaz realizacji usług w parterach pierzei 
ulic: Piłsudskiego 1KDZ i Biskupa ŋwirskie-
go 9KDL;  

b)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

c)  dopuszcza siň modernizacje i przebudowy 
istniejņcych budynków mieszkaniowych i 
usługowych niŐszych niŐ okreŌlona mini-
malna wysokoŌń zabudowy;  

d)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

e)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

f)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

g)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku przy ul. Kochanowskiego 11/13:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ  
6 sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych i gzymsów;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz zachowania, renowacji i konserwa-
cji drzwi wejŌciowych,  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno w kolorze białym, z za-
chowaniem oryginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

h)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Kochanowskiego 15:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych, wielkoŌci i kształtu 
okien, gzymsów, fryzu podokapowego 
oraz frontonu;  
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-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz odtworzenia historycznych drzwi 
wejŌciowych,  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno (z dopuszczeniem ko-
loru białego), z zachowaniem oryginal-
nych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

i)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Piłsudskiego 60:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie 
wiňcej niŐ 1 kondygnacjň bez zmiany kņta 
nachylenia dachu budynku, pod warun-
kiem dostosowania rytmu otworów 
okiennych, lukarn i okien doŌwietlajņ-
cych, ich wielkoŌci i kolorystyki oraz de-
talu architektonicznego do istniejņcej 
czňŌci elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych, gzymsów, balkonów 
i ich detali;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz zachowania, renowacji i konserwa-
cji drzwi wejŌciowych,  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 

imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

j)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Piłsudskiego 1KDZ, Bi-
skupa ŋwirskiego 9KDL i Kochanowskiego 
19KDD;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 40. Dla terenu 26 MW/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna i usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 1 %,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 1,0;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 3,0, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  minimalna wysokoŌń zabudowy: 8m -  
2 kondygnacje;  

e)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 12m -  
3 kondygnacje;  

f)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
250m2;  

g)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  
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h)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  kształtowanie pierzei ciņgłej – wg rysunku 
planu;  

j)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b); 

k)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d); 

l)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5  
pkt 6;  

m) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  nakaz realizacji usług w parterach pierzei 
ulic: Piłsudskiego 1KDZ i Biskupa ŋwirskie-
go 9KDL;  

b)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

c)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

d)  dopuszcza siň modernizacjň i przebudowň 
istniejņcych stacji transformatorowych;  

e)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

f)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

g)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku przy ul. Biskupa ŋwirskiego 51:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych, wielkoŌci i kształtu okien i 
drzwi balkonowych, balkonów i ich detali 
oraz odtworzenia historycznej elewacji 
oraz charakterystycznego dla danego sty-
lu detalu;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 

klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno w kolorze białym, z za-
chowaniem oryginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
stan techniczny lub w przypadku wystņ-
pienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

h)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Bohaterów Getta 5:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie 
wiňcej niŐ 1 kondygnacjň bez zmiany kņta 
nachylenia dachu budynku, pod warun-
kiem dostosowania rytmu otworów 
okiennych, lukarn i okien doŌwietlajņ-
cych, ich wielkoŌci i kolorystyki oraz de-
talu architektonicznego do istniejņcej 
czňŌci elewacji;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ  
4 sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych, wielkoŌci i kształtu okien gór-
nej kondygnacji, balkonu i jego detali 
oraz przywrócenia historycznego wyglņ-
du poprzez dodanie detali na elewacji;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
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imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
jego stan techniczny lub w przypadku 
wystņpienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

i)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Bohaterów Getta 7:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych, wielkoŌci i kształtu okien i 
drzwi balkonowych, balkonu i jego detali, 
gzymsów;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno (dopuszczenie koloru 
białego), z zachowaniem oryginalnych 
podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
stan techniczny lub w przypadku wystņ-
pienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-

strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

j)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochro-
nņ – kamienicy przy ul. Bohaterów Getta 9:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detalu 
otworów okiennych, wielkoŌci i kształtu 
okien górnych kondygnacji, balkonów i 
ich detali;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
stan techniczny lub w przypadku wystņ-
pienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

k)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Bohaterów Getta 11:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie 
wiňcej niŐ 1 kondygnacjň bez zmiany kņta 
nachylenia dachu budynku, pod warun-
kiem dostosowania rytmu otworów 
okiennych, lukarn i okien doŌwietlajņ-
cych, ich wielkoŌci i kolorystyki oraz de-
talu architektonicznego do istniejņcej 
czňŌci elewacji;  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 156 – 33211 – Poz. 3836 
 

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ  
3 sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych, wielkoŌci i kształtu okien gór-
nej kondygnacji, balkonu i jego detali 
oraz przywrócenia historycznego wyglņ-
du poprzez dodanie detali na elewacji;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
jego stan techniczny lub w przypadku 
wystņpienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

l)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Bohaterów Getta 13:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie 
wiňcej niŐ 1 kondygnacjň bez zmiany kņta 
nachylenia dachu budynku, pod warun-
kiem dostosowania rytmu otworów 
okiennych, lukarn i okien doŌwietlajņ-
cych, ich wielkoŌci i kolorystyki oraz de-
talu architektonicznego do istniejņcej 
czňŌci elewacji;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ  
3 sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych, wielkoŌci i kształtu okien gór-
nej kondygnacji oraz przywrócenia histo-
rycznego wyglņdu poprzez dodanie detali 
na elewacji;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz odtworzenia oryginalnych (charak-
terystycznych dla stylu budynku)) witryn 
sklepowych w parterze budynku;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
jego stan techniczny lub w przypadku 
wystņpienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

m) dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Kochanowskiego 16:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania lub 
przebudowy poddasza i dobudowanie 2 
lub 4 sztuk (z kaŐdej strony połaci dachu) 
lukarn lub okien doŌwietlajņcych w poła-
ci dachu na przedłuŐeniu osi okien roz-
mieszczonych na danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych, wielkoŌci i kształtu okien gór-
nej kondygnacji, ryzalitu, gzymsów, bal-
konu i jego detali, przejŌcia bramowego 
oraz charakterystycznego frontonu;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
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klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno (dopuszczenie koloru 
białego), z zachowaniem oryginalnych 
podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów w przypadku koniecznoŌci 
wyburzenia budynku z uwagi na jego 
stan techniczny lub w przypadku wystņ-
pienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

n)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Kochanowskiego 20:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie 
wiňcej niŐ 1 kondygnacjň bez zmiany kņta 
nachylenia dachu budynku, pod warun-
kiem dostosowania rytmu otworów 
okiennych, lukarn i okien doŌwietlajņ-
cych, ich wielkoŌci i kolorystyki oraz de-
talu architektonicznego do istniejņcej 
czňŌci elewacji;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ  
4 sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych oraz wystroju architektonicz-
nego elewacji;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
jego stan techniczny lub w przypadku 
wystņpienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

o)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Kochanowskiego 22:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych, wielkoŌci i kształtu okien 
gzymsów, boniowania, balkonów i ich 
detali oraz przejŌcia bramowego;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno (dopuszczenie koloru 
białego), z zachowaniem oryginalnych 
podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów w przypadku koniecznoŌci 
wyburzenia budynku z uwagi na jego 
stan techniczny lub w przypadku wystņ-
pienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  
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p)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Piłsudskiego 46:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie 
wiňcej niŐ 1 kondygnacjň bez zmiany kņta 
nachylenia dachu budynku, pod warun-
kiem dostosowania rytmu otworów 
okiennych, lukarn i okien doŌwietlajņ-
cych, ich wielkoŌci i kolorystyki oraz de-
talu architektonicznego do istniejņcej 
czňŌci elewacji;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ  
4 sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych, wielkoŌci i kształtu okien i 
drzwi balkonowych, balkonów i ich detali 
oraz przywrócenia historycznego wyglņ-
du poprzez dodanie detali na elewacji;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
jego stan techniczny lub w przypadku 
wystņpienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

q)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

 

 

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Piłsudskiego 1KDZ, Bi-
skupa ŋwirskiego 9KDL, Kochanowskiego 
19KDD i Bohaterów Getta 20KDD;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 41. Dla terenu 27 UA/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: usługi administracji i 
usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 5%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,9;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 3,6, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 16m –  
4 kondygnacje;  

e)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
1000m2;  

f)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

g)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

h)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b);  

j)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

k)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

l)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  
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b)  dopuszcza siň modernizacje i przebudowy 
istniejņcych budynków mieszkaniowo-
usługowych nie spełniajņcych parametrów 
ustalonych w pkt 2 lit. a), b), c) i f) oraz ich 
odbudowň w pierwotnej lokalizacji i gabary-
tach w przypadku wystņpienia zdarzeŊ lo-
sowych;  

c)  dopuszcza siň modernizacje i przebudowy 
istniejņcych budynków wyŐszych niŐ okre-
Ōlona maksymalna wysokoŌń zabudowy, z 
wykluczeniem ich nadbudowy i zmiany kņta 
nachylenia dachu;  

d)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

e)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

f)  w strefie ochrony zachowania elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

g)  w strefie ochronnej stanowisk archeologicz-
nych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 4;  

h)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku przy ul. Biskupa ŋwirskiego 
39/41:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych, ryzalitu, gzymsów 
oraz charakterystycznego frontonu na osi 
fasady;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno w kolorze białym, z 
przywróceniem oryginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia oryginalnej elewacji budyn-
ku i jego gabarytów w przypadku ko-
niecznoŌci wyburzenia budynku z uwagi 
na jego stan techniczny lub w przypadku 
wystņpienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

