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powinny być ustawione i uġytkowane w ten spo-
sób, aby kupujący mieli moġliwoĝć stwierdzenia 
prawidłowoĝci oraz rzetelnoĝci waġenia i mierze-
nia.  

§ 9. Regulamin naleġy umieĝcić w biurze 
dzierġawcy targowiska oraz na tablicy ogłoszeě 
targowiska.  

§ 10. Skargi i wnioski związane z działaniem 
targowiska przyjmowane będą w Urzędzie Miasta  
i Gminy Chocianów w Referacie Rozwoju, Rolnic-
twa i Gospodarki Mieniem.  
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UCHWAŁA NR XLI/358/2009 
 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 

 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta 
w Głogowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 
ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w związku z uchwałą 
nr XIX/180/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 
24 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Starego Miasta  
w Głogowie i uchwałą nr XXII/202/208 Rady Miej-
skiej w Głogowie z dnia 15 pağdziernika 2008 roku 
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/180/2008 Rady 
Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Starego Miasta w Głogowie uchwala 
się, co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne  

§ 1. 1.  Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Starego Miasta w Gło-
gowie, zwana dalej planem, obejmuje tereny  
w granicach okreĝlonych na rysunku planu.  

2.  W planie nie wprowadza się ustaleě w za-
kresie:  
1)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym terenów górniczych oraz zagroġonych 
osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na 
brak występowania takich terenów;  

2)  szczegółowych zasad i warunków scalania nie-
ruchomoĝci objętych planem miejscowym, ze 
względu na brak występowania takich terenów;  

3)  granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej, ze względu na 
brak takich obszarów;  

4)  granic obszarów wymagających przekształceě 
lub rekultywacji, ze względu na brak takich ob-
szarów;  

5)  granice terenów pod budowę obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ze względu na 
brak takich obszarów;  

6)  granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, ze względu na brak występowania takich 
pomników.  

§ 2. Następujące okreĝlenia stosowane  
w uchwale oznaczają:  

1)  nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymal-
na, nieprzekraczalna linia zabudowy ograni-
czająca teren, na którym dopuszcza się wzno-
szenie budynków oraz okreĝlonych w ustale-
niach planu rodzajów budowli naziemnych nie 
będących liniami przesyłowymi i sieciami 
uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich 
elementów jak: częĝci podziemnych obiektów 
budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wyku-
szy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, za-
daszeě nad wejĝciami do budynków o ile usta-
lenia planu nie stanowią inaczej;  

2)  obowiązująca linia zabudowy – linia, wzdłuġ 
której naleġy sytuować zewnętrzną ĝcianę no-
wego budynku, dodatkowo uzaleġniona od 
badaě archeologicznych;  

3)  przepisy szczególne – naleġy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi;  

4)  linia rozgraniczająca tereny o róġnym przezna-
czeniu orientacyjna – orientacyjny przebieg li-
nii rozgraniczającej tereny o róġnym przezna-
czeniu z dopuszczeniem korekty przebiegu tej 
linii;  

5)  przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie 
form zagospodarowania lub uġytkowania lub 
grupy tych kategorii, które są okreĝlone na 
danym terenie lub w obiekcie;  

6)  przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu 
– jest to częĝć przeznaczenia terenu lub obiek-
tu, która powinna dominować (przewaġać)  
w danym terenie lub obiekcie w sposób okre-
ĝlony w ustaleniach planu;  

7)  przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiek-
tu – jest to częĝć przeznaczenia terenu lub 
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obiektu (max 30%), która uzupełnia lub wzbo-
gaca przeznaczenie podstawowe w sposób 
okreĝlony w ustaleniach planu, przy czym do-
puszcza się nie realizowanie przeznaczenie 
uzupełniającego;  

8)  teren – częĝć obszaru wyznaczona na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona 
symbolem;  

9)  liczbie kondygnacji – naleġy przez to rozumieć 
liczbę kondygnacji, nadziemnych budynku  
z wyjątkiem piwnic, suteren;  

10)  wysokoĝć zabudowy – rozumie się przez to 
wysokoĝć budynku wyraġoną w metrach, od 
ĝredniego poziomu terenu przed głównym 
wejĝciem do budynku, do górnej krawędzi ka-
lenicy (w przypadku dachów skoĝnych) lub 
górnego poziomu połaci dachu (w przypadku 
stropodachów płaskich);  

11)  bulwar – promenada nadbrzeġna wzdłuġ zato-
ki i rzeki Odry, pieszo-rowerowa, ogólno do-
stępna z wyznaczonymi punktami widokowy-
mi;  

12)  dominanta architektoniczna − obiekt budow-
lany lub jego częĝć, która koncentruje uwagę 
obserwatora w pewnym obszarze ze względu 
na swoją wyróġniającą formę architekto-
niczną;  

13)  obiekty tymczasowe − obiekty tymczasowe 
związane bezpoĝrednio z organizacją imprez w 
tym imprez masowych;  

14)  plac publiczny − Rynek.  

§ 3. 1.  Integralną częĝcią planu są rysunki 
planu w skali 1:1000 stanowiące załączniki graficz-
ne nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 do uchwały.  

2.  Stwierdzenie zgodnoĝci planu z ustalenia-
mi Studium uwarunkowaě i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Głogowa stanowi 
załącznik nr 7 do uchwały.  

3.  Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 8 do 
uchwały.  

4.  Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwe-
stycji zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury 
technicznej stanowi załącznik nr 9 do uchwały.  

5.  Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  
1)  granice obszaru objętego planem;  
2)  linie rozgraniczające tereny o róġnym przezna-

czeniu;  
3)  symbole okreĝlające przeznaczenie terenów;  
4)  nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudo-

wy;  
5)  strefa A ĝcisłej ochrony konserwatorskiej;  
6)  zabytki − obiekty wpisane do rejestru zabytków;  
7)  obiekt o walorach kulturowych − zabytek objęty 

gminną ewidencją zabytków.  
6.  Pozostałe oznaczenia graficzne mają cha-

rakter informacyjny.  

§ 4. Ustala się następujące kategorie przezna-
czenia terenu:  
1)  zabudowy mieszkalno-usługowej;  

2)  zabudowy mieszkaniowej;  
3)  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  
4)  zabudowy usługowej;  
5)  zieleni publicznej;  

6)  zieleni nieurządzonej, zieleni izolacyjnej;  
7)  usług sportu i rekreacji;  
8)  ulic publicznych (w tym plac publiczny – Ry-

nek), ulic wewnętrznych, ciągów pieszych, 
ciągów pieszo-jezdnych, place;  

9)  kolejowy;  
10)  wód powierzchniowych ĝródlądowych;  
11)  parkingów i garaġy;  
12)  infrastruktury technicznej – naleġy przez to 

rozumieć sieci uzbrojenia technicznego, w tym 
sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, 
elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomu-
nikacyjne, obiekty im towarzyszące oraz prze-
pompownie.  

§ 5. Ustala się następujący sposób zagospo-
darowania terenu i kompozycji urbanistycznej:  
1)  wszystkie projekty dot. zmiany w zabudowie  

i zagospodarowaniu terenów, powinny 
uwzględniać związki funkcjonalno-przestrzenne 
z otaczającymi terenami;  

2)  zakaz stosowania okładzin elewacyjnych typu 
siding oraz obcej stylistyki regionalnej;  

3)  wyklucza się lokalizację obiektów tymczaso-
wych o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;  

4)  przy realizacji głównych ciągów pieszych prze-
widzieć budowę ĝcieġek rowerowych, prowa-
dzonych w miarę moġliwoĝci równolegle do ich 
przebiegów z wyeliminowaniem kolizji z ru-
chem drogowym;  

5)  zakaz lokalizacji tablic reklamowych wielkofor-
matowych, dopuszcza się lokalizacje reklam na 
ogrodzeniach tymczasowych; przy wprowadza-
niu reklam na terenach i obiektach stanowią-
cych własnoĝć Gminy Miejskiej Głogów, ustala 
się zasadę uzyskiwania kaġdorazowo opinii 
słuġb architektonicznych Urzędu Miasta przy 
uwzględnieniu załoġeě przyjętych dla ujednoli-
cenia staromiejskiego charakteru i form tych re-
klam, na terenach prywatnych zakaz lokalizacji 
reklam, nie związanych z prowadzoną tam dzia-
łalnoĝcią;  

6)  na obszarze objętym planem obowiązuje lokali-
zacja miejsc postojowych na terenie, na którym 
usytuowany jest obiekt jakiemu te miejsca to-
warzyszą, o ile ustalenia planu nie stanowią in-
aczej;  

7)  lokalizacja obiektów budowlanych na działce 
zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi 
oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy;  

8)  dopuszcza się scalanie i podział działek, o ile 
ustalenia planu nie stanowią inaczej.  

§ 6. Ustala się następujące zasady dotyczące 
ochrony i kształtowania ĝrodowiska:  
1)  zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ĝcie-

ków do wód gruntowych i gruntu ze względu na 
ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów (W);  

2)  dotrzymanie standardów ochrony ĝrodowiska 
przez wprowadzaną działalnoĝć;  

3)  zakaz lokalizacji inwestycji oraz działalnoĝci 
pozainwestycyjnej, których budowa oraz funk-
cjonowanie pogorszy stan ĝrodowiska;  
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4)  powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone 
przeznaczyć na róġne formy zieleni z elementa-
mi małej architektury;  

5)  naleġy dąġyć do kompensacji powierzchni bio-
logicznie czynnych;  

6)  masy ziemne, usuwane bądğ przemieszczane w 
związku z realizacją inwestycji naleġy zagospo-
darować pod rekultywację terenów zdegrado-
wanych, dla potrzeb technologicznych i rekul-
tywacji składowisk odpadów oraz w celu kształ-
towania i zagospodarowania publicznych tere-
nów zieleni, sportu i rekreacji;  

7)  zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu 
hałasu, okreĝlonego przepisami szczególnymi;  

8)  umoġliwić swobodny dostęp do wód publicz-
nych na potrzeby swobodnego korzystania i 
wykonywania robót zabezpieczających przez 
administratora.  

§ 7. Ustala się następujące zasady dotyczące 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:  
1)  strefa A ĝcisłej ochrony konserwatorskiej − 

zgodnie z jej oznaczeniem na rysunku planu,  
w ramach, której wszelkie prace budowlane  
i ziemne mogą być prowadzone po uprzednim 
zezwoleniu pisemnym Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków;  

2)  obiekty wpisane do rejestru zabytków zgodnie  
z ich oznaczeniem na rysunku planu, dla któ-
rych wszystkie działania architektoniczno- 
-budowlane podlegają pisemnemu zezwoleniu 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:  
a)  Ratusz (odbudowany po zniszczeniach wo-

jennych) wpisany do rejestru zabytków de-
cyzją nr 291/L z dnia 25.11.1949 r.,  

b)  Teatr (obecnie ruina) wpisany do rejestru 
zabytków decyzją nr 292/L z dnia 25.11.1949 r.;  

3)  obiekt o walorach kulturowych zgodnie z ozna-
czeniem na rysunku planu, dla którego wszyst-
kie działania architektoniczno-budowlane po-
winny uzyskać pozytywną opinię Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków − umocnienia 
obronne i fortyfikacyjne Twierdzy Głogów −  
tradytor kolejowy;  

4)  strefa ochrony archeologicznej – zgodnie  
z oznaczeniem na rysunku planu w ramach, któ-
rej wszystkie prace ziemne mogą być prowa-
dzone po uprzednim formalnym zezwoleniu 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;  

5)  strefa obserwacji archeologicznej (zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planu) − prace ziem-
ne w tej strefie winny być prowadzone po 
uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków;  

6)  odbudowa bloku rynkowego nastąpi na pod-
stawie opracowania historyczno-architektonicz-
nego, które uwzględni jednolity projekt posadz-
ki, oĝwietlenia, małej architektury oraz kolory-
styki pierzei rynkowych i charakter elewacji par-
terów;  

7)  na wszelkie prace prowadzone w rejonie sta-
nowisk archeologicznych naleġy uzyskać pi-
semne zezwolenie Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, prace mają być prowadzone 
pod nadzorem archeologicznym, w razie ko-

niecznoĝci naleġy przeprowadzić badania ra-
townicze.  

