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2. Publiczne Gimnazjum o nazwie: Gimnazjum im. Zawiszy 

Czarnego w Przywidzu.

  Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej 

nalec> miejscowoWci: Gromadzin, Przywidz, Czarna Huta, 

CzCstocin

  Do obwodu Gimnazjum im. Zawiszy Czarnego nalec> 

miejscowoWci: Bliziny, Borowina, Czarna Huta, CzCstocin, 

Gromadzin, Huta Dolna, Huta Górna, Jodłowno, Kierzkowo, 

Klonowo Dolne, Klonowo Górne, Kozia Góra, Marszewo, 

Marszewska Góra, Marszewska Kolonia, Majdany, Michalin, 

Miłowo, Nowa WieW Przywidzka, Olszanka, Piekło Dolne, Pie-

kło Górne, Pomlewo, Przywidz, Roztoka, Stara Huta, Sucha 

Huta, Szklana Góra, Trzepowo, Z>brsko Górne.

Zał>cznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI/242/09

Rady Gminy Przywidz

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

AKT ZAŁObYCIELSKI SZKOŁY PUBLICZNEJ

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 usta-

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j.: Dz. 

U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) w zwi>zku z art. 

58 ust. 1 i 6 oraz art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 wrzeWnia 

1991 r. o systemie oWwiaty (t.j.: Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z póan. zm.)

I. Nazwa szkoły:

  Szkoła Podstawowa

II. Typ szkoły
  Szkoła Podstawowa

III. Siedziba szkoły:

  83-047 Przywidz

  Trzepowo

IV. Organ prowadz>cy:

  Gmina Przywidz

  Do obwodu szkoły nalec> miejscowoWci: Bliziny, Borowina, 

Kierzkowo, Miłowo, Olszanka, Piekło Górne, Sucha Huta, 

Trzepowo, Klonowo Dolne, Piekło Dolne

Zał>cznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVI/242/09

Rady Gminy Przywidz

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

AKT ZAŁObYCIELSKI SZKOŁY PUBLICZNEJ

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 usta-

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j.: Dz. 

U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) w zwi>zku z art. 

58 ust. 1 i 6 oraz art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 wrzeWnia 

1991 r. o systemie oWwiaty (t.j.: Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z póan. zm.)

I. Nazwa szkoły:

  Szkoła Podstawowa

II. Typ szkoły
  Szkoła Podstawowa

III. Siedziba szkoły:

  83-047 Przywidz

  Pomlewo ul. Szkolna 3

IV. Organ prowadz>cy:

  Gmina Przywidz

 Do obwodu szkoły nalec> miejscowoWci: Huta Dolna, 

Jodłowno, Kozia Góra, Marszewo, Marszewska Góra, 

Marszewska Kolonia, Pomlewo, Szklana Góra, Z>brsko 

Górne, Huta Górna, Klonowo Górne, Majdany, Michalin, 

Nowa WieW Przywidzka, Roztoka, Stara Huta

1998

 UCHWAŁA Nr XXXIX/605/09

Rady Miejskiej w Słupsku

 z dnia 24 czerwca 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podwórko Kulturalne” w Słupsku.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 

80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 

1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. 

Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 

oraz art. 20 ust. 1 w zwi>zku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, 

poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 

r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413), w 

zwi>zku z uchwał> Nr XXVI/376/08 Rady Miejskiej w Słupsku 

z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie przyst>pienia do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mi-

ckiewicza” w Słupsku Rada Miejska w Słupsku uchwala, co 

nastCpuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

  Uchwala siC zmianC miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego „Mickiewicza” w Słupsku, przyjmuj>c> 

nazwC „Podwórko Kulturalne”, w granicach opracowania 

oznaczonych na rysunku planu stanowi>cym zał>cznik do 

niniejszej uchwały. Ustalenia planu wyracone s> w postaci 

zasad zagospodarowania terenów oraz rysunkiem planu.

§ 2

1. Ustalenia planu wymienionego w § 1 s> zgodne z ustalenia-

mi Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Słupska.

2. W planie nie zapisano inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy.

3. Do wyłoconego do publicznego wgl>du projektu planu 

uwagi nie wpłynCły

§ 3

  Integraln> czCWć uchwały stanowi zał>cznik – rysunek 

planu, wyrys ze Studium uwarunkowaM i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego.
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§ 4

1. Obszar planu dzieli siC na tereny, wydzielone liniami 

rozgraniczaj>cymi, o rócnych sposobach ucytkowania i 

zagospodarowania – zgodnie z rysunkiem planu.

2. Wszystkie okreWlenia zdefi niowane w planie nalecy rozu-

mieć zgodnie z podan> defi nicj>, niezalecnie od miejsca 

zastosowania w ustaleniach planu. W przypadku pozo-

stałych okreWleM ucytych, a nie zdefi niowanych w planie, 

obowi>zuj> defi nicje z aktów prawnych obowi>zuj>cych w 

chwili uchwalania planu.