i)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku przy ul. Biskupa ŋwirskiego 43:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania kształtu naroŐnika 
z balkonami, rytmu otworów okiennych, 
wielkoŌci i kształtu okien górnych kondy-
gnacji, odtworzenia historycznej elewacji 
oraz charakterystycznego dla danego sty-
lu detalu;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno (dopuszczenie w kolo-
rze białym), z przywróceniem oryginal-
nych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia oryginalnej elewacji budyn-
ku i jego gabarytów w przypadku ko-
niecznoŌci wyburzenia budynku z uwagi 
na jego stan techniczny lub w przypadku 
wystņpienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 156 – 33215 – Poz. 3836 
 

j)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

k)  kształtowanie obszarów przestrzeni publicz-
nej - zgodnie z ustaleniami § 11;  

l)  strefa przeznaczona wyłņcznie dla ruchu 
pieszego wymagajņca specjalnego opraco-
wania posadzki i aranŐacji zieleni – wg ry-
sunku planu;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Piłsudskiego 1KDZ, Bi-
skupa ŋwirskiego 9KDL, Bohaterów Getta 
20KDD i Joselewicza 21KDD;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 42. Dla terenu 28 MW/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna i usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 1%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 1,0;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 4,0, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  minimalna wysokoŌń zabudowy: 8m -  
2 kondygnacje;  

e)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 16m -  
4 kondygnacje;  

f)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
250m2;  

g)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

h)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

j)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b); 

k)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

l)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

m) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  nakaz realizacji usług w parterach pierzei 
ulicy Biskupa ŋwirskiego 9KDL, do czasu ich 
realizacji dopuszcza siň remonty istniejņ-
cych lokali mieszkalnych;  

b)  dopuszcza siň modernizacje i przebudowy 
istniejņcych budynków usługowych niŐ-
szych niŐ okreŌlona minimalna wysokoŌń 
zabudowy;  

c)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

d)  dla urzņdzeŊ technicznych zwiņzanych z 
usługami kultury dopuszcza siň miejscowo 
zwiňkszenie maksymalnej wysokoŌci zabu-
dowy do 20m;  

e)  dla zabudowy usługowej kultury dopuszcza 
siň miejscowo zwiňkszenie maksymalnej 
wysokoŌci zabudowy do 20m  

f)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

g)  w strefie ochrony zachowania elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

h)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Biskupa ŋwirskiego 35:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem lub 
zmianņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ  
5 sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych, wielkoŌci i kształtu okien i 
otworów drzwiowych, belkowaŊ miňdzy-
kondygnacyjnych, pilastrów i gzymsów;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  
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-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
stan techniczny lub w przypadku wystņ-
pienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

i)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Biskupa ŋwirskiego 
9KDL, Joselewicza 21KDD, Małej 22KDD, 
Orzeszkowej 23KDD;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 43. Dla terenu 29 MW/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna i usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 10%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,7;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 2,1, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  minimalna wysokoŌń zabudowy: 8m -  
2 kondygnacje;  

e)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 12m -  
3 kondygnacje;  

f)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
250m2;  

g)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

h)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

j)  kształtowanie pierzei ciņgłej – wg rysunku 
planu;  

k)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b); 

l)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

m) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

n) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  nakaz realizacji usług w parterach pierzei 
ulicy Piłsudskiego 1KDZ;  

b)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

c)  dopuszcza siň modernizacje i przebudowy 
istniejņcych budynków usługowych niŐ-
szych niŐ okreŌlona minimalna wysokoŌń 
zabudowy;  

d)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

e)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

f)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

g)  w strefie ochronnej stanowisk archeologicz-
nych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 4;  

h)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Joselewicza 4:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  
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-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych, wielkoŌci i kształtu 
okien, pilastrów, gzymsów, balkonów i 
ich detali;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz odtworzenia i konserwacji histo-
rycznych drzwi wejŌciowych,  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno (z dopuszczeniem bia-
łego), z zachowaniem oryginalnych po-
działów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
stan techniczny lub w przypadku wystņ-
pienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

i)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Piłsudskiego 30:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania kształtu naroŐnika, 
rytmu otworów okiennych, gzymsów, 
boniowania, balkonu i jego detali;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz odtworzenia i konserwacji drzwi 
wejŌciowych w naroŐniku budynku,  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
stan techniczny lub w przypadku wystņ-
pienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

j)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Piłsudskiego 36:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie 
wiňcej niŐ 1 kondygnacjň bez zmiany kņta 
nachylenia dachu budynku, pod warun-
kiem dostosowania rytmu otworów 
okiennych, lukarn i okien doŌwietlajņ-
cych, ich wielkoŌci i kolorystyki oraz de-
talu architektonicznego do istniejņcej 
czňŌci elewacji;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ  
8 sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych. wielkoŌci i kształtu okien i 
drzwi balkonowych, balkonów i ich detali 
oraz przywrócenia historycznego wyglņ-
du poprzez dodanie detali na elewacji;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno (z dopuszczeniem ko-
loru białego), z zachowaniem oryginal-
nych podziałów;  
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-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
jego stan techniczny lub w przypadku 
wystņpienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

k)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Piłsudskiego 1KDZ, 
Małej 22KDD i Orzeszkowej 23KDD;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 44. Dla terenu 30 MW/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna i usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej: 1%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: mak-
symalnie 0,8;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: mak-
symalnie 2,4, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  minimalna wysokoŌń zabudowy: 8m -  
2 kondygnacje;  

e)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 12m - 
3 kondygnacje;  

f)  minimalna powierzchnia działki budow-
lanej: 250m2;  

g)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgod-
nie z ustaleniami § 7;  

h)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

j)  kształtowanie pierzei ciņgłej – wg rysun-
ku planu;  

k)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b); 

l)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d); 

m) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 
pkt 6;  

n) sytuowanie reklam - zgodnie z ustale-
niami § 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  nakaz realizacji usług w parterach pierzei 
ulicy Piłsudskiego 1KDZ i Biskupa ŋwirskie-
go 9KDL, do czasu ich realizacji dopuszcza 
siň remonty istniejņcych lokali mieszkal-
nych;  

b)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

c)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

d)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

e)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

f)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku przy ul. Biskupa ŋwirskiego 19:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem lub 
zmianņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ  
6 sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detalu 
otworów okiennych, wielkoŌci i kształtu 
okien i otworów drzwiowych, gzymsów, 
balkonu i jego detali;  
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-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz odtworzenia oryginalnych drzwi 
wejŌciowych lub wykonania ich w stylu 
danej epoki, w sposób nawiņzujņcy do 
stylistyki elewacji;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
jego stan techniczny lub w przypadku 
wystņpienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

g)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku przy ul. Biskupa ŋwirskiego 25:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem lub 
zmianņ kņta nachylenia połaci i dobudo-
waniem lukarn lub okien doŌwietlajņ-
cych;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detalu 
otworów okiennych, wielkoŌci i kształtu 
okien i drzwi, balkonu oraz przywrócenia 
historycznego wyglņdu poprzez dodanie 
detali na elewacji;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
jego stan techniczny lub w przypadku 
wystņpienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

h)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku przy ul. Biskupa ŋwirskiego 27:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem lub 
zmianņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ  
3 sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych, wielkoŌci i kształtu 
okien i drzwi, balkonu i jego detali oraz 
gzymsów;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  
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-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

i)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku przy ul. Biskupa ŋwirskiego 29:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem lub 
zmianņ kņta nachylenia połaci;  

-  nakaz przebudowy istniejņcych lukarn i 
dostosowanie ich rytmu, wyglņdu i 
kształtu do estetyki i detali elewacji oraz 
rozmieszczenie ich na przedłuŐeniu osi 
okien widocznych na danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych, wielkoŌci i kształtu 
okien, balkonów i ich detali oraz gzym-
sów;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

j)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku przy ul. Orzeszkowej 4:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie 
wiňcej niŐ 1 kondygnacjň bez zmiany kņta 
nachylenia dachu budynku, pod warun-
kiem dostosowania rytmu otworów 
okiennych, lukarn i okien doŌwietlajņ-
cych, ich wielkoŌci i kolorystyki oraz de-
talu architektonicznego do istniejņcej 
czňŌci elewacji;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ  
6 sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych, wielkoŌci i kształtu okien, bal-
konu i jego detali oraz przywróceniem 
historycznego wyglņdu poprzez dodanie 
detali na elewacji;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz odtworzenia oryginalnych drzwi 
wejŌciowych lub wykonania ich w stylu 
danej epoki, w sposób nawiņzujņcy do 
stylistyki elewacji;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
jego stan techniczny lub w przypadku 
wystņpienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

k)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku przy ul. Orzeszkowej 6:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  
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-  dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie 
wiňcej niŐ 1 kondygnacjň bez zmiany kņta 
nachylenia dachu budynku, pod warun-
kiem dostosowania rytmu otworów 
okiennych, lukarn i okien doŌwietlajņ-
cych, ich wielkoŌci i kolorystyki oraz de-
talu architektonicznego do istniejņcej 
czňŌci elewacji;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ  
3 sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych, wielkoŌci i kształtu okien, bal-
konu i jego detali oraz przywrócenia hi-
storycznego wyglņdu poprzez dodanie 
detali na elewacji;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz odtworzenia oryginalnych drzwi 
wejŌciowych lub wykonania ich w stylu 
danej epoki, w sposób nawiņzujņcy do 
stylistyki elewacji;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
jego stan techniczny lub w przypadku 
wystņpienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

l)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Piłsudskiego 20:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie 
wiňcej niŐ 1 kondygnacjň bez zmiany kņta 
nachylenia dachu budynku, pod warun-
kiem dostosowania rytmu otworów 
okiennych, lukarn i okien doŌwietlajņ-
cych, ich wielkoŌci i kolorystyki oraz de-
talu architektonicznego do istniejņcej 
czňŌci elewacji;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ  
5 sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych oraz gzymsów;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

m) dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Piłsudskiego 22:  