§ 8. 1.  Ustala się następujące ogólne zasady 
uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:  
1)  sieci uzbrojenia technicznego terenu naleġy 

prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic 
i innych terenów publicznych;  

2)  odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 
dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma 
technicznej moġliwoĝci realizacji tego ustalenia, 
po uzgodnieniu z właĝcicielem terenu i zarządcą 
sieci;  

3)  przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej 
z planowanym zainwestowaniem, na warun-
kach okreĝlonych przez właĝciciela sieci;  

4)  realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmować kompleksową realizację uzbrojenia 
technicznego;  

5)  wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopa-
trzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, 
odprowadzania ĝcieków, wód opadowych oraz 
lokalizacji innych urządzeě technicznych na te-
renach okreĝlonych w § 1. uchwały wymagają 
uzyskania warunków technicznych od właĝci-
wych dysponentów sieci;  

6)  dopuszcza się moġliwoĝć realizacji infrastruktu-
ry technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom 
na terenach własnych inwestorów.  

2.  W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje 
się następujące ustalenia:  
1)  dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej;  
2)  dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-

jących sieci oraz budowę nowych przyłączy 
wodociągowych zgodnie z ustaleniami okreĝlo-
nymi w § 8 ust. 1 pkt 5.  

3.  W zakresie odprowadzenia ĝcieków komu-
nalnych przyjmuje się następujące ustalenia:  
1)  odprowadzenie ĝcieków komunalnych i byto-

wych układem kanalizacji ogólnospławnej;  
2)  dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-

jących sieci oraz budowę nowych przyłączy ka-
nalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami okre-
ĝlonymi w § 8 ust. 1 pkt 5.  

4.  W zakresie odprowadzenia wód opado-
wych ustala się:  
1)  odprowadzenie wód opadowych:  

a)  nie zanieczyszczonych:  
− systemem sieci kanalizacji deszczowej do 

odbiorników,  
− retencjonowanie lub rozsączanie na dział-

ce,  
b)  zanieczyszczonych − systemem sieci kanali-

zacji deszczowej do odbiorników, po ich 
podczyszczeniu,  

c)  do czasu budowy kanalizacji deszczowej do-
puszcza się odprowadzenie wód opadowych 
systemem kanalizacji ogólnospławnej do 
miejskiej oczyszczalni ĝcieków;  

2)  dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanali-
zacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci 
kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z ustale-
niami okreĝlonymi w § 8 ust. 1 pkt 5.  

5.  W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje 
się następujące ustalenia:  
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1)  dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;  
2)  dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-

jących sieci oraz budowę nowych przyłączy ga-
zowych zgodnie z warunkami okreĝlonymi  
w § 8 ust. 1 pkt 5.  

6.  W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje 
się następujące ustalenia:  
1)  dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:  

a)  gazem,  
b)  energią elektryczną,  
c)  z sieci ciepłowniczej,  
d)  paliwami stałymi i z odnawialnych ğródeł 

energii,  
e)  innych paliw, z zastrzeġeniem pkt.2);  

2)  obowiązuje stosowanie urządzeě grzewczych  
o wysokiej sprawnoĝci i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeě;  

3)  dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-
jących sieci oraz budowę nowych przyłączy sie-
ci ciepłowniczej zgodnie z warunkami okreĝlo-
nymi w § 8 ust. 1 pkt 5.  

7.  W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną przyjmuje się następujące ustalenia:  
1)  dostawa energii elektrycznej z istniejących  

i projektowanych stacji transformatorowych  
i sieci ĝredniego i niskiego napięcia;  

2)  dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych 
kablowych linii elektroenergetycznych ĝrednie-
go i niskiego napięcia wraz z budową stacji 
transformatorowych, wykonanych w zaleġnoĝci 
od sposobu zagospodarowania terenów jako 
wbudowane lub obiekty wolno stojące na wy-
dzielonych działkach lub na terenie własnym 
inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich 
dojazdu, na warunkach okreĝlonych przez wła-
ĝciciela sieci, dopuszcza się usytuowanie bu-
dynku stacji transformatorowej w odległoĝci  
1,5 m od granicy działki;  

3)  ustala się obowiązek zachowania normatyw-
nych odległoĝci zabudowy od istniejących i pro-
jektowanych sieci elektroenergetycznych.  

8.  W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów obowiązują zasady okreĝlone w przepisach 
szczególnych i aktach prawa miejscowego.  

9.  Dopuszcza się infrastrukturę techniczną w 
tym instalacje wodne, instalacje wody przemysło-
wej, instalacje odprowadzające wody kopalniano- 
-technologiczne do Odry w tym podziemny ruro-
ciąg ø 900 wód przemysłowych biegnący od 
„Pompowni Odra” do rzeki Odra.  

10.  W zakresie usług telekomunikacyjnych 
przyjmuje się następujące ustalenia:  
1)  dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomuni-

kacyjnej;  
2)  zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyj-

nych we wspólnych kanałach zbiorczych w po-
rozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;  

3)  zakaz budowy na obszarze objętym planem 
wolno stojących wieġ i masztów telefonii ko-
mórkowej oraz instalowania anten na istnieją-
cych i projektowanych budynkach (nie dotyczy 
anten istniejących).  

§ 9. 1.  Na terenie objętym planem ustala się 
tereny komunikacji kołowej: ulice zbiorcze, dojaz-
dowe oraz parkingi dla samochodów osobowych:  

1)  ulice dojazdowe naleġy kształtować w nawiąza-
niu do miejscowej tradycji budowlanej;  

2)  w granicach linii rozgraniczających ulic naleġy 
lokalizować w trybie obowiązujących przepisów 
urządzenia związane z obsługą komunikacji,  
w tym elementy uzbrojenia technicznego.  

2.  Przez teren objęty planem przebiega zelek-
tryfikowana linia kolejowa nr 273 paěstwowego 
znaczenia relacji Wrocław Główny – Szczecin Gł.:  

1)  dopuszcza się jej modernizację;  
2)  warunki budowy kładek pieszo-rowerowych 

nad torami winne zapewnić skrajnię budowli 
nad zelektryfikowaną linią dwutorową, mini-
malna odległoĝć osi podpór wiaduktu od osi 
skrajnych torów winna wynosić 7,5m;  

3)  projekt kładek pieszo-rowerowych naleġy 
uzgodnić z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Zakładem Linii Kolejowych we Wrocławiu;  

4)  dopuszcza się poszerzenie toru kolejowego  
o co najmniej 5 m na odcinku od 97,8 km do 
98,07 km;  

5)  budynki i budowle mogą być usytuowane w 
odległoĝci nie mniejszej niġ 10 m od granicy 
obszaru kolejowego i 20 m od osi skrajnego 
toru, lub zgodnie z przepisami szczególnymi;  

6)  nie wyraġa się zgody na prowadzenie magi-
strali wodociągowych większych niġ 1200 mm 
wzdłuġ linii kolejowych;  

7)  zakaz wprowadzania zmian w stosunkach 
wodnych w sąsiedztwie linii kolejowej, mogą-
cy negatywnie wpłynąć na podtorze kolejowe 
(moġliwoĝci deformacji torowiska w planie  
i profilu);  

8)  dla obszaru sąsiadującego z terenami kolejo-
wymi obowiązuje wyposaġenie budynków  
i budowli w zabezpieczenia przed wibracjami, 
drganiami oraz hałasem pochodzącym od linii 
kolejowej;  

9)  na projektowanych drogach przebiegających 
w sąsiedztwie linii kolejowej lub krzyġujących 
się z torami kolejowymi za pomocą wiaduktu 
nie naleġy instalować ĝwiateł kolorów stoso-
wanych w sygnalizacji kolejowej, mogących 
powodować zniekształcenie obrazów istnieją-
cych lub pomyłki złego doczytania sygnałów 
przez maszynistę prowadzącego pociąg;  

10)  nie dopuszcza się w bezpoĝrednim sąsiedz-
twie linii kolejowych lokalizacji rurociągów  
i zbiorników z substancjami wybuchowymi  
i łatwo zapalnymi.  

Rozdział 2 

Ustalenia dla terenów  

§ 10. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 22.1.MU ustala się następujące 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowo-usługowa 
o charakterze pierzejowym – teren przeznaczony 
na powiększenie przyległej działki oznaczonej 
symbolem 22MU w obowiązującym miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego Starego 
Miasta w Głogowie uchwała Rady Miejskiej  
w Głogowie nr V/45/99 z 23 lutego 1999 r.  

2.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu:  
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1)  jak dla terenu oznaczonego symbolem 22MU w 
obowiązującym miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego Starego Miasta w Gło-
gowie (uchwała Rady Miejskiej w Głogowie  
nr V/45/99 z 23 lutego 1999 r.) zgodnie z § 9  
ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 19 z zastrzeġeniem pkt 2);  

2)  obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku 
planu.  

3.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej – dojazd od strony terenu 
155.1.KD-D lub od strony terenu 22M.  

§ 11. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 7.1.MW/U ustala się następujące 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowo-usługowa 
o charakterze pierzejowym.  

2.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują ustalenia dotyczące kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu:  
1)  dla zabudowy istniejącej:  

a)  adaptacja istniejącej zabudowy mieszkalno- 
-usługowej, dopuszcza się usługi wyłącznie 
w suterenach,  

b)  dopuszcza się przebudowę budynku,  
w szczególnoĝci poddasza przy ul. Staro-
miejskiej 13, z zachowaniem poziomu pod-
stawy dachu i wysokoĝci w kalenicy, gabary-
ty poddasza dostosować do budynku przy  
ul. Staromiejskiej 15, z uwzględnieniem pla-
nowanej od strony północnej dobudowy 
plomby (pkt 2),  

c)  pokrycie dachu – dachówką ceramiczną lub 
betonową,  

d)  zakaz wznoszenia budynków gospodarczych 
lub garaġowych, nie związanych z istniejącą i 
projektowaną zabudową,  

e)  zakazuje się rozbudowy parterów w formie 
wysuniętej przed frontową elewację budyn-
ku;  

2)  dla zabudowy projektowanej (plomba):  
a)  istniejącą zabudowę naleġy uzupełnić od 

strony północnej nowym budynkiem miesz-
kalno-usługowym, zgodnie z wyznaczonymi 
w rysunku planu liniami zabudowy,  

b)  nowy obiekt powinien skalą i formą nawią-
zywać do istniejącej zabudowy,  

c)  dopuszcza się przeznaczenie budynku w ca-
łoĝci pod nieuciąġliwe usługi;  

d)  istniejącą trafostację przenieĝć na sąsiednią 
działkę, oznaczoną w rysunku planu symbo-
lem 7.2.KS lub wbudować do nowego obiek-
tu.  

3.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej – dojazd od strony terenu 
138.1.KD-D, przez teren 7.2.KS lub ul. Staromiej-
skiej (124kD).  

§ 12. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 102.2.U/M ustala się następujące 
przeznaczenie:  
1)  podstawowe:  

a)  teren zabudowy usługowej (usługi kultury  
i sakralne oraz usługi komercyjne z wyklu-
czeniem usług uciąġliwych),  

b)  teren zabudowy mieszkaniowej (jedno- lub 
wielorodzinnej);  

2)  uzupełniające:  
a)  zieleě,  
b)  dojazdy wewnętrzne, ciągi piesze,  
c)  parkingi,  
d)  infrastruktura techniczna.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  
1)  nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 

planu;  
2)  wszelkie prace budowlane naleġy prowadzić po 

uprzednim uzyskaniu formalnego zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;  

3)  wysokoĝć nowoprojektowanej zabudowy −  
2 kondygnacje plus poddasze nieuġytkowe;  

4)  nowoprojektowany obiekt powinien nawiązy-
wać formą i skalą do obiektów istniejących 
(przedwojennych willi mieszkalnych przy ul. Ku-
trzeby i ul. Rzeğniczej) i miejscowej tradycji bu-
dowlanej;  

5)  nawiązanie do historycznej kolorystyki elewacji, 
historycznej róġnorodnoĝci fasad oraz histo-
rycznych kształtów dachów;  

6)  zaleca się podkreĝlenie naroġników zabudowy 
poprzez akcenty architektoniczne;  

7)  naleġy stosować dachy strome, o nachyleniu 
połaci 35−55°;  

8)  zakazuje się stosowania dachów o mijających 
się połaciach na wysokoĝci kalenicy oraz da-
chów o asymetrycznym nachyleniu połaci;  

9)  ustala się obowiązek sytuowania usług w parte-
rze budynku, z wejĝciem od strony ul. Rzeğni-
czej, przy czym witrynom naleġy nadać charak-
ter ekspozycyjny, kształt okna wystawowego 
powinien być zbliġony do prostokąta w układzie 
wertykalnym.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne 

terenu działki naleġy projektować wg jednolitej 
koncepcji architektonicznej, posadzki projekto-
wać z zastosowaniem historycznych materiałów 
takich jak kostka brukowa, kamieě lub nowo-
czesnych materiałów ceramicznych;  

2)  tereny niezabudowane przeznaczyć pod zieleě;  
3)  dopuszcza się lokalizację garaġy, jedynie w po-

wiązaniu z obiektem funkcji podstawowej,  
o formie architektonicznej nawiązującej do tego 
obiektu;  

4)  dopuszcza się lokalizację ogródków gastrono-
micznych;  

5)  ogrodzenie terenu przęsłowe z elementów ka-
miennych ceglanych, drewnianych i metalo-
wych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej 
oraz ogrodzenia z siatki, prefabrykatów alumi-
niowych, betonowych i innych;  

6)  zakazuje się podziału wtórnego terenu na działki 
budowlane.  

4.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej − dojazd od strony terenu 
138.1.KD-D i 140kD (ul. Rzeğnicza).  
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§ 13. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 41.1.U ustala się następujące 
przeznaczenie:  
1)  podstawowe: usługi administracji – działalnoĝć 

instytucji administracji publicznej – Ratusz 
Miejski;  

2)  uzupełniające (pod warunkiem nie stwarzania 
wzajemnych kolizji):  
a)  usługi z zakresu gastronomii i finansów,  
b)  handel detaliczny,  
c)  zieleě publiczna,  
d)  ulice wewnętrzne, ciągi piesze,  
e)  parkingi,  
f)  infrastruktura techniczna.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  

1)  obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudo-
wy jak na rysunku planu;  

2)  wszelkie prace budowlane naleġy prowadzić 
po uprzednim uzyskaniu formalnego zezwole-
nia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;  

3)  wysokoĝć nowoprojektowanej zabudowy pół-
nocnej częĝci ratusza − tzw. bloku północnego 
zabudowy rynkowej:  
a)  maksymalna wysokoĝć zabudowy do  

4 kondygnacji włącznie z parterem, plus 
poddasze uġytkowe,  

b)  minimalna wysokoĝć dla zabudowy nie 
moġe być mniejsza niġ 3 włącznie z parte-
rem, plus poddasze uġytkowe;  

4)  rozbudowa obiektu istniejącego oraz nowe 
obiekty powinny nawiązywać formą i skalą do 
obiektów istniejących i do miejscowej tradycji 
budowlanej;  

5)  dopuszcza się odtworzenie historycznej kolo-
rystyki elewacji, historycznej róġnorodnoĝci 
fasad oraz historycznych kształtów dachów;  

6)  podstawa dachu nowoprojektowanej zabu-
dowy nie moġe przekraczać podstawy dachu 
ratusza, zakaz stosowania dachów o mijają-
cych się połaciach na wysokoĝci kalenicy oraz 
dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci;  

7)  obowiązek podkreĝlenia naroġników nowopro-
jektowanej zabudowy poprzez akcenty archi-
tektoniczne;  

8)  moġna lokalizować urządzenia infrastruktury 
technicznej jedynie w formie wbudowanej lub 
przybudowanej do obiektu;  

9)  zakazuje się rozbudowy parterów w formie 
wysuniętej przed frontową elewację budynku;  

10)  dopuszcza się garaġe i parkingi podziemne,  
w powiązaniu z obiektami funkcji podstawo-
wej.  
3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne 

wnętrza bloku rynkowego naleġy projektować 
wg jednolitej koncepcji architektonicznej, po-
sadzki projektować z zastosowaniem historycz-
nych materiałów takich jak kostka brukowa, 
kamieě lub nowoczesnych materiałów cera-
micznych, jeġeli istnieje taka moġliwoĝć naleġy 
odtworzyć kształt i formę historycznych posa-
dzek, naleġy utrzymać publiczny ciąg pieszy łą-

czący południową i północną czeĝć rynku na 
przedłuġeniu istniejącego w budynku przejĝcia 
między wschodnią a zachodnią częĝcią ratusza;  

2)  wnętrze bloku rynkowego moġna przeznaczać 
pod zieleě wewnętrzną wraz z parkingami,  
w tym podziemnymi;  

3)  dopuszcza się lokalizację garaġy, jedynie w po-
wiązaniu z obiektami funkcji podstawowej,  
o formie architektonicznej nawiązującej do tych 
obiektów;  

4)  odtworzenie historycznych elementów małej 
architektury;  

5)  dopuszcza się lokalizację ogródków gastrono-
micznych, stanowiących przedłuġenie sal kon-
sumenckich lokali gastronomicznych;  

6)  dla ogrodzeě od strony dróg oraz innych tere-
nów publicznych wprowadza się stosowanie 
elementów kamiennych ceglanych, drewnia-
nych i metalowych z zakazem stosowania stali 
zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów 
betonowych.  

4.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej - dojazd od strony terenu 
153.1.KD-D, 153.2.KDW.  

§ 14. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 42.1.U ustala się następujące 
przeznaczenie:  
1)  podstawowe:  

a)  usługi kultury – działalnoĝć teatru, galerii 
sztuki, bibliotek, czytelni, klubów np. mu-
zycznych, literackich, kabaretów, oraz innych 
instytucji o charakterze społeczno-
kulturalnym – Teatr,  

b)  usługi administracji – działalnoĝć instytucji 
administracji publicznej,  

c)  administracja gospodarcza, finanse, banko-
woĝć;  

2)  uzupełniające:  
a)  handel detaliczny,  
b)  usługi gastronomii (działalnoĝć restauracji, 

kawiarni i herbaciarni, piwiarni, winiarni, ba-
rów, cukierni oraz lodziarni, wraz z produkcją 
wyrobów własnych, a takġe placówek ga-
stronomiczno-kulturalno-rekreacyjnych, np. 
klubów artystycznych, bilardowych itp),  

c)  mieszkalnictwo,  
d)  zieleě publiczna,  
e)  dojazdy, ciągi piesze,  
f)  parkingi, w tym podziemny - jedynie w po-

wiązaniu z obiektami funkcji podstawowej,  
g)  infrastruktura techniczna.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  
1)  obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku 

planu z zastrzeġeniem pkt 2);  
2)  dopuszcza się rekonstrukcję przedwojennego 

teatru i odtworzenie historycznej linii zabudowy 
budynku Teatru;  

3)  wszelkie prace budowlane naleġy prowadzić po 
uprzednim uzyskaniu formalnego zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;  

4)  wysokoĝć nowo projektowanej zabudowy:  
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a)  maksymalna wysokoĝć zabudowy − 3 kon-
dygnacje, włącznie z parterem plus podda-
sze uġytkowe, nie wyġsza niġ kalenica histo-
rycznego budynku teatru − 17 m,  

b)  minimalna wysokoĝć dla zabudowy nie mo-
ġe być mniejsza niġ 2 kondygnacje, włącznie 
z parterem plus poddasze uġytkowe;  

5)  rozbudowa istniejącego obiektu oraz nowe 
obiekty powinny nawiązywać formą i skalą do 
obiektów istniejących i do miejscowej tradycji 
budowlanej;  

6)  zaleca się zrekonstruować elewacje budynku 
teatru, dla częĝci rozbudowywanej obiektu do-
puszcza się odtworzenie historycznej kolorysty-
ki elewacji, historycznej róġnorodnoĝci fasad 
oraz historycznych kształtów dachów;  

7)  obowiązek podkreĝlenia naroġników zabudowy 
poprzez akcenty architektoniczne;  

8)  moġna lokalizować urządzenia infrastruktury 
technicznej jedynie w formie wbudowanej lub 
przybudowanej do obiektu;  

9)  zakazuje się rozbudowy parterów w formie wy-
suniętej przed frontową elewację budynku.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne 

wnętrza terenu teatru naleġy projektować wg 
jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki 
projektować z zastosowaniem historycznych 
materiałów takich jak kostka brukowa, kamieě 
lub nowoczesnych materiałów ceramicznych, 
jeġeli istnieje taka moġliwoĝć naleġy odtworzyć 
kształt i formę historycznych posadzek;  

2)  w przypadku rezygnacji z rozbudowy budynku 
teatru, do czasu jego odbudowy, dopuszcza się 
w ruinach teatru urządzenie sceny letniej teatru 
i funkcje wystawiennicze, dopuszcza się lekkie 
(z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązaě) 
zadaszenie zabezpieczonych ruin, niezabudo-
wany teren moġna przeznaczać pod zieleě we-
wnętrzną wraz z parkingami (w tym równieġ 
podziemnymi), dopuszcza się lokalizację imprez 
masowych;  

3)  dopuszcza się lokalizację garaġy jedynie w ob-
rębie obiektów funkcji podstawowej;  

4)  odtworzenie historycznych elementów małej 
architektury;  

5)  dopuszcza się lokalizację ogródków gastrono-
micznych, stanowiących przedłuġenie sal kon-
sumenckich lokali gastronomicznych;  

6)  dla ogrodzeě od strony dróg oraz innych tere-
nów publicznych wprowadza się stosowanie 
elementów kamiennych ceglanych, drewnia-
nych i metalowych z zakazem stosowania stali 
zbrojeniowej oraz ogrodzenia z siatki, prefabry-
katów betonowych i aluminiowych.  

4.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej − dojazd od strony terenu 
153.1.KD-D, 153.2.KDW.  

§ 15. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 57.1.U ustala się następujące 
przeznaczenie:  
1)  podstawowe: usługi komercyjne związane  

z turystyką i rekreacją – gastronomia, handel, 
wypoġyczalnie sprzętu, hotel, itp.; do czasu re-

alizacji docelowych funkcji okreĝlonych w pla-
nie dopuszcza się dotychczasowy sposób uġyt-
kowania istniejącego obiektu – zabudowa 
mieszkalna wielorodzinna z usługami;  

2)  uzupełniające:  
a)  zieleě izolacyjna,  
b)  dojazdy wewnętrzne, ciągi piesze,  
c)  parkingi,  
d)  infrastruktura techniczna.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  
1)  wszelkie prace budowlane i ziemne mogą być 

prowadzone po uprzednim pisemnym zezwole-
niu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;  

2)  obiekty kubaturowe nie powinny zajmować 
więcej niġ 35% terenu;  

3)  dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nad-
budowę istniejącego budynku o jedną kondy-
gnację, ustala się nieprzekraczalną wysokoĝć 
zabudowy do 12 m;  

4)  dopuszcza się odstępstwo od wysokoĝci, okre-
ĝlonej w pkt 3), w celu lokalizowania dominant 
architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu ze-
zwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków;  

5)  zakazuje się stosowania dachów o mijających 
się połaciach na wysokoĝci kalenicy oraz da-
chów o asymetrycznym nachyleniu połaci, do-
puszcza się dachy płaskie;  

6)  dopuszcza się nowoczesną formę architekto-
niczną; zabudowa powinna być projektowana 
wg jednolitej koncepcji architektonicznej opartej 
na badaniach archeologicznych, z uwzględnie-
niem funkcji uzupełniających, takich jak miejsca 
parkingowe i zieleě wewnętrzna;  

7)  moġna lokalizować urządzenia infrastruktury 
technicznej jedynie w formie wbudowanej lub 
przybudowanej do obiektu;  

8)  dopuszcza się lokalizację garaġy, jedynie w po-
wiązaniu z obiektami funkcji podstawowej,  
o formie architektonicznej nawiązującej do tych 
obiektów.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  obowiązek całoĝciowego i jednolitego zago-

spodarowania terenów w tym wykonanie: po-
sadzek, oĝwietlenia i małej architektury;  

2)  dopuszcza się lokalizację ogródków gastrono-
micznych, stanowiących przedłuġenie sal kon-
sumenckich lokali gastronomicznych;  

3)  dla ogrodzeě od strony dróg oraz innych tere-
nów publicznych wprowadza się stosowanie 
elementów kamiennych ceglanych, drewnia-
nych i metalowych z zakazem stosowania stali 
zbrojeniowej oraz ogrodzenia z siatki i prefabry-
katów betonowych;  

4)  tereny naleġy urządzić zielenią trzystopniową, 
częĝciowo zimozieloną, zachować starodrzew 
nie kolidujący z rozwiązaniami projektowymi;  

5)  naleġy zachować relikty fortyfikacji nowoġyt-
nych – muru Carnota.  