-  zakaz rozbudowy budynku, dopuszczenie 
jedynie jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych, odtworzeniem historycznej 
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elewacji oraz charakterystycznego dla 
danego stylu detalu;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz odtworzenia oryginalnych drzwi 
wejŌciowych lub wykonania ich w stylu 
danej epoki, w sposób nawiņzujņcy do 
stylistyki elewacji oraz przywrócenia ory-
ginalnego wyglņdu witryny sklepowej,  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  dopuszczenie rozbiórki budynku;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň i przekazania jej konserwato-
rowi zabytków.  

n)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Piłsudskiego 24:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie 
wiňcej niŐ 1 kondygnacjň bez zmiany kņta 
nachylenia dachu budynku, pod warun-
kiem dostosowania rytmu otworów 
okiennych, lukarn i okien doŌwietlajņ-
cych, ich wielkoŌci i kolorystyki oraz de-
talu architektonicznego do istniejņcej 
czňŌci elewacji;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ  
5 sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych, wielkoŌci i kształtu okien i 
drzwi balkonowych, balkonu i jego detali 
oraz przywrócenia historycznego wyglņ-
du poprzez dodanie detali na elewacji;  

 

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
jego stan techniczny lub w przypadku 
wystņpienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

o)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Piłsudskiego 26:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie 
wiňcej niŐ 1 kondygnacjň bez zmiany kņta 
nachylenia dachu budynku, pod warun-
kiem dostosowania rytmu otworów 
okiennych, lukarn i okien doŌwietlajņ-
cych, ich wielkoŌci i kolorystyki oraz de-
talu architektonicznego do istniejņcej 
czňŌci elewacji;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ  
5 sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych, wielkoŌci i kształtu okien i 
drzwi balkonowych, balkonu i jego detali 
oraz przywrócenia historycznego wyglņ-
du poprzez dodanie detali na elewacji;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  
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-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
jego stan techniczny lub w przypadku 
wystņpienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

p)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku przy ul. Piłsudskiego 28:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ  
5 sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania i przywrócenia 
oryginalnego rytmu i detali otworów 
okiennych, wielkoŌci i kształtu okien i 
drzwi balkonowych, balkonów i ich deta-
li, gzymsów oraz pseudoryzalitu;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz odtworzenia oryginalnych drzwi 
wejŌciowych lub wykonania ich w stylu 
danej epoki, w sposób nawiņzujņcy do 
stylistyki elewacji oraz przywrócenia ory-
ginalnego wyglņdu witryn sklepowych,  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków;  

q)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Piłsudskiego 1KDZ, Bi-
skupa ŋwirskiego 9KDL, Orzeszkowej 
23KDD, Mylnej 24KDD i Sņdowej 25KDD;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 45. Dla terenu 31 UA/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: usługi administracji i 
usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 10%,  

b)  wskaŎnik powierzchni  zabudowy: maksy-
malnie 0,7;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 2,4, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  minimalna wysokoŌń zabudowy: 8m -  
2 kondygnacje;  

e)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 16m -  
4 kondygnacje;  

f)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
250m2;  

g)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 156 – 33224 – Poz. 3836 
 

h)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ust 
leniami § 8;  

j)  kształtowanie pierzei ciņgłej – wg rysunku 
planu;  

k)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b); 

l)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

m) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6; 

n)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6. 

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

b)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

c)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiekt 
w zaplecza budowy;  

d)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

e)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku przy ul. Piłsudskiego 16:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych, gzymsów, detali 
wieŊczņcych budynek oraz charaktery-
stycznego tympanonu nad głównym 
wejŌciem;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz zachowania, renowacji i konserwa-
cji drzwi wejŌciowych,  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno w kolorze białym, z za-
chowaniem oryginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

f)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Biskupa ŋwirskiego 
9KDL i Sņdowej 25KDD;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 46. Dla terenu 32 MW/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna i usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 1%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,8;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 2,4, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  minimalna wysokoŌń zabudowy: 8m -  
2 kondygnacje;  

e)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 12m -  
3 kondygnacje;  
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f)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
250m2;  

g)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

h)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  kształtowanie pierzei ciņgłej – wg rysunku 
planu;  

j)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b) 

k)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d); 

l)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

m) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  nakaz realizacji usług w parterach pierzei 
ulicy Piłsudskiego 1KDZ i Biskupa ŋwirskie-
go 9KDL, do czasu ich realizacji dopuszcza 
siň remonty istniejņcych lokali mieszkal-
nych;  

b)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

c)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

d)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

e)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2. 

f)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku przy ul. Biskupa ŋwirskiego 7:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem lub 
zmianņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ 5 
sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

 

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania wielkoŌci i kształtu 
okien i drzwi balkonowych, balkonu i je-
go detali oraz odtworzenia historycznej 
elewacji oraz charakterystycznego dla 
danego stylu detalu;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
stan techniczny lub w przypadku wystņ-
pienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

g)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku przy ul. Biskupa ŋwirskiego 15:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem lub 
zmianņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ  
5 sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych, gzymsów, balkonu i 
jego detali (z jednoczesnņ likwidacjņ ist-
niejņcej zabudowy balkonu) oraz przej-
Ōcia bramowego;  
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-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
jego stan techniczny lub w przypadku 
wystņpienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

h)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Piłsudskiego 8:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem lub 
zmianņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ  
5 sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania wielkoŌci i kształtu 
okien i drzwi balkonowych, balkonów i 
ich detali oraz odtworzenia historycznej 
elewacji oraz charakterystycznego dla 
danego stylu detalu;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
stan techniczny lub w przypadku wystņ-
pienia zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

i)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Piłsudskiego 10:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem lub 
zmianņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie zmiany uŐytkowania pod-
dasza i dobudowanie nie wiňcej niŐ  
5 sztuk (z kaŐdej strony) lukarn lub okien 
doŌwietlajņcych w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych i gzymsów, balkonu i 
jego detali;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno w kolorze białym, z za-
chowaniem oryginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów budynku w przypadku ko-
niecznoŌci jego wyburzenia z uwagi na 
stan techniczny lub w przypadku wystņ-
pienia zdarzeŊ losowych;  
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-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

j)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Piłsudskiego 12, 12a:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie przebudowy poddasza, 
wymiany istniejņcych lukarn i dobudo-
wania nie wiňcej niŐ 1 sztuki (łņcznie  
3 sztuki) lukarn w połaci dachu na prze-
dłuŐeniu osi okien rozmieszczonych na 
danej elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych, balkonów i ich deta-
li, gzymsów, detali wieŊczņcych budynek 
oraz charakterystycznego frontonu;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno w kolorze białym, z za-
chowaniem oryginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

k)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Piłsudskiego 14:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych, balkonów i ich deta-
li, gzymsów oraz detali wieŊczņcych bu-
dynek;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, cierpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno w kolorze białym, z za-
chowaniem oryginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

l)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Piłsudskiego 1KDZ i 
Biskupa ŋwirskiego 9KDL;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13. 

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 47. Dla terenu 33 UA/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: usługi administracji i 
usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  
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a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 1%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,8;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 1,6, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 16m -  
2 kondygnacje;  

e)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
1000m2;  

f)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

g)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

h)  kształtowanie pierzei ciņgłej – wg rysunku 
planu;  

i)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b); 

j)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

k)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

l)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

b)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

c)  dopuszcza siň modernizacjň i przebudowň 
istniejņcych stacji transformatorowych;  

d)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

e)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

f)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku przy ul. Piłsudskiego 4:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych, pilastrów, gzym-
sów, balkonu i jego detali;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz odtworzenia i konserwacji drzwi 
wejŌciowych,  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno w kolorze białym, z za-
chowaniem oryginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

g)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

h)  dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków 
– Poczty przy ul. Piłsudskiego 2 – zgodnie z 
ustaleniami § 10 ust. 6;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Starowiejskiej 2KDZ, 
Biskupa ŋwirskiego 9KDL i KoŌciuszki 
15KDL;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 48. Dla terenu 34 UA ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: usługi administracji.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  
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a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 20%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,6;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 1,2;  

d)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 16m -  
2 kondygnacje;  

e)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
1000m2;  

f)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

g)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustalenia i § 8;  

h)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

i)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b);  

j)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

k)  ogrodzenia - godnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

l)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

b)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

c)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

d)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

e)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

f)  dla budynku wpisanego do rejestru zabyt-
ków – dawnej Oficyny przy ul. KoŌciuszki 7 – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 6;  

g)  dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków 
– dawnych Stajni przy ul. Biskupa ŋwirskie-
go 2 – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 6;  

 

 

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Biskupa ŋwirskiego 
9KDL, Konarskiego 13KDL, Krótkiej 14KDL i 
KoŌciuszki 15KDL;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 49. Dla terenu 35 UN/ZP ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: usługi nauki i zieleŊ par-
kowa.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 50%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,3;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 0,6;  

d)  wysokoŌń zabudowy: 16m - 2 kondygnacje;  

e)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
10 000m2;  

f)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

g)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

h)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b);  

i)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d);  

j)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

k)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

b)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

c)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  
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d)  w strefie ochronnej stanowisk archeologicz-
nych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 4;  

e)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 i KZ_RZ-2 – zgodnie z ustale-
niami § 10 ust. 6;  

f)  dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków 
– Pałacu przy ul. Konarskiego 2 – zgodnie z 
ustaleniami § 10 ust. 6;  

g)  dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków 
– Studni przy ul. Konarskiego 2 – zgodnie z 
ustaleniami § 10 ust. 6;  

h)  cenne drzewa do zachowania - wg rysunku 
planu.  

i)  kształtowanie obszarów przestrzeni publicz-
nej - zgodnie z ustaleniami § 11;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Konarskiego 13KDL i 
Krótka 14KDL;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 50. Dla terenu 36 MW/U ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna i usługi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 1%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,8;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 2,4, ale nie mniej niŐ: 1,0;  

d)  minimalna wysokoŌń zabudowy: 8m -  
2 kondygnacje;  

e)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 12m -  
3 kondygnacje;  

f)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
450m2;  

g)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

h)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

 