4.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
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komunikacyjnej − dojazd od strony terenu 
149.1.KD-D.  

§ 16. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 57.2.US ustala się następujące 
przeznaczenie:  
1)  podstawowe:  

a)  usługi turystyki, sportu i rekreacji wodnej – 
przystaě rzeczna, w tym wypoġyczalnia 
sprzętu pływającego,  

b)  inne usługi związane z funkcją wymienioną 
w pkt. 1) lit.a): gastronomia, hotel, biura 
 i agencje turystyczne, itp.;  

2)  uzupełniające:  
a)  zieleě izolacyjna,  
b)  dojazdy wewnętrzne, ciągi piesze,  
c)  parkingi,  
d)  infrastruktura techniczna.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  
1)  wszelkie prace budowlane i ziemne mogą być 

prowadzone po uprzednim pisemnym zezwole-
niu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;  

2)  dopuszcza się nowoczesną formę architektury, 
obiekty kubaturowe nie powinny zajmować 
więcej niġ 50% terenu;  

3)  dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nad-
budowę istniejącego budynku o jedną kondy-
gnację oraz budowę nowych obiektów, ustala 
się nieprzekraczalną wysokoĝć zabudowy do  
12 m;  

4)  dopuszcza się odstępstwo od w/w wysokoĝci w 
celu lokalizowania dominant architektonicz-
nych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków;  

5)  zakazuje się stosowania dachów o mijających 
się połaciach na wysokoĝci kalenicy oraz da-
chów o asymetrycznym nachyleniu połaci;  

6)  zabudowa powinna być projektowana wg jed-
nolitej koncepcji architektonicznej, z uwzględ-
nieniem funkcji uzupełniających, takich jak 
miejsca parkingowe i zieleě wewnętrzna oraz 
badaě archeologicznych;  

7)  moġna lokalizować urządzenia infrastruktury 
technicznej jedynie w formie przybudowanej do 
obiektu;  

8)  dopuszcza się lokalizację garaġy, jedynie w po-
wiązaniu z obiektami funkcji podstawowej,  
o formie architektonicznej nawiązującej do tych 
obiektów.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  obowiązek całoĝciowego i jednolitego zago-

spodarowania terenów w tym wykonanie: po-
sadzek, oĝwietlenia i małej architektury;  

2)  dopuszcza się lokalizację ogródków gastrono-
micznych, stanowiących przedłuġenie sal kon-
sumenckich lokali gastronomicznych;  

3)  dla ogrodzeě od strony dróg oraz innych tere-
nów publicznych wprowadza się stosowanie 
elementów kamiennych ceglanych, drewnia-
nych i metalowych z zakazem stosowania stali 
zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów 
betonowych;  

4)  tereny naleġy urządzić zielenią trzystopniową, 
częĝciowo zimozieloną, zachować istniejący sta-
rodrzew, nie kolidujący z projektowanym zago-
spodarowaniem.  

4.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej − dojazd od strony terenu 
149.1.KD-D.  

§ 17. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 85.4.US ustala się następujące 
przeznaczenie:  
1)  podstawowe: usługi sportu i rekreacji w tym 

bulwar;  
2)  uzupełniające:  

a)  zieleě,  
b)  ciągi piesze, place, dojazdy, miejsca posto-

jowe,  
c)  infrastruktura techniczna.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  
1)  zakaz zabudowy z zastrzeġeniem pkt 2) i 3);  
2)  dopuszcza się lokalizację nadbrzeġa dla statków 

pasaġerskich oraz przystani słuġącej rekreacji 
wodnej, wraz z dostępem do niej;  

3)  dopuszcza się modernizację nabrzeġa Odry i jej 
zatoki, w tym wykonanie urządzeě wodnych, 
będących częĝcią bulwaru;  

4)  dopuszcza się lokalizację „kawiarenek na wo-
dzie” przy brzegu zatoki (nad wodą jak i na wo-
dzie).  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  urządzenie bulwaru, powiązanego funkcjonal-

nie, przestrzennie i kompozycyjnie z terenami 
sąsiednimi;  

2)  dopuszcza się elementy zagospodarowania dla 
organizacji imprez masowych;  

3)  urządzenie miejsc do siedzenia i odpoczynku;  
4)  obowiązuje urozmaicona i wysokiej jakoĝci ma-

ła architektura;  
5)  powierzchnie (posadzki) naleġy projektować wg 

jednolitej koncepcji architektonicznej z zasto-
sowaniem materiałów takich jak kostka bruko-
wa, kamieě lub nowoczesne materiały cera-
miczne;  

6)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną;  
7)  obowiązek oĝwietlenia ciągów pieszych i rowe-

rowych;  
8)  projektowane elementy zabudowy i zagospoda-

rowania terenu, w szczególnoĝci lokalizacja na-
brzeġa dla statków pasaġerskich nie mogą 
ograniczać moġliwoĝci eksploatacji, remontów  
i modernizacji instalacji KGHM Polska Miedğ 
S.A. do odprowadzania wód kopalnianych do 
rz. Odry i winny zapewnić jej uġytkownikowi 
dostęp w pasie niezbędnym do realizacji prac 
budowlanych na trasie rurociągu;  

4.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej − dojazd od strony terenu 
149.1.KD-D.  
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§ 18. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 58.1.US/ZP ustala się następujące 
przeznaczenie:  
1)  podstawowe:  

a)  usługi sportu i rekreacji oraz wypoczynku,  
b)  usługi gastronomii,  
c)  usługi turystyki,  
d)  bulwar,  
e)  zielen parkowa.  

2)  uzupełniające:  
a)  urządzenia parkowe i plac zabaw dla dzieci,  
b)  zieleě izolacyjna,  
c)  dojazdy wewnętrzne, ciągi piesze,  
d)  parkingi,  
e)  infrastruktura techniczna.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  

1)  nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysun-
ku planu;  

2)  wszelkie prace budowlane i ziemne mogą być 
prowadzone po uprzednim pisemnym zezwo-
leniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków;  

3)  obowiązek zachowania i ekspozycji istnieją-
cych ruin fortu – tradytor kolejowy (obiekt  
o walorach kulturowych);  

4)  obiekty kubaturowe nie powinny zajmować 
więcej niġ 25% terenu;  

5)  ustala się nieprzekraczalną wysokoĝć zabu-
dowy do 9.0 m;  

6)  dopuszcza się odstępstwo od w/w wysokoĝci 
w celu lokalizowania dominant architektonicz-
nych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;  

7)  zakazuje się stosowania dachów o mijających 
się połaciach na wysokoĝci kalenicy oraz da-
chów o asymetrycznym nachyleniu połaci;  

8)  zabudowa powinna być projektowana wg jed-
nolitej koncepcji architektonicznej, opartej na 
badaniach archeologicznych, z uwzględnie-
niem funkcji uzupełniających, takich jak miej-
sca parkingowe i zieleě wewnętrzna;  

9)  zaleca się lokalizację urządzeě infrastruktury 
technicznej w formie przybudowanej do 
obiektu;  

10)  dopuszcza się lokalizację garaġy, jedynie  
w powiązaniu z obiektami funkcji podstawo-
wej, o formie architektonicznej nawiązującej 
do tych obiektów.  
3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  

1)  urządzić taras widokowy na tradytorze, jako 
element bulwaru, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu;  

2)  przewidzieć miejsca do siedzenia i odpoczyn-
ku;  

3)  dopuszcza się lokalizację urządzeě cumowni-
czych w istniejącej zatoczce;  

4)  obowiązuje urozmaicona i wysokiej jakoĝci 
mała architektura;  

5)  powierzchnie (posadzki) naleġy projektować 
wg jednolitej koncepcji architektonicznej z za-
stosowaniem materiałów takich jak kostka 

brukowa, kamieě, drewno lub nowoczesne 
materiały ceramiczne;  

6)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną;  
7)  obowiązek oĝwietlenia głównych ciągów pie-

szych i rowerowych;  
8)  dopuszcza się lokalizację ogródków gastro-

nomicznych stanowiących przedłuġenie sal 
konsumenckich lokali gastronomicznych oraz 
ogródków gastronomicznych sezonowych  
z urządzeniami i obiektami nietrwale związa-
nymi z gruntem, przy czym forma tych obiek-
tów podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków;  

9)  dla ogrodzeě od strony dróg oraz innych tere-
nów publicznych wprowadza się stosowanie 
elementów kamiennych ceglanych, drewnia-
nych i metalowych z zakazem stosowania stali 
zbrojeniowej oraz ogrodzenia z siatki, prefa-
brykatów aluminiowych, betonowych i in-
nych;  

10)  tereny naleġy urządzić zielenią trzystopniową, 
częĝciowo zimozieloną, zachować, utrzymy-
wać i pielęgnować istniejący starodrzew nie 
kolidujący z projektowanym zagospodarowa-
niem;  

11)  dopuszcza się kładki lub mostki pieszo - rowe-
rowe nad zelektryfikowanymi torami kolejo-
wymi, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. 2)-5); powinny 
się one charakteryzować lekką konstrukcją, 
dopasowaną do specyfiki terenu i uwzględnia-
jącą skrajnię trakcji elektrycznych;  

12)  obowiązuje zakaz prowadzenia magistrali wo-
dociągowych o ĝrednicy większych niġ  
Ø 1200 mm wzdłuġ linii kolejowych;  

13)  w bezpoĝrednim sąsiedztwie linii kolejowych 
wyklucza się lokalizację placów zabaw, ciągów 
rowerowych i spacerowych oraz boisk spor-
towych dla dyscyplin rzutowych;  

14)  w przypadku uzupełnienia drzewostanu, two-
rzenia obszarów parkowych lub projektowania 
pasa zieleni izolacyjnej w rejonie drogi ġelaz-
nej, naleġy tak zadrzewić tereny, aby ich usy-
tuowanie nie zagraġało bezpieczeěstwu ruchu 
na liniach kolejowych;  

15)  dopuszcza się wydzielenie częĝci nieruchomo-
ĝci w celu zagospodarowania komercyjnego, 
zgodnie z funkcją ustaloną w planie.  
4.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej − dojazd od strony terenu 
150.1.KDW.  

§ 19. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 59.1.US/ZP i 85.5.US/ZP ustala 
się następujące przeznaczenie:  
1)  podstawowe:  

a)  usługi sportu i rekreacji,  
b)  zieleě publiczna;  

2)  uzupełniające:  
a)  ciągi piesze i rowerowe,  
b)  infrastruktura techniczna.  

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy:  
1)  zakaz zabudowy z zastrzeġeniem pkt 2);  
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2)  dopuszcza się modernizację nabrzeġa zatoki, w 
tym wykonanie urządzeě zapewniających do-
stęp do wody, jako elementów bulwaru.  

3.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu:  
1)  dopuszcza się zmianę ukształtowania terenów i 

ich podniesienie powyġej poziomu corocznych 
wahaě lustra wody;  

2)  dopuszcza się urządzenie bulwaru, powiązane-
go funkcjonalnie z terenami sąsiednimi;  

3)  na terenie 59.1.US/ZP dopuszcza się wykonanie 
plaġy, trawiastej lub piaszczystej z niezbędnymi 
elementami zagospodarowania;  

4)  urządzenie miejsc do siedzenia i odpoczynku;  
5)  obowiązuje urozmaicona i wysokiej jakoĝci ma-

ła architektura;  
6)  powierzchnie (posadzki) naleġy projektować wg 

jednolitej koncepcji architektonicznej z zasto-
sowaniem materiałów takich jak kostka bruko-
wa, kamieě, drewno lub nowoczesne materiały 
ceramiczne;  

7)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną;  
8)  obowiązek oĝwietlenia głównych ciągów pie-

szych i rowerowych;  
9)  obowiązek zachowania, utrzymania i pielęgno-

wania istniejącego starodrzewu nie kolidujące-
go z rozwiązaniami projektowymi.  

4.  Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące ob-
sługi komunikacyjnej:  
1)  dojazd dla terenu 59.1.US/ZP od strony terenu 

158.1.KD-P;  
2)  dojazd dla terenu 85.5.US/ZP od strony terenu 

159.1.KD-P.  

§ 20. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 59.2.US/ZP ustala się następujące 
przeznaczenie:  
1)  podstawowe:  

a)  usługi sportu i rekreacji,  
b)  zieleě publiczna;  

2)  uzupełniające:  
a)  zieleě izolacyjna,  
b)  dojazdy wewnętrzne, parkingi,  
c)  ciągi piesze, bulwar,  
d)  infrastruktura techniczna.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  
1)  zakaz zabudowy z zastrzeġeniem pkt 2) i 3);  
2)  dopuszcza się lokalizację obiektów tymczaso-

wych, związanych z organizacją imprez maso-
wych lub plenerowych, oraz realizację przezna-
czonych pod ten cel utwardzonych posadzek;  

3)  dopuszcza się lokalizację stałych obiektów  
i urządzeě słuġących celom sportu, rekreacji  
i wypoczynku.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  dopuszcza się urządzenie bulwaru, powiązane-

go funkcjonalnie, przestrzennie i kompozycyjnie 
z terenami sąsiednimi;  

2)  dopuszcza się organizację imprez masowych;  
3)  urządzenie miejsc do siedzenia i odpoczynku;  

4)  obowiązuje urozmaicona i wysokiej jakoĝci ma-
ła architektura;  

5)  powierzchnie (posadzki) naleġy projektować wg 
jednolitej koncepcji architektonicznej z zasto-
sowaniem materiałów takich jak kostka bruko-
wa, kamieě lub nowoczesne materiały cera-
miczne;  

6)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną;  
7)  obowiązek oĝwietlenia ciągów pieszych i rowe-

rowych;  
8)  obowiązek zachowania, utrzymania i pielęgno-

wania istniejącego starodrzewu nie kolidujące-
go z rozwiązaniami projektowymi.  

4.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej − od strony terenu 150.1.KDW.  

§ 21. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 59.3.US/ZP ustala się następujące 
przeznaczenie:  
1)  podstawowe:  

a)  usługi sportu i rekreacji,  
b)  usługi gastronomii,  
c)  usługi turystyki,  
d)  zieleě publiczna lub komercyjna;  

2)  uzupełniające:  
a)  zieleě izolacyjna,  
b)  dojazdy wewnętrzne, ciągi piesze,  
c)  parkingi,  
d)  infrastruktura techniczna.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  
1)  nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 

planu;  
2)  wszelkie prace budowlane i ziemne mogą być 

prowadzone po uzyskaniu opinii Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków;  

3)  dachy ukoĝne lub płaskie, zakazuje się stoso-
wania dachów o mijających się połaciach na 
wysokoĝci kalenicy oraz dachów o asymetrycz-
nym nachyleniu połaci;  

4)  ustala się nieprzekraczalną wysokoĝć zabudowy 
do 8,0 m dla dachów płaskich i 10,5 m dla da-
chów ukoĝnych;  

5)  dopuszcza się odstępstwo od ww. wysokoĝci w 
celu lokalizowania dominant architektonicz-
nych;  

6)  dopuszcza się nowoczesną formę; zabudowa 
powinna być projektowana wg jednolitej kon-
cepcji architektonicznej z uwzględnieniem funk-
cji uzupełniających, takich jak miejsca parkin-
gowe i zieleě wewnętrzna;  

7)  zaleca się lokalizację urządzeě infrastruktury 
technicznej w formie wbudowanej lub przybu-
dowanej do obiektu;  

8)  dopuszcza się lokalizację garaġy, jedynie w po-
wiązaniu z obiektami funkcji podstawowej,  
o formie architektonicznej nawiązującej do tych 
obiektów.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  dopuszcza się wydzielenie nieruchomoĝci  

w celu zagospodarowania komercyjnego, 
zgodnie z funkcją ustaloną w planie;  
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2)  dopuszcza się organizację imprez masowych;  
3)  urządzenie miejsc do siedzenia i odpoczynku;  
4)  obowiązuje urozmaicona i wysokiej jakoĝci 

mała architektura;  
5)  powierzchnie (posadzki) naleġy projektować 

wg jednolitej koncepcji architektonicznej z za-
stosowaniem materiałów takich jak kostka 
brukowa, kamieě lub nowoczesne materiały 
ceramiczne;  

6)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną;  
7)  obowiązek oĝwietlenia ciągów pieszych i ro-

werowych;  
8)  dopuszcza się lokalizację ogródków gastro-

nomicznych, stanowiących przedłuġenie sal 
konsumenckich lokali gastronomicznych;  

9)  dla ogrodzeě od strony dróg oraz innych tere-
nów publicznych wprowadza się stosowanie 
elementów kamiennych ceglanych, drewnia-
nych i metalowych z zakazem stosowania stali 
zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów 
betonowych;  

10)  tereny naleġy urządzić zielenią trzystopniową, 
częĝciowo zimozieloną, zachować istniejący 
starodrzew nie kolidujący z rozwiązaniami 
projektowymi.  
4.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej − dojazd od strony terenu 
150.1.KDW.  

§ 22. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 83.1.US/ZP ustala się następujące 
przeznaczenie:  
1)  podstawowe:  

a)  usługi sportu i rekreacji,  
b)  zieleě publiczna;  

2)  uzupełniające:  
a)  usługi handlu i gastronomii,  
b)  dojazdy, ciągi piesze,  
c)  bulwar,  
d)  infrastruktura techniczna.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  
1)  nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 

planu;  
2)  wszelkie prace budowlane i ziemne mogą być 

prowadzone po uzyskaniu opinii Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków;  

3)  ustala się nieprzekraczalną wysokoĝć zabudowy 
do 9.0 m;  

4)  dopuszcza się odstępstwo od w/w wysokoĝci  
w celu lokalizowania dominant architektonicz-
nych;  

5)  dopuszcza się modernizację nabrzeġa zatoki 
Odry, w tym wykonanie urządzeě wodnych (sli-
pu do wodowania sprzętu pływającego, pomo-
stów itp.);  

6)  nowoczesna forma architektury, zakazuje się 
stosowania dachów o mijających się połaciach 
na wysokoĝci kalenicy oraz dachów o asyme-
trycznym nachyleniu połaci;  

7)  zabudowa powinna być projektowana wg jed-
nolitej koncepcji architektonicznej, z uwzględ-
nieniem funkcji uzupełniających i powiązaě 

funkcjonalno-przestrzennych z terenami sąsied-
nimi;  

8)  zaleca się lokalizację urządzeě infrastruktury 
technicznej jedynie w formie wbudowanej lub 
przybudowanej do obiektu;  

9)  dopuszcza się lokalizację hangaru na sprzęt 
pływający.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  dopuszcza się urządzenie bulwaru, powiązane-

go funkcjonalnie, przestrzennie i kompozycyjnie 
z terenami sąsiednimi;  

2)  urządzenie miejsc do siedzenia i odpoczynku;  
3)  obowiązuje urozmaicona i wysokiej jakoĝci ma-

ła architektura;  
4)  nawierzchnie i posadzki naleġy projektować wg 

jednolitej koncepcji architektonicznej z zasto-
sowaniem materiałów takich jak kostka bruko-
wa, kamieě lub nowoczesne materiały cera-
miczne;  

5)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną;  
6)  obowiązek oĝwietlenia ciągów pieszych i rowe-

rowych;  
7)  dla ogrodzeě od strony dróg oraz innych tere-

nów publicznych wprowadza się stosowanie 
elementów kamiennych ceglanych, drewnia-
nych i metalowych z zakazem stosowania stali 
zbrojeniowej oraz ogrodzenia z siatki, prefabry-
katów betonowych aluminiowych i innych;  

8)  tereny naleġy urządzić zielenią trzystopniową, 
częĝciowo zimozieloną, zachować istniejący sta-
rodrzew nie kolidujący z rozwiązaniami projek-
towymi;  

9)  dopuszcza się makroniwelację terenu.  
4.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej − dojazd od strony terenu 
150.1.KDW.  

§ 23. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 83.2.US/KS/ZP ustala się nastę-
pujące przeznaczenie:  
1)  podstawowe:  

a)  usługi sportu i rekreacji,  
b)  parking publiczny,  
c)  zieleě publiczna;  

2)  uzupełniające:  
a)  zieleě izolacyjna,  
b)  dojazdy, ciągi piesze;  
c)  infrastruktura techniczna.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  
1)  nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 

planu;  
2)  wszelkie prace budowlane i ziemne mogą być 

prowadzone po uzyskaniu opinii Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków;  

3)  dopuszcza się makroniwelację terenu;  
4)  ustala się nieprzekraczalną wysokoĝć zabudowy 

do 9.0 m;  
5)  dopuszcza się odstępstwo od ww. wysokoĝci  

w celu lokalizowania dominant architektonicz-
nych,  
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6)  dopuszcza się modernizację nabrzeġa kanału, 
w tym wykonanie urządzeě wodnych;  

7)  architektura nowoczesna, zakazuje się stoso-
wania dachów o mijających się połaciach na 
wysokoĝci kalenicy oraz dachów o asyme-
trycznym nachyleniu połaci;  

8)  zabudowa powinna być projektowana wg jed-
nolitej koncepcji architektonicznej, z uwzględ-
nieniem funkcji uzupełniających, w powiąza-
niu funkcjonalno-przestrzennym z terenami 
sąsiednimi;  

9)  zaleca się lokalizację urządzeě infrastruktury 
technicznej jedynie w formie wbudowanej lub 
przybudowanej do obiektu;  

10)  dopuszcza się lokalizację garaġu, jedynie w 
powiązaniu z obiektem funkcji podstawowej, o 
formie architektonicznej nawiązującej do tego 
obiektu.  
3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  dopuszcza się urządzenie bulwaru, powiązane-

go funkcjonalnie, przestrzennie i kompozycyjnie 
z terenami sąsiednimi;  

2)  obowiązek urządzenia parkingu publicznego  
z zielenią towarzyszącą, w tym wysoką;  

3)  urządzenie miejsc do siedzenia i odpoczynku;  
4)  obowiązuje urozmaicona i wysokiej jakoĝci ma-

ła architektura;  
5)  nawierzchnie i posadzki naleġy projektować wg 

jednolitej koncepcji architektonicznej z zasto-
sowaniem materiałów takich jak kostka bruko-
wa, kamieě lub nowoczesne materiały cera-
miczne;  

6)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną;  
7)  obowiązek oĝwietlenia ciągów pieszych i rowe-

rowych;  
8)  dla ogrodzeě od strony dróg oraz innych tere-

nów publicznych wprowadza się stosowanie 
elementów kamiennych ceglanych, drewnia-
nych i metalowych z zakazem stosowania stali 
zbrojeniowej oraz ogrodzenia z siatki, prefabry-
katów betonowych, aluminiowych i innych;  

9)  tereny naleġy urządzić zielenią trzystopniową, 
częĝciowo zimozieloną, niekolidujący z rozwią-
zaniami projektowymi starodrzew zachować.  

4.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej − dojazd od strony terenu 
150.1.KDW.  

§ 24. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 59.4.ZP i 59.5.ZP ustala się na-
stępujące przeznaczenie:  
1)  podstawowe - zieleě parkowa, publiczna;  
2)  uzupełniające:  

a)  bulwar, ciągi piesze,  
b)  infrastruktura techniczna;  

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  zakazuje się wznoszenia obiektów budowla-

nych, w tym urządzeě reklamowych z zastrze-
ġeniem pkt 2) i 3);  

2)  dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych 
oraz innych elementów małej architektury;  

3)  dla terenu 59.4.ZP dopuszcza się modernizację 
nabrzeġa zatoki, w tym wykonanie urządzeě 
wodnych dla potrzeb bulwaru, dopuszcza się 
makroniwelację terenu;  

4)  wszelkie prace budowlane i ziemne mogą być 
prowadzone po uzyskaniu opinii Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków;  

5)  dopuszcza się urządzenie bulwaru, powiąza-
nego funkcjonalnie, przestrzennie i kompozy-
cyjnie z terenami sąsiednimi;  

6)  urządzenie miejsc do siedzenia i odpoczynku;  
7)  obowiązuje urozmaicona i wysokiej jakoĝci 

mała architektura;  
8)  nawierzchnie i posadzki naleġy projektować 

wg jednolitej koncepcji architektonicznej z za-
stosowaniem materiałów takich jak kostka 
brukowa, kamieě lub nowoczesne materiały 
ceramiczne;  

9)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną;  
10)  obowiązek oĝwietlenia ciągów pieszych i ro-

werowych;  
11)  naleġy utrzymywać i konserwować zieleě  

w tym istniejący starodrzew zgodnie z wymo-
gami sztuki ogrodowej, powstałe ubytki nale-
ġy uzupełniać gatunkami zgodnymi z istnieją-
cym siedliskiem;  
3.  Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują następujące ustalenia dotyczące ob-
sługi komunikacyjnej dojazd od strony terenu 
158.1.KD-P.  