 

i)  obowiņzujņce linie zabudowy - wg rysunku 
planu, zgodnie ustaleniami § 8;  

j)  kształtowanie pierzei ciņgłej – wg rysunku 
planu;  

k)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b); 

l)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d); 

m) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

n)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  nakaz realizacji usług w parterach pierzei 
ulicy Starowiejskiej 2KDZ;  

b)  dopuszcza siň sytuowanie zabudowy na 
granicy działki budowlanej, wzdłuŐ obowiņ-
zujņcych linii zabudowy, celem kształtowa-
nia pierzei ciņgłej wzdłuŐ ulic;  

c)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

d)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

e)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

f)  w strefie ochronnej stanowisk archeologicz-
nych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 4;  

g)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– domu przy ul. KoŌciuszki 2:  

-  zakaz rozbudowy budynku, dopuszczenie 
jedynie jego modernizacji i zmiany spo-
sobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem i zmia-
nņ kņta nachylenia połaci;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowaniem jej wszystkich 
elementów i odtworzeniem zniszczonych 
elementów przy pomocy tego samego 
materiału, z którego jest wykonany 
obiekt;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  
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-  nakaz stosowania drewnianej stolarki 
okiennej i drzwiowej;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz bez 
zmiany kształtu pomieszczeŊ;  

-  dopuszczenie translokacji całego budyn-
ku;  

-  dopuszczenie rozbiórki budynku;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
translokacjň lub rozbiórkň i przekazania 
jej konserwatorowi zabytków,  

h)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– domu przy ul. KoŌciuszki 10:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie zmniejszenia istniejņcych 
lukarn i dostosowania ich wyglņdu do 
stylu elewacji;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych, pilastrów, gzym-
sów, balkonów i ich detali;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz odtworzenia i konserwacji drzwi 
wejŌciowych,  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno (z dopuszczeniem ko-
loru białego), z zachowaniem oryginal-
nych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 

techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

i)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– kamienicy przy ul. Starowiejskiej 3:  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci, dobudowa-
niem lukarn lub okien doŌwietlajņcych;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu i detali 
otworów okiennych, ryzalitu, pilastrów, 
gzymsów, balkonów i ich detali oraz cha-
rakterystycznego frontonu;  

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  nakaz zachowania, renowacji i konserwa-
cji drzwi wejŌciowych,  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, 
odtworzenia elewacji budynku i jego ga-
barytów w przypadku koniecznoŌci wy-
burzenia budynku z uwagi na jego stan 
techniczny lub w przypadku wystņpienia 
zdarzeŊ losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

j)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 156 – 33232 – Poz. 3836 
 

k)  dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków 
– pozostałoŌci Bramy Dzwonnicy przy ko-
Ōciele parafialnym p.w. ŋw. Stanisława Bi-
skupa, ul. Starowiejska 1 – zgodnie z ustale-
niami § 10 ust. 6;  

l)  w granicach terenów rehabilitacji – zgodnie 
z ustaleniami § 14.  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic: Starowiejskiej 2KDZ i 
KoŌciuszki 15KDL;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 51. Dla terenu 37 UKK/ZP ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: usługi kultu religijnego i 
zieleŊ parkowa.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 50%;  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,1;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 0,1;  

d)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 12m;  

e)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
1000m2;  

f)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7; 

g)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

h)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

i)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych,  

b)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

c)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

d)  w strefie ochronnej stanowisk archeologicz-
nych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 4;  

e)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

f)  dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków 
– Kaplicy p.w. ŋw. KrzyŐa, przy ul. Staro-
wiejskiej 13 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

g)  cenne drzewa do zachowania - w rysunku 
planu.  

h)  przebieg ogólnodostňpnego ciņgu pieszego 
- wg rysunku planu;  

i)  kształtowanie obszarów przestrzeni publicz-
nej - zgodnie z ustaleniami § 11;  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulicy Starowiejskiej 2KDZ;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 52. Dla terenu 38 UZ ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: usługi zdrowia.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 15%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,6;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 1,8;  

d)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 16m -  
4 kondygnacje;  

e)  minimalna powierzchnia działki budowlanej 
- nie ustala siň;  

f)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

g)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

h)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b); 

i)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c), d); 

j)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  
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k)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

b)  dopuszcza siň modernizacjň i przebudowň 
istniejņcych stacji transformatorowych;  

c)  zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, za 
wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

d)  zakaz sytuowania zabudowy gospodarczej 
oraz garaŐy wolnostojņcych w pierwszej linii 
zabudowy od strony ulicy Starowiejskiej 
2KDZ;  

e)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

f)  w strefie ochronnej stanowisk archeologicz-
nych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 4;  

g)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Sta-
rowiejskiej 15;  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji, przebudowy lub 
jednoczesnej nadbudowy całego obiektu 
oraz zmiany sposobu jego uŐytkowania;  

-  dopuszczenie nadbudowy obiektu pod 
warunkiem zachowania pierwotnego kņ-
ta nachylenia dachu, dostosowania ryt-
mu otworów okiennych, lukarn i okien 
doŌwietlajņcych, ich wielkoŌci i kolory-
styki oraz detalu architektonicznego do 
istniejņcej czňŌci elewacji;  

  dopuszczenie rozbudowy budynku w kie-
runku północnym, pod warunkiem do-
stosowania kņta nachylenia dachu, rytmu 
otworów okiennych, lukarn i okien do-
Ōwietlajņcych, ich wielkoŌci i kolorystyki 
oraz detalu architektonicznego do istnie-
jņcej czňŌci elewacji, przy czym zwiňk-
szeni 
 powierzchni zabudowy nie moŐe prze-
kroczyń 20%;  

-  dopuszczenie remontów istniejņcej czňŌci 
elewacji z obowiņzkiem zachowania ryt-
mu detali i kształtów otworów okiennych, 
ryzalitu, gzymsów oraz obowiņzkiem od-
tworzenia historycznej elewacji oraz cha-
rakterystycznego dla danego stylu deta-
lu;  

 

-  zakaz umieszczania na elewacji od strony 
ulic publicznych urzņdzeŊ technicznych i 
elementów obsługi budynku takich jak: 
klimatyzatory, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, anteny satelitarne;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej drewnianej lub 
imitujņcej drewno, z zachowaniem ory-
ginalnych podziałów;  

-  stosowanie jako pokrycia dachowego 
blachy płaskiej, kładzionej tradycyjnie 
„na rņbek stojņcy”;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów w przypadku koniecznoŌci je-
go wyburzenia z uwagi na stan technicz-
ny lub w przypadku wystņpienia zdarzeŊ 
losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  

h)  dla obiektu wskazanego do objňcia ochronņ 
– budynku dawnej łaŎni przy ul. Starowiej-
skiej 15;  

-  nakaz zachowania budynku z dopuszcze-
niem jego modernizacji i przebudowy 
oraz zmiany sposobu uŐytkowania;  

-  zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu 
powiņzanej z jego podniesieniem, zmia-
nņ kņta nachylenia połaci lub dobudo-
waniem lukarn;  

-  dopuszczenie remontów elewacji z obo-
wiņzkiem zachowania rytmu otworów 
okiennych;  

-  stosowanie jednolitej kolorystycznie sto-
larki okiennej i drzwiowej;  

-  dopuszczenie przebudowy wnňtrz;  

-  nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i 
gabarytów w przypadku koniecznoŌci je-
go wyburzenia z uwagi na stan technicz-
ny lub w przypadku wystņpienia zdarzeŊ 
losowych;  

-  nakaz wykonania inwentaryzacji i doku-
mentacji fotograficznej poprzedzajņcej 
rozbiórkň w przypadku zagroŐenia kata-
strofņ budowlanņ i przekazania jej kon-
serwatorowi zabytków.  
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i)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-2 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

j)  cenne drzewa do zachowania - wg rysunku 
planu;  

k)  przebieg ogólnodostňpnego ciņgu pieszego 
- wg rysunku planu;  

l)  kształtowanie obszarów przestrzeni publicz-
nej - zgodnie ustaleniami § 11.  

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulic Starowiejskiej 2KDZ;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 53. Dla terenu 39KDg ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: parkingi.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a)  minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 1%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,6;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 1,2;  

d)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 12m -  
2 kondygnacje;  

e)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
2000m2;  

f)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

g)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

h)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. b);  

i)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 5 lit. c); 

j)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;  

k)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2; 

4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren z ulicy Wiszniewskiego 
16KDL;  

b)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 54. Dla terenu 40 UN/ZP ustala siň:  

1)  Przeznaczenie terenu: usługi nauki i zieleŊ par-
kowa.  

2)  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  

a) minimalny wskaŎnik powierzchni biologicz-
nie czynnej: 60%,  

b)  wskaŎnik powierzchni zabudowy: maksy-
malnie 0,2;  

c)  wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy: maksy-
malnie 0,4;  

d)  maksymalna wysokoŌń zabudowy: 10m -  
2 kondygnacje;  

e)  minimalna powierzchnia działki budowlanej 
– nie ustala siň;  

f)  scalanie i podział nieruchomoŌci - zgodnie z 
ustaleniami § 7;  

g)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wg ry-
sunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;  

h)  kształtowanie dachów - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 1 lit. e); 

i)  kształtowanie elewacji - zgodnie z ustale-
niami § 5 pkt 1 lit. f); 

j)  ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;  

k)  sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami 
§ 6.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, ulic wewnňtrznych, parkin-
gów;  

b)  zakaz lokalizacji garaŐy wolnostojņcych, 
obiektów gospodarczych i tymczasowych, 
za wyjņtkiem obiektów zaplecza budowy;  

c)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

d)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-2 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  
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4)  Zasady obsługi terenu:  

a)  wjazd na teren ulicy Wiszniewskiego 16KDL;  

b)  miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami 
§ 12;  

c)  infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

5)  Nie ustala siň warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu.  