§ 25. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 75.1.ZP ustala się następujące 
przeznaczenie:  
1)  podstawowe - zieleě, publiczna lub prywatna, 

zieleě parkowa, skwer;  
2)  uzupełniające:  

a)  ciągi piesze,  
b)  infrastruktura techniczna;  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1)  zakazuje się wznoszenia obiektów budowla-

nych, w tym urządzeě reklamowych z zastrze-
ġeniem pkt 2);  

2)  dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych 
typu: altana, pergola oraz innych elementów 
małej architektury;  

3)  prace budowlane, renowacyjne bądğ porząd-
kowe naleġy uzgadniać z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków;  

4)  w przypadku zieleni publicznej naleġy urządzić 
wejĝcie od strony ul. Staromiejskiej, dopuszcza 
się wygrodzenie terenu w formie ogrodzenia 
lub form roĝlinnych;  

5)  dopuszcza się włączenie terenu, jako zieleni 
prywatnej do terenu oznaczonego symbolem 
7.1.MW/U lub 46UP;  

6)  nawierzchnie i posadzki naleġy projektować wg 
jednolitej koncepcji architektonicznej z zasto-
sowaniem materiałów takich jak kostka bruko-
wa, kamieě lub nowoczesne materiały cera-
miczne;  

7)  obowiązek oĝwietlenia ciągów pieszych;  
8)  zakazuje się wtórnych podziałów terenu.  
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3.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej dojazd od strony terenu 138.1KD-D 
przez teren 7.2 KS.  

§ 26. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 94.1.ZP ustala się następujące 
przeznaczenie:  
1)  podstawowe:  

a)  zieleě parkowa, publiczna,  
b)  infrastruktura techniczna (w tym instalacje 

wodne, wody przemysłowej, instalacje od-
prowadzające wody kopalniano-technolo-
giczne do Odry);  

2)  uzupełniające: ciągi piesze i zieleě izolacyjna.  
2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1)  instalacje wody przemysłowej odprowadzają-
ce wody kopalniano-technologiczne do Odry, 
w tym podziemny rurociąg Ø 900 wód prze-
mysłowych biegnący od „Pompowni Odra” 
do rzeki Odra, uġytkowanie bez zmian, z za-
strzeġeniem pkt 3);  

2)  dopuszcza się inną infrastrukturę techniczną z 
zastrzeġeniem pkt 3);  

3)  obowiązek umieszczenia infrastruktury tech-
nicznej pod powierzchnią terenu;  

4)  dopuszcza się modernizację nabrzeġa kanału, 
w tym wykonanie urządzeě wodnych dla po-
trzeb bulwaru;  

5)  dopuszcza się urządzenie bulwaru, powiąza-
nego funkcjonalnie, przestrzennie i kompozy-
cyjnie z terenami sąsiednimi;  

6)  dopuszcza się kładkę pieszo - rowerową nad 
kanałem, o lekkiej konstrukcji, dopasowaną do 
specyfiki terenu i umoġliwiającą swobodny 
przepływ drobnego sprzętu pływającego: ło-
dzi, kajaków, rowerów wodnych itp;  

7)  dopuszcza się urządzenie miejsc do siedzenia  
i odpoczynku oraz urozmaiconą i wysokiej ja-
koĝci małą architekturę;  

8)  nawierzchnie naleġy projektować wg jednolitej 
koncepcji architektonicznej z zastosowaniem 
materiałów takich jak kostka brukowa, kamieě 
lub nowoczesne materiały ceramiczne;  

9)  w miarę moġliwoĝci oĝwietlenie ciągów pie-
szych i rowerowych;  

10)  od strony istniejących terenów przemysło-
wych naleġy urządzić pas zieleni izolacyjnej 
trzystopniowej, w tym zimozielonej.  
3.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej − dojazd od strony terenu 94.2.NO 
po uzyskaniu zgody właĝciciela terenu.  

§ 27. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 86.1.ZP/KD-P ustala się następu-
jące przeznaczenie:  
1)  podstawowe − ciąg pieszy – bulwar;  
2)  uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleě 

parkowa, publiczna.  
2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące zabudo-
wy i zagospodarowania terenu:  
1)  ciąg pieszo-rowerowy powiązać, funkcjonalnie, 

przestrzennie i kompozycyjnie z terenami są-

siednimi: terenem dawnego fortu gwiağdziste-
go i planowaną galerią handlowo-usługową 
oraz terenami rekreacyjnymi połoġonymi nad 
zatoką;  

2)  zakazuje się wznoszenia obiektów budowla-
nych, w tym urządzeě reklamowych z zastrze-
ġeniem pkt. 3);  

3)  dopuszcza się lokalizację urządzeě do siedzenia 
i odpoczynku oraz innych elementów małej ar-
chitektury;  

4)  zachować istniejący starodrzew nie kolidujący  
z rozwiązaniami projektowymi;  

5)  posadzki projektować wg jednolitej koncepcji 
architektonicznej z zastosowaniem materiałów 
takich jak kostka brukowa, kamieě lub nowo-
czesne materiały ceramiczne;  

6)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną, zakazu-
je się prowadzenia magistrali wodociągowych  
o ĝrednicy większych niġ Ø 1200 mm wzdłuġ li-
nii kolejowych;  

7)  obowiązek oĝwietlenia ciągów pieszych i rowe-
rowych;  

8)  dopuszcza się kładkę lub mostek pieszo-rowero-
wy nad zelektryfikowanymi torami kolejowymi 
zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. 2)-5), o lekkiej konstruk-
cją, dopasowanej do specyfiki terenu  
i uwzględniającej skrajnię trakcji elektrycznych;  

9)  zakazuje się lokalizacji ĝcieġek rowerowych  
i alejek spacerowych w bezpoĝrednim sąsiedz-
twie linii kolejowej.  

3.  Tereny, o których mowa w ust. 1 przezna-
cza się na realizację celu publicznego.  

§ 28. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 84.1.ZN ustala się następujące 
przeznaczenie podstawowe: zieleě nieurządzona. 
Dopuszcza się infrastrukturę techniczną.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zabudo-
wy i zagospodarowania terenu:  
1)  dopuszcza się modernizację nabrzeġa zatoki,  

w tym wykonanie urządzeě wodnych, będących 
częĝcią bulwaru;  

2)  dopuszcza się urządzenie elementów bulwaru, 
powiązanego funkcjonalnie, przestrzennie  
i kompozycyjnie z terenami sąsiednimi, w tym 
kładki lub mostki pieszo-rowerowe nad terena-
mi wód powierzchniowych ĝródlądowych, kład-
ki powinny charakteryzować się lekką konstruk-
cją, dopasowaną do specyfiki terenu;  

3)  w miarę moġliwoĝci urządzenie miejsc do sie-
dzenia i odpoczynku oraz wysokiej jakoĝci ele-
mentów małej architektury;  

4)  nawierzchnie naleġy projektować wg jednolitej 
koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem 
powiązaě funkcjonalno-przestrzennych z tere-
nami sąsiednimi, w miarę moġliwoĝci oĝwietle-
nie ciągów pieszych i rowerowych.  

§ 29. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 94.2.NO ustala się następujące 
przeznaczenie:  
1)  podstawowe: teren infrastruktury technicznej,  

w tym przepompownia wód kopalnianych;  
2)  uzupełniające: zieleě izolacyjna.  
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2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  przepompownia wód kopalnianych − uġytko-

wanie bez zmian;  
2)  instalacje wodne, wody przemysłowej, instala-

cje odprowadzające wody kopalniano-technolo-
giczne do Odry w tym podziemny rurociąg  
Ø 900 wód przemysłowych biegnący od „Pom-
powni Odra” do rzeki Odra − uġytkowanie bez 
zmian z zastrzeġeniem pkt 4);  

3)  dopuszcza się inną infrastrukturę techniczną  
z zastrzeġeniem pkt 4);  

4)  obowiązek umieszczenia infrastruktury tech-
nicznej pod powierzchnią terenu.  

3.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej − dojazd od strony terenu 177.NO.  

§ 30. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.WS ustala się następujące 
przeznaczenie:  
1)  podstawowe: teren wód powierzchniowych 

ĝródlądowych – zatoka rzeki Odry.  
2)  uzupełniające: urządzenia wodne − kładka pie-

szo-rowerowa.  
2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  ustala się ochronę wód wraz z obudową biolo-

giczną;  
2)  utrzymanie i konserwację dna zatoki, urządzeě 

w dnie, umocnieě brzegów, murów oporowych 
i skarp;  

3)  naleġy zapewnić dostęp do wód, urządzeě hy-
drotechnicznych odpowiednim słuġbom odpo-
wiedzialnym za ich eksploatację i utrzymanie;  

4)  dopuszcza się lokalizację kładki pieszo-
rowerowej.  

§ 31. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2.WS ustala się następujące 
przeznaczenie:  
1)  podstawowe: teren wód powierzchniowych 

ĝródlądowych – zatoka rzeki Odry;  
2)  uzupełniające: urządzenia wodne − kładki pie-

szo-rowerowe.  
2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące zabudo-
wy i zagospodarowania terenu:  
1)  dopuszcza się nad zatoką kładki lub mostki pie-

szo-rowerowe o lekkiej konstrukcji, dopasowa-
nej do specyfiki terenu i umoġliwiającej swo-
bodny przepływ łodzi, jachtów, ġaglówek itp;  

2)  ustala się ochronę wód wraz z obudową biolo-
giczną;  

3)  ustala się pogłębienie dna zatoki, utrzymanie  
i konserwację instalacji i urządzeě wodnych, 
umocnieě brzegów, murów oporowych, skarp 
oraz ujĝć dopływów i rowów;  

4)  naleġy zapewnić dostęp do wód i urządzeě hy-
drotechnicznych odpowiednim słuġbom, odpo-
wiedzialnym za ich eksploatację i utrzymanie;  

5)  dopuszcza się regulację linii brzegowej zatoki 
wraz z zagospodarowaniem nabrzeġy dla po-
trzeb turystyki i rekreacji wodnej wraz z wyko-

rzystaniem do tego celu osadów z pogłębiania 
zatoki.  

§ 32. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3.WS ustala się następujące 
przeznaczenie:  
1)  podstawowe: teren płynących wód powierzch-

niowych ĝródlądowych – ciek melioracji pod-
stawowej − strumyk Sępolna;  

2)  uzupełniające: urządzenia wodne.  
2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące zabudo-
wy i zagospodarowania terenu:  
1)  dopuszcza się bulwar pieszo-rowerowy oraz 

kładki lub mostki pieszo-rowerowe nad terenem 
wód powierzchniowych ĝródlądowych;  

2)  kładki mogą charakteryzować się lekką kon-
strukcją, dopasowaną do specyfiki terenu,  

3)  ustala się ochronę wód wraz z obudową biolo-
giczną;  

4)  ustala się utrzymanie i konserwację koryt, urzą-
dzeě w korytach, umocnieě brzegów, murów 
oporowych, skarp oraz ujĝć dopływów i rowów;  

5)  naleġy zapewnić dostęp do wód, urządzeě me-
lioracyjnych i hydrotechnicznych odpowiednim 
słuġbom odpowiedzialnym za ich eksploatację i 
utrzymanie.  