§ 55. Dla ulicy 1 KDZ - ul. Piłsudskiego ustala 
siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica zbiorcza.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w czňŌci objňtej planem zmienna: 
ca. 11,1÷16,5m - wg rysunku planu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowania z ulicami: Wojskowņ, Skwe-
rem NiepodległoŌci, Kochanowskiego, Mor-
skņ, Bohaterów Getta, KiliŊskiego, Josele-
wicza, Orzeszkowej, Asza, Esperanto, Sņ-
dowņ, FloriaŊskņ;  

d)  komunikacja publiczna: komunikacja auto-
busowa miejska i podmiejska, dalekobieŐna;  

e)  chodniki: obustronne;  

f)  dopuszcza siň sytuowanie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych;  

g)  dopuszcza siň lokalizowanie wiat przystan-
kowych, przy zachowaniu odległoŌci wyma-
ganych w przepisach odrňbnych.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

b)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

c)  szpalery drzew do zachowania i uzupełnie-
nia - wg rysunku planu.  

d)  kształtowanie obszarów przestrzeni publicz-
nej - zgodnie z ustaleniami § 11;  

e)  strefa przeznaczona wyłņcznie dla ruchu 
pieszego wymagajņca specjalnego opraco-
wania posadzki i aranŐacji zieleni – wg ry-
sunku planu;  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

 

§ 56. Dla ulicy 2 KDZ - ul. Starowiejska ustala 
siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica zbiorcza.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w czňŌci objňtej planem zmienna: 
ca. 1,7÷11,7m - wg rysunku planu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowania z ulicami: KoŌciuszki, Wisz-
niewskiego oraz z ulicami FloriaŊskņ, Wia-
tracznņ i Młynarskņ – poza granicami planu;  

d)  komunikacja publiczna: komunikacja auto-
busowa miejska i podmiejska, dalekobieŐna;  

e)  chodniki: obustronne;  

f)  dopuszcza siň sytuowanie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych;  

g)  dopuszcza siň lokalizowanie wiat przystan-
kowych, przy zachowaniu odległoŌci wyma-
ganych w przepisach odrňbnych.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  dopuszcza siň odtworzenie historycznej 
bramy miejskiej w jej pierwotnej lokalizacji;  

b) w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

c)  w strefie ochronnej stanowisk archeologicz-
nych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 4;  

d)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

e)  szpalery drzew do zachowania i uzupełnie-
nia - wg rysunku planu.  

f)  kształtowanie obszarów przestrzeni publicz-
nej - zgodnie z ustaleniami § 11;  

g)  strefa przeznaczona wyłņcznie dla ruchu 
pieszego wymagajņca specjalnego opraco-
wania posadzki i aranŐacji zieleni – wg ry-
sunku planu;  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

§ 57. Dla ulicy 3 KDZ - ul. Wojskowa na odc. ul. 
Piłsudskiego – ul. Cmentarna ustala siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica zbiorcza.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w czňŌci objňtej planem zmienna: 
ca. 7,8÷17,8m - wg rysunku planu;  
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b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowania z ulicami: Piłsudskiego, Kate-
dralnņ (odcinek zachodni), Cmentarnņ;  

d)  komunikacja publiczna: komunikacja auto-
busowa miejska i podmiejska, dalekobieŐna;  

e)  chodniki: obustronne;  

f)  dopuszcza siň sytuowanie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych;  

g)  dopuszcza siň lokalizowanie wiat przystan-
kowych, przy zachowaniu odległoŌci wyma-
ganych w przepisach odrňbnych.  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

b)  w strefie ochrony zachowania elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

c)  w strefie ochronnej pomnika przyrody – 
zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1;  

d)  kształtowanie obszarów przestrzeni publicz-
nej - zgodnie z ustaleniami § 11.  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

§ 58. Dla ulicy 4 KDZ - ul. Wojskowa na odc. ul. 
Cmentarna – ul. Asłanowicza ustala siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica zbiorcza.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zmienna: ca. 17,3÷59,0m - wg rysunku pla-
nu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowania z ulicami: Cmentarnņ,  
Ks. Niedziałka, Asłanowicza; 

d)  komunikacja publiczna: komunikacja auto-
busowa miejska i podmiejska, dalekobieŐna, 
zatoki autobusowe;  

e)  chodniki: obustronne;  

f)  zakaz sytuowania miejsc parkingowych;  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

b)  w strefie ochrony zachowania elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

c)  w strefie ochronnej stanowisk archeologicz-
nych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 4;  

d)  kształtowanie obszarów przestrzeni publicz-
nej - zgodnie z ustaleniami § 11;  

e)  strefa przeznaczona wyłņcznie dla ruchu 
pieszego wymagajņca specjalnego opraco-
wania posadzki i aranŐacji zieleni – wg ry-
sunku planu.  

f)  dopuszcza siň lokalizowanie wiat przystan-
kowych, przy zachowaniu odległoŌci wyma-
ganych w przepisach odrňbnych.  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

§ 59. Dla ulicy 5 KDZ - ul. Ks. Niedziałka ustala 
siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica zbiorcza.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zmienna: ca. 18,8÷23,3m - wg rysunku pla-
nu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowanie z ulicņ Biskupa ŋwirskiego;  

d)  skrzyŐowania o ograniczonej liczbie relacji 
skrňtnych z ulicami: Asłanowicza, Cmentar-
nņ i 11-go Listopada;  

e)  komunikacja publiczna: komunikacja auto-
busowa miejska i podmiejska, dalekobieŐna;  

f)  chodniki: obustronne;  

g)  dopuszcza siň sytuowanie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych;  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie ochrony zachowanych elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

b)  szpalery drzew do zachowania i uzupełnie-
nia - wg rysunku planu.  

c)  kształtowanie obszarów przestrzeni publicz-
nej - zgodnie z ustaleniami § 11;  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

§ 60. Dla ulicy 6 KDZ - ul. Cmentarna na odc. 
ul. Wojskowa – ul. Ks. Niedziałka ustala siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica zbiorcza.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  
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a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zmienna: ca. 14,8 ÷ 28,2m - wg rysunku pla-
nu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowania z ulicami: Wojskowņ, Ks. Nie-
działka;  

d)  komunikacja publiczna: komunikacja auto-
busowa miejska i podmiejska, dalekobieŐna;  

e)  chodniki: obustronne;  

f)  zakaz sytuowania miejsc parkingowych;  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie ochrony zachowanych elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

b)  cenne drzewa do zachowania - wg rysunku 
planu;  

c)  szpalery drzew do zachowania i uzupełnie-
nia - wg rysunku planu.  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

§ 61. Dla ulicy 7 KDL - ul. Cmentarna na odc. 
granica planu – ul. Wojskowa ustala siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica lokalna.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w czňŌci objňtej planem zmienna 
ca. 7,1÷7,3m - wg rysunku planu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowanie z ulicņ Wojskowņ;  

d)  komunikacja publiczna: komunikacja auto-
busowa miejska i podmiejska, dalekobieŐna;  

e)  chodniki: obustronne;  

f)  zakaz sytuowania miejsc parkingowych;  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie ochrony zachowanych elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

b)  szpalery drzew do zachowania i uzupełnie-
nia - wg rysunku planu.  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13. 

§ 62. Dla ulicy 8 KDL – ul. Asłanowicza ustala 
siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica lokalna.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w czňŌci objňtej planem zmienna: 
ca. 5,3÷8,2 - wg rysunku planu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowanie z ulicņ Czerwonego KrzyŐa;  

d)  skrzyŐowania o ograniczonych relacjach 
skrňtnych z ulicami: Ks. Niedziałka, 11-go Li-
stopada, Pustņ, Teatralnņ, Konarskiego;  

e)  chodniki: obustronne;  

f)  dopuszcza siň sytuowanie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych;  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

b)  w strefie ochrony zachowanych elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

c)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

d)  cenne drzewa do zachowania - wg rysunku 
planu;  

e)  kształtowanie obszarów przestrzeni publicz-
nej - zgodnie z ustaleniami § 11;  

f)  strefa przeznaczona wyłņcznie dla ruchu 
pieszego wymagajņca specjalnego opraco-
wania posadzki i aranŐacji zieleni – wg ry-
sunku planu.  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

§ 63. Dla ulicy 9 KDL - ul. Biskupa ŋwirskiego 
ustala siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica lokalna.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zmienna: ca. 9,1÷34,0 - wg rysunku planu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowania z ulicami: Ks. Niedziałka, Ka-
tedralnņ, Bohaterów Getta, Czerwonego 
KrzyŐa, Joselewicza, Konarskiego;  

d)  skrzyŐowania o ograniczonych relacjach 
skrňtnych z ulicami: 11-go Listopada, Ko-
chanowskiego, Orzeszkowej, Pustņ, Sņdo-
wņ, KoŌciuszki;  
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e)  komunikacja publiczna: komunikacja auto-
busowa miejska, zatoki autobusowe;  

f)  chodniki: obustronne;  

g)  dopuszcza siň sytuowanie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych;  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

b)  w strefie ochrony zachowanych elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

c)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

d)  szpalery drzew do zachowania i uzupełnie-
nia - wg rysunku planu.  

e)  kształtowanie obszarów przestrzeni publicz-
nej - zgodnie z ustaleniami § 11;  

f)  strefa przeznaczona wyłņcznie dla ruchu 
pieszego wymagajņca specjalnego opraco-
wania posadzki i aranŐacji zieleni – wg ry-
sunku planu.  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