§ 33. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 85.2.WS/KD-P i 85.3.WS/KD-P 
ustala się następujące przeznaczenie:  
1)  podstawowe:  

a)  teren wód powierzchniowych ĝródlądowych 
– rzeka Odra,  

b)  ciąg pieszo-rowerowy w formie kładki nad 
Odrą (alternatywnie);  

2)  uzupełniające: urządzenia wodne.  
2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 

obowiązują następujące ustalenia dotyczące zabu-
dowy i zagospodarowania terenu:  
1)  szerokoĝć w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu z dopuszczalnoĝcią tolerancji 1 m;  
2)  ustala się ochronę wód wraz z obudową biolo-

giczną;  
3)  utrzymanie i konserwacja koryta rzeki, urządzeě 

w korytach, umocnieě brzegów, murów oporo-
wych i skarp;  

4)  naleġy zapewnić dostęp do wód, urządzeě me-
lioracyjnych i hydrotechnicznych odpowiednim 
słuġbom odpowiedzialnym za eksploatację  
i utrzymanie;  

5)  dopuszcza się ciąg pieszo-rowerowy (alterna-
tywnie dla terenów wymienionych w ust. 1.)  
w formie kładki pieszo-rowerowej nad zelektry-
fikowanymi torami kolejowymi i rzeką Odrą,  
w celu połączenia Starego Miasta z Ostrowem 
Tumskim, powiązany funkcjonalnie, przestrzen-
nie i kompozycyjnie z terenami sąsiednimi;  

6)  nad rzeką Odrą kładka powinna charakteryzo-
wać się lekką konstrukcją, dopasowaną do spe-
cyfiki terenu, umoġliwiającą swobodny prze-
pływ wszelkich jednostek pływających; nad linią 
kolejową – spełniać warunki zgodnie z § 9 ust. 2 
pkt. 2)-5), uwzględniając skrajnię trakcji elek-
trycznych (minimalna skrajnia pionowa 7,0 m 
ponad główkę szyny);  
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7)  mała architektura w zaleġnoĝci od potrzeb i 
lokalnych uwarunkowaě;  

8)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną;  
9)  obowiązek oĝwietlenia ciągów pieszych i rowe-

rowych.  
3.  Tereny, o których mowa w ust. 1 w przy-

padku przeznaczenia ich pod kładkę pieszo-
rowerową, przeznacza się na realizację celu pu-
blicznego.  

§ 34. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 119.1.KD-Z i 120.1.KD-Z ustala 
się następujące przeznaczenie: ulica klasy zbior-
czej.  

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu:  
1)  szerokoĝć w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu z dopuszczalnoĝcią tolerancji  
2 m;  

2)  dopuszcza się przebudowę ulic, stosownie do 
potrzeb;  

3)  chodniki, zieleě i ĝcieġka rowerowa w zaleġnoĝci 
od potrzeb i lokalnych uwarunkowaě;  

4)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną;  
5)  wyklucza się lokalizację wielkoformatowych 

urządzeě reklamowych;  
6)  naleġy utrzymywać i pielęgnować istniejące 

okazy starodrzewu nie kolidującego z projekto-
waną przebudową ulic;.  

3.  Tereny, o których mowa w ust. 1 przezna-
cza się na realizację celu publicznego.  

§ 35. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 64.1.KD-D i 155.1.KD-D ustala się 
następujące przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej.  

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu:  
1)  szerokoĝć w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu z dopuszczalnoĝcią tolerancji  
1 m;  

2)  dopuszcza się przeznaczenie terenu 64.1.KD-D  
i północnej częĝci terenu 155.1KD-D pod ciąg 
pieszo-jezdny, z moġliwoĝcią lokalizacji sezo-
nowych ogródków gastronomicznych;  

3)  tereny naleġy projektować w powiązaniu z tere-
nami sąsiednimi, rozwiązania winny być spójne 
z ukształtowaniem bulwaru nadodrzaěskiego 
przy ul. Nadodrzaěskiej;  

4)  chodnik, zieleě, miejsca postojowe i ĝcieġka 
rowerowa w zaleġnoĝci od potrzeb i lokalnych 
uwarunkowaě;  

5)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną, w tym 
oĝwietlenie drogi.  

3.  Tereny, o których mowa w ust. 1 przezna-
cza się na realizację celu publicznego.  

§ 36. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 138.1.KD-D ustala się następują-
ce przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zabudo-
wy i zagospodarowania terenu:  
1)  szerokoĝć w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu z dopuszczalnoĝcią tolerancji  
1 m;  

2)  szerokoĝć jezdni – min. 6.0 m, wymagany co 
najmniej jednostronny chodnik;  

3)  dopuszcza się zlokalizowanie słupowej stacji 
transformatorowej, w miejscu oznaczonym na 
rysunku planu (alternatywnie);  

4)  chodnik, zieleě, miejsca postojowe i ĝcieġka 
rowerowa w zaleġnoĝci od potrzeb i lokalnych 
uwarunkowaě;  

5)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną, w tym 
oĝwietlenie drogi.  

3.  Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza 
się na realizację celu publicznego.  

§ 37. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 149.1.KD-D ustala się następują-
ce przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  jezdnia o szerokoĝci zapewniającej ruch dwu-

kierunkowy, w zaleġnoĝci od potrzeb i uwarun-
kowaě;  

2)  w częĝci wschodniej urządzić plac manewrowy- 
pętlę zawracającą;  

3)  dopuszcza się przeznaczenie całego terenu lub 
jego częĝci pod ciąg pieszy lub pieszo- 
-rowerowy o charakterze bulwaru powiązanego 
funkcjonalnie, przestrzennie i kompozycyjnie  
z terenami sąsiednimi;  

4)  w miejscu punktu widokowego zlokalizować 
dominantę architektoniczną jak na rysunku pla-
nu;  

5)  chodnik, schody, tarasy, zieleě, miejsca posto-
jowe i ĝcieġka rowerowa w zaleġnoĝci od po-
trzeb i lokalnych uwarunkowaě;  

6)  nie kolidujący z rozwiązaniami projektowymi 
starodrzew zachować i utrzymywać;  

7)  istniejące budynki gospodarcze przeznacza się 
do rozbiórki;  

8)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną, w tym 
oĝwietlenie drogi.  

3.  Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza 
się na realizację celu publicznego.  

§ 38. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 153.1.KD-D ustala się następują-
ce przeznaczenie:  
1)  ulica klasy dojazdowej;  
2)  plac publiczny – Rynek.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  

1)  wyodrębnić krawęġnikami nawierzchnię drogi 
(jezdnię), zgodnie z układem historycznym;  

2)  nawierzchnia jezdni, chodników i posadzek  
z zastosowaniem kostki i płyt granitowych, za-
leca się wykorzystanie ocalałych reliktów hi-
storycznych nawierzchni z terenu Starego 
Miasta, jak: kostka granitowa, płyty, rynsztoki, 
krawęġniki itp.;  

3)  w miarę moġliwoĝci w posadzkach zaznaczyć 
historyczne linie zabudowy i parcelacje dzia-
łek;  

4)  w rejonie wieġy Ratusza zlokalizować miejsce 
dla obsługi turystów (placyk, ławki, stojaki na 
rowery, tablica informacyjna itp.);  
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5)  dopuszcza się lokalizację obiektów tymczaso-
wych związanych bezpoĝrednio z organizacją 
imprez masowych, obiekty te powinny mieć 
jednolity charakter w granicach strefy „A” 
ochrony konserwatorskiej, a ich projekty pod-
legają opinii Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków;  

6)  zaleca się odtworzenie historycznych elemen-
tów małej architektury, w tym dwóch lamp 
przed Teatrem;  

7)  dopuszcza się przeznaczenie częĝci jezdni pod 
wydzielone miejsca postojowe;  

8)  zieleě, w tym zieleě ozdobna oraz ĝcieġka ro-
werowa w zaleġnoĝci od potrzeb i lokalnych 
uwarunkowaě;  

9)  naleġy utrzymywać i pielęgnować istniejące 
szpalery drzew; starodrzew przed Teatrem  
i nasadzenia przed Ratuszem;  

10)  dopuszcza się wykorzystanie terenu dla orga-
nizacji imprez masowych;  

11)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną, w tym 
oĝwietlenie.  
3.  Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza 

się na realizację celu publicznego.  

§ 39. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 5.1.KD-D/KDW, 122.1.KD-D/KDW 
i 133.1.KD-D/KDW ustala się następujące przezna-
czenie (alternatywne):  
1)  ulica klasy dojazdowej;  
2)  ulica wewnętrzna.  

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu:  
1)  szerokoĝć w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu z dopuszczalnoĝcią tolerancji  
1 m;  

2)  dopuszcza się przekształcenie ulic klasy dojaz-
dowej (publicznych) w ulice wewnętrzne (nie-
publiczne) w celu ich zbycia mieszkaěcom przy-
ległych terenów zabudowy mieszkaniowo- 
-usługowej;  

3)  chodnik, zieleě i miejsca postojowe w zaleġno-
ĝci od potrzeb i lokalnych uwarunkowaě;  

4)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną, w tym 
oĝwietlenie drogi;  

5)  dla terenu 5.1KD-D/KDW dopuszcza się lokaliza-
cję boksu ĝmietnikowego z moġliwoĝcią wydzie-
lenia działki;  

6)  w przypadku modernizacji lub remontu dróg 
zaleca się zmianę istniejącej nawierzchni z kost-
ki betonowej na kamienną;  

7)  w przypadku przeznaczenia na ulice wewnętrz-
ne, dopuszcza się ich wygrodzenie od strony 
dróg publicznych, z zastosowaniem np. bram 
przejazdowych, wykonanych z kamienia, mate-
riałów ceramicznych oraz elementów kutych na 
podmurówce, wyklucza się stosowanie typo-
wych elementów prefabrykowanych.  

3.  Tereny, o których mowa w ust. 1 w przy-
padku przeznaczenia ich pod ulice klasy dojazdo-
wej przeznacza się na realizację celu publicznego.  

§ 40. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 129.1.KD-J ustala się następujące 
przeznaczenie:  
1)  ciąg pieszo-jezdny;  

2)  pasaġ handlowo - usługowy.  
2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  zagospodarowanie ul. Szewskiej na ulicę we-

wnętrzną lub pasaġ handlowo-usługowy, do-
puszcza się incydentalny ruch kołowy, w tym 
związany z obsługą lokali usługowych przy  
ul. Szewskiej;  

2)  dopuszcza się lokalizację obiektów tymczaso-
wych związanych bezpoĝrednio z organizacją 
imprez masowych, obiekty te powinny mieć 
jednolity charakter w granicach strefy „A” 
ochrony konserwatorskiej, a ich projekty podle-
gają opinii Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków;  

3)  nawierzchnie i posadzki z zaznaczeniem histo-
rycznych linii zabudowy i parcelacji działek;  

4)  w miarę moġliwoĝci odtworzenie historycznych 
elementów małej architektury;  

5)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną, w tym 
oĝwietlenie z uwzględnieniem lamp bocznych 
(kinkietów) lub nadwieszonych nad ulicą;  

6)  w przypadku przeznaczenia terenu pod pasaġ 
handlowo-usługowy, dopuszcza się jego zada-
szenie.  

3.  Teren, o którym mowa w ust. 1, w przy-
padku przeznaczenia go pod ciąg pieszo-jezdny, 
przeznacza się na realizację celu publicznego.  

§ 41. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu 57.3.KD-P ustala się następujące przezna-
czenie:  
1)  podstawowe – komunikacja piesza;  
2)  uzupełniające:  

a)  zieleě publiczna,  
b)  infrastruktura techniczna.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  placyk i ciągi piesze, schody, tarasy projekto-

wać i urządzić w powiązaniu z terenami sąsied-
nimi, według jednolitej koncepcji architekto-
nicznej;  

2)  urządzenie miejsc do siedzenia i odpoczynku;  
3)  obowiązuje urozmaicona i wysokiej jakoĝci ma-

ła architektura;  
4)  powierzchnie (posadzki) naleġy projektować  

z zastosowaniem materiałów takich jak kostka 
brukowa, kamieě lub inne nowoczesne materia-
łu ceramiczne;  

5)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną;  
6)  obowiązek oĝwietlenia terenu;  
7)  naleġy wkomponować w nowy sposób zago-

spodarowania relikty fortyfikacji nowoġytnych - 
muru Carnota oraz zachować starodrzew nie ko-
lidujący z projektowanymi rozwiązaniami.  

3.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala 
się obsługę komunikacyjną – dostęp od strony 
terenu 149.1KD-D.  

§ 42. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 150.2.KD-P, 158.1.KD-P  
i 159.1.KD-P ustala się następujące przeznaczenie 
podstawowe − ciąg pieszo-rowerowy.  
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2.  Na terenach, o którym mowa w ust. 1 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu:  

1)  dla ciągu, oznaczonego na rysunku planu 
orientacyjnymi liniami rozgraniczającymi do-
puszcza się zmianę jego przebiegu, w zaleġno-
ĝci od faktycznych uwarunkowaě (ukształto-
wanie terenu, zieleě, itp.);  

2)  dopuszcza się urządzenie ciągu na nasypie, 
powyġej rzędnej zalewowej z 1997 r. – 75,7 m 
n.p.m., w szczególnoĝci odcinków prowadzą-
cych w kierunku planowanych kładek pieszo – 
rowerowych, naleġy zapewnić swobodę spły-
wu wód opadowych;  

3)  przebieg ciągu winien powiązać funkcjonalnie, 
przestrzennie i kompozycyjnie wszystkie ele-
menty planowanego zagospodarowania tere-
nów, w oparciu o jednolitą koncepcję dla ca-
łego obszaru przeznaczonego pod sport i re-
kreację;  

4)  dopuszcza ruch samochodów specjalnych 
oraz pojazdów, związanych z utrzymaniem 
czystoĝci i konserwacją urządzeě;  

5)  przewidzieć kładkę pieszo-rowerową (mostek) 
nad strumykiem Sępolna;  

6)  dopuszcza się inne ciągi piesze i pieszo-ro-
werowe o znaczeniu drugorzędnym;  

7)  mała architektura, zieleě w zaleġnoĝci od po-
trzeb i lokalnych uwarunkowaě;  

8)  nawierzchnie i posadzki naleġy projektować 
wg jednolitej koncepcji architektonicznej z za-
stosowaniem materiałów takich jak kostka 
brukowa, kamieě, drewno lub nowoczesne 
materiały ceramiczne;  

9)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną;  
10)  obowiązek oĝwietlenia głównych ciągów pie-

szych.  

§ 43. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 85.1.KK ustala się następujące 
przeznaczenie: tereny komunikacji kolejowej i ob-
sługi kolejowej w tym: linie kolejowe, obiekty  
i urządzenia infrastruktury technicznej związanej  
z ruchem kolejowym.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  teren przeznaczony do włączenia w obszar ist-

niejącej linii PKP;  
2)  szerokoĝć w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu z dopuszczalnoĝcią tolerancji  
1 m;  

3)  dopuszcza się kładkę pieszo-rowerową nad ze-
lektryfikowanymi torami kolejowymi zgodnie  
z § 9 ust. 2 pkt. 2)-5) i rzeką Odrą, mającą na ce-
lu połączenie Starego Miasta z Ostrowem Tum-
skim;  

4)  kładka nad linią kolejową powinna charaktery-
zować się lekką konstrukcją, dopasowaną do 
specyfiki terenu i uwzględniającą skrajnię trakcji 
elektrycznych (minimalna skrajnia pionowa  
7,0 m ponad główkę szyny);  

5)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną, nie 
związaną z prowadzeniem ruchu kolejowego  
i jej skrzyġowanie z linią kolejową, na warun-

kach podanych przez właĝciwego zarządcę linii 
PKP.  

§ 44. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 149.2.KK ustala się następujące 
przeznaczenie: tereny komunikacji kolejowej i ob-
sługi kolejowej w tym: linie kolejowe, obiekty  
i urządzenia infrastruktury technicznej związanej  
z ruchem kolejowym.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  teren przeznaczony do włączenia w obszar ist-

niejącej linii PKP;  
2)  szerokoĝć w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu z dopuszczalnoĝcią tolerancji  
1 m;  

3)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną, nie 
związaną z prowadzeniem ruchu kolejowego  
i jej skrzyġowanie z linią kolejową, na warun-
kach podanych przez właĝciwego zarządcę linii 
PKP.  

§ 45. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 7.2.KS ustala się następujące 
przeznaczenie:  
1)  podstawowe: parking;  
2)  uzupełniające:  

a)  garaġe,  
b)  zieleě izolacyjna;  
c)  ulice wewnętrzne, ciągi piesze;  
d)  infrastruktura techniczna.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  
1)  zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych,  

z zastrzeġeniem pkt. 2) i 3);  
2)  dopuszcza się murowany zespół boksów gara-

ġowych, jednokondygnacyjnych, o maksymal-
nej wysokoĝci zabudowy 4m, wykonany według 
jednolitego projektu oraz adaptację istniejących 
garaġy murowanych, które naleġy w formie  
i wyglądzie dostosować do nowych garaġy (ko-
lorystyka ĝcian, kształt i pokrycie dachu, typ 
drzwi garaġowych, orynnowanie, itp.); istniejące 
garaġe tymczasowe − do likwidacji;  

3)  dopuszcza się lokalizację słupowej stacji trans-
formatorowej w miejscu wskazanym na rysun-
ku planu, z moġliwoĝcią wydzielenia działki;  

4)  dopuszcza się elementy małej architektury;  
3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  parking naziemny z zielenią towarzyszącą, na-

wierzchnię naleġy wykonać z zastosowaniem 
historycznych materiałów, takich jak kostka 
brukowa, kamieě lub nowoczesnych materia-
łów ceramicznych, z zakazem wygradzania;  

2)  dojazd, chodnik, oĝwietlenie i zieleě w zaleġno-
ĝci od potrzeb i lokalnych uwarunkowaě;  

3)  dopuszcza się wydzielenie ulicy wewnętrznej do 
obsługi terenu 7.1.MW/U i 75.1.ZP;  

4)  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej − dojazd od strony terenu 
138.1.KD-D.  
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§ 46. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 102.1.KS ustala się następujące 
przeznaczenie:  
1)  podstawowe: parking;  
2)  uzupełniające:  

a)  zieleě izolacyjna,  
b)  ciąg pieszy,  
c)  infrastruktura techniczna.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy:  
1)  zakaz zabudowy kubaturowej z zastrzeġeniem 

pkt 2) i pkt 3);  
2)  dopuszcza się zlokalizowanie słupowej stacji 

transformatorowej, w miejscu oznaczonym na 
rysunku planu;  

3)  dopuszcza się elementy małej architektury;  
4)  naleġy zachować istniejący starodrzew od stro-

ny ul. Ĝwiętojaěskiej.  
3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu − dopuszcza się odtworzenie 
historycznego ogrodzenia od strony ulicy Ĝwięto-
jaěskiej.  

4.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dojazd od strony terenu 138.1.KD-D.  

§ 47. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 150.1.KDW ustala się następujące 
przeznaczenie: ulica wewnętrzna wraz z placami 
manewrowymi.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  teren naleġy projektować funkcjonalnie, prze-

strzennie i kompozycyjnie w powiązaniu z tere-
nami sąsiednimi;  

2)  chodnik, zieleě w tym zieleě ozdobna, miejsca 
postojowe i ĝcieġka rowerowa w zaleġnoĝci od 
potrzeb i lokalnych uwarunkowaě;  

3)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną, w tym 
oĝwietlenie;  

4)  od zewnętrznej krawędzi budowli kolejowej 
naleġy pozostawić pas gruntu kolejowego  
o szerokoĝci 4,0 m dla potrzeb tzw. kolejowej 
drogi technologicznej wykorzystywanej m.in. 
przez słuġby ratownicze.  

§ 48. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 153.2.KDW ustala się następujące 
przeznaczenie: ulica wewnętrzna o incydentalnym 
ruchu kołowym.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1)  obowiązek utrzymania publicznego ciągu pie-

szego, łączącego plac publiczny przed Ratuszem 
z północną częĝcią Rynku;  

2)  dopuszcza się lokalizację obiektów tymczaso-
wych związanych bezpoĝrednio z organizacją 
imprez masowych, obiekty te powinny mieć 
jednolity charakter w granicach strefy „A” 
ochrony konserwatorskiej, a ich projekty podle-
gają opinii Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków;  

3)  w miarę moġliwoĝci odtworzenie historycznej 
posadzki z zaznaczeniem historycznych linii za-
budowy i parcelacji działek;  

4)  w miarę moġliwoĝci odtworzenie historycznych 
elementów małej architektury;  

5)  chodniki, zieleě ozdobna, miejsca postojowe  
i ĝcieġka rowerowa w zaleġnoĝci od potrzeb i lo-
kalnych uwarunkowaě;  

6)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną, w tym 
oĝwietlenie.  

Rozdział 3 

Przepisy końcowe  

§ 49. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12, usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala się wysokoĝć 
stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 
tej ustawy, na 30%.  

§ 50. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Głogowa.  

§ 51. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnoĝląskiego.  
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Radosław Pobol 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/358/ 
/2009 Rady Miejskiej w Głogowie  
z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoĝląskiego Nr 48 – 5137 – Poz. 718 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/358/ 
/2009 Rady Miejskiej w Głogowie  
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/358/ 
/2009 Rady Miejskiej w Głogowie  
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XLI/358/ 
/2009 Rady Miejskiej w Głogowie  
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 5 do uchwały nr XLI/358/ 
/2009 Rady Miejskiej w Głogowie  
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 6 do uchwały nr XLI/358/ 
/2009 Rady Miejskiej w Głogowie  
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 7 do uchwały nr XLI/358/ 
/2009 Rady Miejskiej w Głogowie  
z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 
Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Głogowa 
 

Stwierdza się zgodnoĝć zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego 
Miasta w Głogowie z ustaleniami „Studium uwarunkowaě i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Głogowa” (uchwała nr XXXV/307/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada  
2005 roku). 

 
 
 
 

Załącznik nr 8 do uchwały nr XLI/358/ 
/2009 Rady Miejskiej w Głogowie  
z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
Rada Miejska w Głogowie po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w trakcie wyłoġenia projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie do publicznego wglądu 
(w okresie od 11 wrzeĝnia 2009 r. do 12 pağdziernika 2009 r.) oraz w terminie wyznaczonym na składanie 
uwag, ustalonym na dzieě 26 pağdziernika 2009 r., w trybie art.18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póğn. zm.) postanawia: 
 
Uwagę KGHM Polska Miedğ S.A. uwzględnić. 
KGHM Polska Miedğ S.A. pismem z dnia 5 pağdziernika 2009 r. wniósł uwagę dotyczącą terenu usług 
sportu i rekreacji (US) a w szczególnoĝci lokalizacji nabrzeġa dla statków pasaġerskich. Lokalizacja na-
brzeġa dla statków pasaġerskich nie moġe ograniczać interesu KGHM Polska Miedğ S.A. polegającego na 
eksploatacji, remontach i modernizacji instalacji do odprowadzania wód kopalnianych do Odry. Uġyt-
kownik instalacji (KGHM Polska Miedğ S.A. O/Zakład Hydrotechniczny) musi posiadać dostęp w pasie 
niezbędnym dla realizacji prac budowlanych na trasie rurociągu w częĝci brzegowej i na odcinku instala-
cji w dnie Odry. 
 
W projekcie zmiany planu Starego Miasta w Głogowie dla terenu oznaczonego symbolem 85.4.US 
wprowadzono zapis w § 17 ust. 3. pkt 8: 
„projektowane elementy zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczególnoĝci lokalizacja nabrzeġa dla 
statków pasaġerskich nie mogą ograniczać moġliwoĝci eksploatacji, remontów i modernizacji instalacji 
KGHM Polska Miedğ S.A. do odprowadzania wód kopalnianych do rz. Odry i winny zapewnić jej uġyt-
kownikowi dostęp w pasie niezbędnym do realizacji prac budowlanych na trasie rurociągu”. 
Powyġszy zapis umoġliwia spełnienie warunków, postulowanych przez KGHM S.A. w piĝmie z dnia  
5 pağdziernika 2009 r. 
 
 

Załącznik nr 9 do uchwały nr XLI/358/ 
/2009 Rady Miejskiej w Głogowie  
z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami  
o finansach publicznych 

 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleġą do zadaě własnych gminy będą finansowa-
ne z budġetu gminy, w tym ze ĝrodków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a takġe ze ĝrodków 
zewnętrznych. 
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