§ 64. Dla ulicy 10 KDL – ul. 11-go Listopada 
ustala siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica lokalna.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zmienna: ca. 13,8÷16,1m - wg rysunku pla-
nu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowania o ograniczonej liczbie relacji 
skrňtnych z ulicami: Ks. Niedziałka, Biskupa 
ŋwirskiego, Browarnņ, Asłanowicza;  

d)  chodniki: obustronne;  

e)  dopuszcza siň sytuowanie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych;  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie ochrony zachowania elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

 

 

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

§ 65. Dla ulicy 11 KDL – ul. Czerwonego KrzyŐa 
ustala siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica lokalna.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zmienna: ca. 9,16÷12,0m - wg rysunku pla-
nu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowanie z ulicami: Biskupa ŋwirskiego, 
Asłanowicza;  

d)  skrzyŐowanie o ograniczonych relacjach 
skrňtnych z ulicņ Browarnņ;  

e)  komunikacja publiczna: komunikacja auto-
busowa miejska;  

f)  chodniki: obustronne;  

g)  dopuszcza siň sytuowanie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych;  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

b)  w strefie ochrony zachowanych elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

c)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

§ 66. Dla ulicy 12 KDL – ul. Pusta ustala siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica lokalna.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zmienna: ca. 12,0÷15,3m - wg rysunku pla-
nu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowania z ulicami: Biskupa ŋwirskiego, 
Asłanowicza;  

d)  chodniki: obustronne;  

e)  dopuszcza siň sytuowanie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych;  
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3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie ochrony zachowanych elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

b)  w strefie ochronnej stanowisk archeologicz-
nych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 4;  

c)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

§ 67. Dla ulicy 13 KDL – ul. Konarskiego ustala 
siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica lokalna.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w czňŌci objňtej planem zmienna: 
ca. 2,3÷22,0m - wg rysunku planu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

 

c)  skrzyŐowania z ulicami: Biskupa ŋwirskiego, 
Krótkņ, Asłanowicza;  

d)  komunikacja publiczna: komunikacja auto-
busowa miejska;  

e)  chodniki: obustronne;  

f)  dopuszcza siň sytuowanie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych;  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

b)  w strefie ochronnej stanowisk archeologicz-
nych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 4;  

c)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

d)  kształtowanie obszarów przestrzeni publicz-
nej - zgodnie z ustaleniami § 11;  

e)  szpalery drzew do zachowania i uzupełnie-
nia - wg rysunku planu.  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13. 

§ 68. Dla ulicy 14 KDL – ul. Krótka - odcinek 
wschodni ustala siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica lokalna.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zmienna: ca. 12,4÷16,2m - wg rysunku pla-
nu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowania z ulicami: KoŌciuszki, Konar-
skiego;  

d)  chodniki: obustronne;  

e)  zakaz sytuowania miejsc parkingowych;  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

b)  w strefie ochronnej stanowisk archeologicz-
nych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 4;  

c)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

d)  szpalery drzew do zachowania i uzupełnie-
nia - wg rysunku planu.  

e)  kształtowanie obszarów przestrzeni publicz-
nej - zgodnie z ustaleniami § 11;  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

§ 69. Dla ulicy 15 KDL – ul. KoŌciuszki ustala 
siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica lokalna.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zmienna: ca. 11,1÷11,9m - wg rysunku pla-
nu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowania z ulicami: Starowiejskņ, Bi-
skupa ŋwirskiego, Krótkņ;  

d)  komunikacja publiczna: komunikacja auto-
busowa miejska;  

e)  chodniki: obustronne;  

f)  dopuszcza siň sytuowanie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych;  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  
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b)  w strefie ochronnej stanowisk archeologicz-
nych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 4;  

c)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

d)  kształtowanie obszarów przestrzeni publicz-
nej - zgodnie z ustaleniami § 11;  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

§ 70. Dla ulicy 16 KDL – ul. Wiszniewskiego 
ustala siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica lokalna.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w czňŌci objňtej planem zmienna: 
ca. 3,7÷12,2m - wg rysunku planu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowanie z ulicņ Starowiejskņ;  

d)  chodniki: obustronne;  

e)  zakaz sytuowania miejsc parkingowych;  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu – nie ustala 
siň;  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

§ 71. Dla ulicy 17 KDD – ul. Katedralna ustala 
siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica dojazdowa.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zmienna: ca. 17,7÷19,0m - wg rysunku pla-
nu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowanie z ulicņ Ks. Niedziałka, Biskupa 
ŋwirskiego;  

d)  chodniki: obustronne;  

e)  dopuszcza siň sytuowanie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych;  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie ochrony zachowanych elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

b)  w strefie ochronnej pomnika przyrody – 
zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1;  

 

c)  cenne drzewa do zachowania - wg rysunku 
planu;  

d)  szpalery drzew do zachowania i uzupełnie-
nia - wg rysunku planu.  

e)  kształtowanie obszarów przestrzeni publicz-
nej - zgodnie z ustaleniami § 11;  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

§ 72. Dla ulicy 18 KDD – ul. Browarna ustala 
siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica dojazdowa.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zmienna: ca. 12,1÷15,6m - wg rysunku pla-
nu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowania o ograniczonej liczbie relacji 
skrňtnych z ulicami: 11-go Listopada, Czer-
wonego KrzyŐa;  

d)  chodniki: obustronne;  

e)  dopuszcza siň sytuowanie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych;  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

b)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6; 

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

§ 73. Dla ulicy 19 KDD – ul. Kochanowskiego 
ustala siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica dojazdowa.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zmienna: ca. 12,1÷16,2m - wg rysunku pla-
nu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowania o ograniczonej liczbie relacji 
skrňtnych z ulicami: Piłsudskiego, Biskupa 
ŋwirskiego;  

d)  chodniki: obustronne;  

e)  dopuszcza siň sytuowanie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych;  
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3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

b)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

c)  szpalery drzew do zachowania i uzupełnie-
nia - wg rysunku planu.  

d)  kształtowanie obszarów przestrzeni publicz-
nej - zgodnie z ustaleniami § 11;  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

§ 74. Dla ulicy 20 KDD – ul. Bohaterów Getta 
ustala siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica dojazdowa.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zmienna: ca. 12,5÷18,0m - wg rysunku pla-
nu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowania o ograniczonej liczbie relacji 
skrňtnych z ulicami: Piłsudskiego, Biskupa 
ŋwirskiego;  

d)  chodniki: obustronne;  

e)  dopuszcza siň sytuowanie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych;  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

b)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

c)  kształtowanie obszarów przestrzeni publicz-
nej - zgodnie z ustaleniami § 11;  

d)  strefa przeznaczona wyłņcznie dla ruchu 
pieszego wymagajņca specjalnego opraco-
wania posadzki i aranŐacji zieleni – wg ry-
sunku planu;  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

§ 75. Dla ulicy 21 KDD – ul. Berka Joselewicza 
ustala siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica dojazdowa.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zmienna: ca. 7,3÷12,3m - wg rysunku planu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowania z ulicami: Biskupa ŋwirskiego, 
Małņ;  

d)  chodniki: obustronne;  

e)  dopuszcza siň sytuowanie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych;  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie ochrony zachowanych elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

b)  w strefie ochronnej stanowisk archeologicz-
nych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 4;  

c)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

d)  kształtowanie obszarów przestrzeni publicz-
nej - zgodnie z ustaleniami § 11;  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

§ 76. Dla ulicy 22 KDD – ul. Mała ustala siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica dojazdowa.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zmienna: ca. 10,0m - wg rysunku planu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowania z ulicami: Joselewicza, 
Orzeszkowej;  

d)  chodniki: obustronne;  

e)  dopuszcza siň sytuowanie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych;  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

b)  w strefie ochrony zachowanych elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3; 

c)  w strefie ochronnej stanowisk archeologicz-
nych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 4; 
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d)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13. 

§ 77. Dla ulicy 23 KDD – ul. E. Orzeszkowej 
ustala siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica dojazdowa.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zmienna: ca. 11,5÷12,5m - wg rysunku pla-
nu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowania z ulicami: Biskupa ŋwirskiego, 
Małņ, Mylnņ, Piłsudskiego;  

d)  chodniki: obustronne;  

e)  dopuszcza siň sytuowanie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych;  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

b)  w strefie ochrony zachowanych elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

c)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

d)  szpalery drzew do zachowania i uzupełnie-
nia - wg rysunku planu.  

e)  kształtowanie obszarów przestrzeni publicz-
nej - zgodnie z ustaleniami § 11;  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

§ 78. Dla ulicy 24 KDD – ul. Mylna ustala siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica dojazdowa.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zmienna: ca. 7,5m - wg rysunku planu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowanie z ulicņ Orzeszkowej;  

d)  chodniki: obustronne;  

e)  zakaz sytuowania miejsc parkingowych;  

 

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2; 

b)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

§ 79. Dla ulicy 25 KDD – ul. Sņdowa ustala siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica dojazdowa.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zmienna: ca. 5,2÷12,0m - wg rysunku planu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowania z ulicami: Piłsudskiego, Bisku-
pa ŋwirskiego;  

d)  chodniki: obustronne;  

e)  zakaz sytuowania miejsc parkingowych;  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

b)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6; 

c)  kształtowanie obszarów przestrzeni publicz-
nej - zgodnie z ustaleniami § 11;  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13. 

§ 80. Dla ulicy 26 KDD – ul. Teatralna ustala siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica dojazdowa.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zmienna: ca. 10,2÷13,6m - wg rysunku pla-
nu;  

b)  liczba jezdni: 1;  

c)  skrzyŐowania z ulicami: Krótkņ, Asłanowi-
cza;  

d)  chodniki: obustronne;  

e)  dopuszcza siň sytuowanie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych;  
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3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie ochrony zachowanych elementów 
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 3;  

b)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

§ 81. Dla ulicy 27 KDD – ul. Krótka - odcinek za-
chodni ustala siň:  

1)  Klasa ulicy: ulica dojazdowa.  

2)  Zasady powiņzaŊ, obsługi oraz warunki zago-
spodarowania terenu komunikacyjnego:  

a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zmienna: ca. 8,0÷13,6m - wg rysunku planu;  

b)  liczba jezdni: 2;  

c)  skrzyŐowania z ulicami: Konarskiego, Te-
atralnņ;  

d)  chodniki: obustronne;  

e)  dopuszcza siň sytuowanie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych;  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu:  

a)  w strefie pełnej ochrony historycznej struk-
tury przestrzennej i zespołów zabytkowych – 
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;  

b)  dla obszaru wpisanego do rejestru zabyt-
ków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami § 10 
ust. 6;  

4)  Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustale-
niami § 13.  

Rozdział 4 
Skutki prawne planu  

w zakresie wartości nieruchomości 

§ 82. Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej, 
słuŐņcej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzro-
stu wartoŌci nieruchomoŌci zwiņzanego z uchwa-
leniem planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, odpowiednio:  

1)  dla terenów MW/U, UA/U/MW, UA/U(MW), 
UA/U, UO/UK/U, UZ/U, UT/U, KDg - 30%;  

2)  dla terenów UA, UO, UKK, UZ, UN/ZP, UKK/ZP, 
ZP, KP - 1%;  

3)  dla terenów ulic publicznych KDZ, KDL i KDD - 
1%.  

Rozdział 5 
Przepisy końcowe 

§ 83. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego oraz 
publikacji na internetowej stronie Urzňdu Miasta 
Siedlce.  

§ 84. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 85. Wykonanie uchwały powierza siň Prezy-
dentowi Miasta Siedlce.  

 
Przewodniczņcy Rady: 

Mariusz Dobijański 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr LVIII/825/2010 

Rady Miasta Siedlce 
z dnia 25 czerwca 2010r. 

 
Lista nieuwzglňdnionych uwag dotyczņcych projektu miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa ŋwirskiego wniesionych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy  
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 
Lp Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiň, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

TreŌń uwagi Oznaczenie nierucho-
moŌci, której dotyczy 

uwaga 

Ustalenie projektu planu dla 
nieruchomoŌci której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygniňcie Rady 
Miasta w sprawie 
rozpatrzenia uwag 

Uzasadnienie rozstrzygniňcia Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 25.05.2010r Kowalscy 
BoŐena i Janusz 

WłaŌciciele działki wnioskujņ o 
powiňkszenie terenu zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
usług kosztem zmniejszenia 
obszaru przestrzeni publicznej. 

działka nr geod. 30/6  
w obrňbie 45,  
przy ul. Wojskowej 

NieruchomoŌń połoŐona w 
terenie oznaczonym 
symbolem 1MW/U pod 
zabudowň mieszkaniowņ 
wielorodzinnņ i usługi oraz w 
terenie oznaczonym 
symbolem 4KDZ pod ulicň 
zbiorczņ i jednoczeŌnie 
objňtym obszarem 
przestrzeni publicznej. 

Uwaga  
nieuwzglňdniona 

Obszar przestrzeni publicznych został 
wyznaczony w studium, jako przestrzeŊ 
ogólnodostňpna – plac na zakoŊczeniu 
osi ul. Asłanowicza. Tym samym jego 
likwidacja spowodowałaby brak 
moŐliwoŌci realizacji placu publicznego w 
tym istotnym przestrzennie miejscu. 
Wskazanie w studium tego miejsca, jako 
eksponowanego, publicznego, zobowiņ-
zuje do innego kształtowania zabudowy. 
Wycofanie linii zabudowy w stosunku do 
przedmiotowej działki jest bardzo 
niewielkie (2-3m na przewaŐajņcej 
długoŌci). W ramach rekompensaty, 
umieszczono liniň zabudowy na linii 
rozgraniczajņcej oraz dopuszczono w tym 
miejscu dominantň wysokoŌciowņ do 
25m wysokoŌci. 

Wymieniona przez 
wnioskodawcň dec.  
z 1995r. była waŐna 
do 31.05.1996r. 
Inwestor nie wystņpił 
o pozwolenie na 
budowň 

2. 01.06. 2010r Jarosław 
Oleszczuk 

WspółwłaŌciciel działki nr geod. 
133/8 w obrňbie 41 wnosi o:  
1. zmianň wskaŎnika po-
wierzchni zabudowy z 0,8  
na 1,0,  
2. dopuszczenie rozbudowy 
budynku Piłsudskiego 20, 

działka nr geod. 133/8 w 
obrňbie 41 przy 
ul.Piłsudskiego 20 

Teren oznaczony symbolem 
30MW/U przeznaczony pod 
zabudowň mieszkaniowņ 
wielorodzinnņ i usługi. 

Uwaga  
nieuwzglňdniona 

Ad.1. WskaŎnik na poziomie 0,8 został 
ustalony dla całego kwartału zabudowy, a 
jego zmiana – zwiňkszenie, spowodowa-
łaby moŐliwoŌń zabudowy wszystkich 
działek w całoŌci, co doprowadziłoby do 
powstania chaosu przestrzennego. 
NiemoŐliwe byłoby bilansowanie iloŌci 
miejsc postojowych na działkach, juŐ 
zabudowanych (takich jak przedmiotowa), 
a takŐe wprowadziłoby niebezpiecznņ dla 
budynków chronionych zasadň 
„doklejania” nowych obiektów do 
elewacji (poza szczytowņ). Działka moŐe 
zostań zabudowana, jedynie w przypadku 
wskazania jej jako jednej inwestycji na 
kilku sņsiadujņcych ze sobņ działkach, o 
ile inne zapisy planu na to zezwalajņ. 
Ad.2. j.w. – budynek w gminnej ewidencji 
zabytków. 

 

3. 08.06.2010r Grzegorz 
Rowicki 

WspółwłaŌciciel działki nr geod. 
41 w obrňbie 41 przy ul.Bpa 
Swirskiego 48 wnosi o 
dopuszczenie ruchu lokalnego 
na terenie ciņgu pieszego 
oznaczonego sym.2KP. 

działka nr geod. 41 w 
obrňbie 41 przy ul.Bpa 
ŋwirskiego 48 

NieruchomoŌń połoŐona w 
terenie oznaczonym 
symbolem 13MW/U pod 
zabudowň mieszkaniowņ 
wielorodzinnņ i usługi oraz 
przylega do terenu ciņgu 
pieszego ozn.symb.2KP. 

Uwaga 
 nieuwzglňdniona 

Teren 12KP wyznaczony został w planie 
jako ciņg pieszy. Jest to zgodne z obecnņ 
funkcjņ ciņgu - przejŌcia pieszego 
pomiňdzy ul. B-pa ŋwirskiego i Browarnņ, 
z zakazem wjazdu dla samochodów. 
SzerokoŌń tego ciņgu – ok. 3 – wyklucza 
moŐliwoŌń wprowadzenia tu ruchu 
kołowego, w tym samochodów 
dostawczych, ze wzglňdu na bezpieczeŊ-
stwo pieszych. Wyklucza takŐe moŐliwoŌń 
dojazdu słuŐb miejskich (straŐ poŐarna, 
wywóz Ōmieci itp.). Brak jest równieŐ 
moŐliwoŌci poszerzenia ciņgu, gdyŐ w 
czňŌci południowej, bezpoŌrednio w 
liniach rozgraniczajņcych, zlokalizowana 
jest zabudowa. Dla działki nr goed.41 w 
obrňbie 41, projekt planu przewiduje 
wjazd z ulicy B-pa ŋwirskiego (9KDL),  
do której to ulicy działka bezpoŌrednio 
przylega całņ swojņ szerokoŌciņ (ok. 
35m). W tej sytuacji zabezpieczanie w 
planie alternatywnej moŐliwoŌci obsługi 
działki, kosztem bezpieczeŊstwa nie 
znajduje Őadnego uzasadnienia. Warto 
równieŐ zauwaŐyń, Őe w Ōcisłym centrum 
miasta wskazana byłaby realizacja 
parkingów podziemnych, zamiast 
naziemnych. 

 

4. 08.06.2010r. Krystyna 
RadliŊska-
Zalewska, 
Kamila 
MuŌnicka, 

WspółwłaŌcicielki działki  
nr geod. 41-41 przy ul. Bpa 
ŋwirskiego 48 wnoszņ o:  
1. umoŐliwienie realizacji 
nowego, innego budynku w 
przypadku koniecznoŌci 
rozbiórki istniejņcego. 
2. moŐliwoŌń nadbudowy 
istniejņcego budynku. 
3. wyznaczenie linii zabudowy 
wzdłuŐ ul.Niecałej na całej 
długoŌci działki nr 41-41 w linii 
rozgraniczajņcej teren 13MW/U 
z 12KP. 

działka nr geod. 41 w 
obrňbie 41 przy ul. Bpa 
ŋwirskiego 48 

NieruchomoŌń połoŐona w 
terenie oznaczonym 
symbolem 13MW/U pod 
zabudowň mieszkaniowņ 
wielorodzinnņ i usługi oraz 
przylega do terenu ciņgu 
pieszego oznaczonego 
symb.2KP 

Uwaga 
 nieuwzglňdniona 

Ad.1. Budynek połoŐony przy  
ul. B-pa ŋwirskiego 48 ujňty został  
w niedawno zaktualizowanej gminnej 
ewidencji zabytków i na tej podstawie 
objňty został ochronņ w planie miejsco-
wym. W trosce o utrzymanie charakteru 
zabytkowych ulic miasta i wykluczenie 
stopniowej likwidacji zabytkowej tkanki ze 
wzglňdu na jej stan techniczny (który to 
pretekst czňsto bywa naduŐywany przez 
inwestorów) w planie narzucono 
koniecznoŌń odtworzenia zabytkowych 
budynków w przypadku ich rozbiórki. 
Tym samym wykluczono stopniowe 
zastňpowanie zabytkowych kamienic 
współczesnņ zabudowņ o - czňsto – doŌń 
wņtpliwej jakoŌci. Zezwolenie na 
realizacjň nowego, innego budynku w 
miejscu istniejņcego obiektu zabytkowe-
go oznaczałoby faktycznie zdjňcie 
ochrony z przedmiotowego budynku,  
co biorņc pod uwagň opinie specjalistów 
kwalifikujņcych ten obiekt jako cenny, jak 
równieŐ majņc na uwadze dobro wspólne, 
jakim jest dziedzictwo kulturowe nie moŐe 
zostań uwzglňdnione. 
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Ad.2. Biorņc pod uwagň gabaryty 
zabudowy sņsiedniej, uwagň uwzglňdnia 
siň poprzez dopuszczenie realizacji lukarn 
lub okien doŌwietlajņcych, wykluczajņc 
jednak podniesienie całego dachu lub 
zmianň kņta nachylenia połaci. 
Ad.3. Uwaga nie moŐe zostań uwzglňd-
niona. Przesuniňcie linii zabudowy na 
granicň terenów 13MW/U i 12KP 
oznaczałoby zezwolenie na substandar-
dowe warunki zabudowy – odległoŌń 
nowo realizowanej zabudowy na działce 
41-41 od Ōciany czterokondygnacyjnego 
budynku handlowo-usługowego na 
działce 41-37/6, nie przekroczyłaby 3m. 
Odsuniňcie linii zabudowy w głņb działki 
41-41 w Őaden sposób nie ograniczy 
moŐliwoŌci jej zabudowy – w tym miejscu 
szerokoŌń działki to ok. 32m. Plan 
wyznacza nieprzekraczalnņ liniň 
zabudowy wzdłuŐ linii rozgraniczajņcej 
ciņgu 12KP jedynie na wysokoŌci 
istniejņcego zabytkowego i wskazanego 
do ochrony budynku przy  
ul. B-pa ŋwirskiego 48, adaptujņc  
tym samym stan istniejņcy. 

Przewodniczņcy Rady: 
Mariusz Dobijański 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr LVIII/825/2010 

Rady Miasta Siedlce 
z dnia 25 czerwca 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulicy Biskupa ŋwirskiego w Siedlcach, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które naleŐņ do zadaŊ własnych Miasta Siedlce oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 
1. Podstawņ prawnņ realizacji zadaŊ własnych Miasta, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowa-

nia przestrzennego sņ zapisy:  
1) Strategii Rozwoju Siedlec do 2015 roku. (uchwała nr XXI/229/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 

30 listopada 2007r.), w której okreŌlono nastňpujņce cele operacyjne i działania z zakresu infrastruktu-
ry technicznej:  
a)  Cel operacyjny A.1. Poprawa dostňpnoŌci komunikacyjnej miasta, a w tym: Działanie A.1.1 Moder-

nizacja połņczeŊ drogowych z sieciņ dróg krajowych i planowanņ autostradņ; Działanie A.1.2 
Usprawnienie ruchu tranzytowego w mieŌcie poprzez budowň tras pierŌcieniowych.  

b)  Cel operacyjny B.6. Stymulowanie i wspomaganie rozwoju gospodarczego miasta, a w tym: Dzia-
łanie B.6.2 Podejmowanie działaŊ słuŐņcych pozyskiwaniu inwestorów;  

c)  Cel operacyjny C.9. Usprawnienie układu drogowo-ulicznego, a w tym: Działanie C.9.1 Poprawa 
układu komunikacyjnego w mieŌcie poprzez budowň nowych ulic, przebudowň istniejņcych skrzy-
ŐowaŊ, przebudowň istniejņcych ciņgów komunikacyjnych; Działanie C.9.3 Zwiňkszenie iloŌci 
miejsc parkingowych.  

d) Cel operacyjny C.10. Optymalizacja gospodarki wodno-Ōciekowej i gospodarki odpadami, a w tym: 
Działanie C.10.2. Budowa sieci wodociņgowych na terenie miasta; Działanie C.10.3. Budowa kanali-
zacji sanitarnej na terenie miasta oraz usprawnienie funkcjonowania istniejņcej sieci; Działanie 
C.10.4. Budowa kanalizacji deszczowej.  

e)  Cel operacyjny C.11. Rozwój systemów ciepłowniczych, gazowych i elektrycznych, a w tym: Działa-
nie C.11.5 Budowa i modernizacja systemu ciepłowniczego, elektroenergetycznego oraz innych 
systemów w celu utrzymania bezpieczeŊstwa energetycznego miasta.  

f)  Cel operacyjny C.13. Rozwój infrastruktury społeczeŊstwa informacyjnego, a w tym: Działanie 
C.13.3. Wykorzystanie remontów i inwestycji w infrastrukturze podziemnej i drogowej do rozbu-
dowy sieci teleinformatycznej.  

g)  Cel operacyjny C.14. Rozwój komunikacji publicznej, a w tym: Działanie C.14.1. Rozbudowa i mo-
dernizacja infrastruktury transportu zbiorowego.  

2)  Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Siedlce (uchwała 
nr XXXIX/620/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 listopada 2005r. zmieniona uchwałņ nr 
XLIV/632/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 lipca 2009r. oraz uchwałņ nr XLVII/671/2009 z dnia  
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30 paŎdziernika 2009r), w którym teren objňty planem połoŐony jest na obszarze „Ōródmiejskiej zabu-
dowy usługowej i usługowo – mieszkaniowej” i wskazany został praktycznie w całoŌci pod zabudowň. 
Na przedmiotowym obszarze dopuszczona jest funkcja handlowo – usługowa z wyjņtkiem lokalizacji 
nowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŐy powyŐej 2.000m2. Parametry zabudowy rzutu-
jņ na wielkoŌń oraz charakter inwestycji miejskich w infrastrukturň technicznņ (modernizacje dróg oraz 
wodociņgi i kanalizacja).  

2. Rodzaje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, naleŐņcych do zadaŊ własnych Miasta Siedlce, 
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:  
a) realizacja inwestycji komunikacyjnych z zakresu przebudowy istniejņcej drogi publicznej wyznaczonej 

w planie do usprawnienia i oznaczonej symbolem 4KDZ,  
b) realizacja inwestycji komunikacyjnych z zakresu remontu i modernizacji istniejņcych dróg publicznych 

(terenów w liniach rozgraniczajņcych ulic) wyznaczonych w planie i oznaczonych symbolami KDZ, 
KDL i KDD,  

c) realizacja inwestycji komunikacyjnych z zakresu remontu i modernizacji wyznaczonych w planie stref 
przeznaczonych wyłņcznie dla ruchu pieszego, wymagajņcych specjalnego opracowania posadzki i 
aranŐacji zieleni, oznaczonych na rysunku planu odrňbnym symbolem,  

d) modernizacja i przebudowa ogólnodostňpnych miejsc postojowych na terenie 39KDg,  
e) realizacja i modernizacja oŌwietlenia dróg publicznych wyznaczonych w planie,  
f) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, a w tym: wodociņgów, przewodów i urzņ-

dzeŊ kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz miejskiej sieci ciepłowniczej,  
g) innych urzņdzeŊ infrastruktury technicznej miasta, słuŐņcych m.in. utrzymaniu porzņdku publicznego, 

rozwoju publicznego dostňpu do Internetu, sieci teleinformatycznych, itp.,  
h)  opieka nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków na terenach: 19UO, 20UA/U,  
i) realizacja i modernizacja infrastruktury na terenie UO.  

3. Zasady finansowania zadaŊ naleŐņcych do zadaŊ własnych Miasta Siedlce, zapisanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego przebiegań bňdzie w szczególnoŌci w oparciu o:  
a) pełny udział Ōrodków budŐetowych miasta,  
b) czňŌciowy udział Ōrodków budŐetowych miasta wsparty współfinansowaniem ze Ōrodków zewnňtrz-

nych pochodzņcych z:  
- dotacji z budŐetu Unii Europejskiej,  
- Ōrodki pochodzņce ze Ŏródeł zagranicznych nie podlegajņce zwrotowi inne niŐ z budŐetu Unii Euro-

pejskiej,  
- dotacji z samorzņdu województwa,  
- dotacji i poŐyczek z funduszy celowych,  
- kredytów i poŐyczek bankowych,  
- innych Ōrodków zewnňtrznych,  
- udział inwestorów w ramach porozumieŊ o charakterze cywilno – prawnym lub w formie partner-

stwa publiczno – prywatnego.  
4. Finansowanie zadaŊ naleŐņcych do zadaŊ własnych Miasta Siedlce, zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego przebiegań bňdzie w oparciu o okreŌlenie terminów przystņpienia i 
zakoŊczenia realizacji tych zadaŊ, ustalanych według kryteriów i zasad celowoŌci i oszczňdnoŌci z zacho-
waniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umoŐliwiajņcy ter-
minowņ realizacjň zadaŊ.  

5. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej mogņ byń realizowane przez miejskie jednostki organiza-
cyjne, właŌciwe w sprawach przygotowania i realizacji tych inwestycji takie jak Urzņd Miasta Siedlce, 
Przedsiňbiorstwo Wodociņgów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach, Przedsiňbiorstwo Energetyczne 
Sp. z o.o. w Siedlcach, Miejskie Przedsiňbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Siedlcach oraz inne przed-
siňbiorstwa (spółki) realizujņce wyŐej wymienione zadania, w oparciu o Prawo zamówieŊ publicznych.  

 
Przewodniczņcy Rady: 

Mariusz Dobijański 
 
 
 