3. WyjaWnienie okreWleM i pojCć ucytych w niniejszym pla-

nie:

1) p l a n – nalecy przez to rozumieć ustalenia planu, o 

którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,

2) rysunek planu – rysunek planu na mapie w skali 1:1000, 

stanowi>cy zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3) g r a n i c a   o p r a c o w a n i a – nalecy przez to rozumieć 
zewnCtrzne granice terenów objCtych opracowaniem, 

oznaczone na rysunku planu,

4) t e r e n – nalecy przez to rozumieć obszar wydzielony 

liniami rozgraniczaj>cymi o jednakowych zasadach 

zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało 

okreWlone w odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony 

takce pod sieci i urz>dzenia sieciowe infrastruktury 

technicznej (w tym drogi i stacje przekaanikowe telefonii 

komórkowej) oraz zieleM urz>dzon> b>da krajobrazowo 

– ekologiczn>,

5) z a b u d o w a – nalecy przez to rozumieć kompleks 

obiektów budowlanych lub obiekt budowlany trwale zwi>-

zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc> 

przegród budowlanych oraz posiadaj>cy fundamenty i 

dach, przeznaczony do realizacji funkcji podstawowych 

lub funkcji towarzysz>cych,

6) p r z e z n a c z e n i e   p o d s t a w o w e – nalecy przez 

to rozumieć przeznaczenie, które powinno przewacać w 

danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj>cymi 

– powycej 50% powierzchni terenu,

7) p r z e z n a c z e n i e   t o w a r z y s z > c e – nale-

cy przez to rozumieć przeznaczenie uzupełniaj>ce 

przeznaczenie podstawowe, wystCpuj>ce w zwi>zku z 

przeznaczeniem podstawowym nie zaW jako odrCbne 

mog>ce wystCpować samodzielnie na danym terenie,

8) d z i a ł k a   p r z y n a l e c n a - nalecy przez to rozu-

mieć teren niezabudowany, przylegaj>cy do budynku, 

niezbCdny do jego prawidłowego funkcjonowania, tj. 

realizuj>cy potrzeby komunikacyjne, rekreacyjne i go-

spodarcze mieszkaMców,

9) p o w i e r z c h n i a   b i o l o g i c z n i e   c z y n n a 

- nalecy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodC 

powierzchniow> na terenie działki budowlanej, a tak-

ce 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o 

powierzchni nie mniejszej nic 10m2, urz>dzonych jako 

stałe trawniki lub kwietniki, na podłocu zapewniaj>cym 

im naturalna wegetacjC, zgodnie z § 3 pkt 22 rozporz>-

dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 

690 z póan. zm.), z wszelkimi zmianami dokonanymi w 

czasie obowi>zywania planu,

10) r e k l a m a – nalecy przez to rozumieć noWnik in-

formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie 

wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, 

niebCd>cy szyldem, tablic> informacyjn> lub znakiem 

w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach dro-

gowych,

11) s z y l d – nalecy przez to rozumieć oznaczenie jed-

nostki organizacyjnej lub przedsiCbiorcy, ich siedzib 

lub miejsc wykonywania działalnoWci,

12) t a b l i c a   i n f o r m a c y j n a – nalecy przez to rozu-

mieć element systemu informacji miejskiej, informacji 

turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej,

13) r e k l a m a   w i e l k o g a b a r y t o w a – nalecy przez 

to rozumieć reklamC o powierzchni przekraczaj>cej 

2 m2,

14) s t a c j a   b a z o w a   t e l e f o n i i   k o m ó r k o-          

w e j – nalecy przez to rozumieć obiekt radiokomunika-

cyjny składaj>cy siC z urz>dzeM elektro- przesyłowych, 

konstrukcji wsporczej i zestawu anten,

15) u s ł u g i - nalecy przez to rozumieć wszelkiego typu 

działalnoWć gospodarcz> nie zwi>zan> z produkcj> i 

wytwórczoWci> (w tym usługi zamieszkania zbiorowe-

go, handlu, gastronomii, oWwiaty, administracji, biurowe 

itp.),

16) usługi nieuci>cliwe – usługi, których funkcjonowanie 

nie powoduje przekroczenia cadnego z parametrów 

dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uci>cli-
wych oddziaływaM na Wrodowisko poza zajmowanym 

obiektem; nie jest aródłem uci>cliwych lub szkodliwych 

odpadów; nie powoduje nieodwracalnych zmian w 

Wrodowisku przyrodniczym w obrCbie zajmowanej 

działki; w caden inny znacz>cy sposób nie pogarsza 

warunków ucytkowania terenów s>siaduj>cych; w 

szczególnoWci nie przekracza dopuszczalnego po-

ziomu hałasu zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 

szczegółowymi; nie powoduje wibracji o natCceniu 

oddziałuj>cym szkodliwie na Wrodowisko, a zwłaszcza 

na zdrowie ludzi oraz otaczaj>ce obiekty budowlane; 

nie powoduje powstawania promieniowania niejonizu-

j>cego, stwarzaj>cego zagrocenie zdrowia i cycia ludzi, 

uszkodzenie albo zniszczenie Wrodowiska; nie powo-

duje emisji substancji zanieczyszczaj>cych powietrze 

atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych zapachów w 

iloWciach ponadnormatywnych:

— usługi w zakresie ogólnie przyjCtego handlu de-

talicznego, z wyj>tkiem handlu samochodami i 

motocyklami na otwartej przestrzeni (usługi typu 

auto-komis),

— usługi rzemiosła poza warsztatami obsługi samo-

chodów, myjniami i stacjami paliw,

— usługi gastronomiczne,

— usługi ł>cznoWci, informacji i pocztowe,

— usługi biurowe, poWrednictwa fi nansowego, praw-

ne, administracyjne, z wyj>tkiem usług pogrzebo-

wych,

— usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, medycz-

ne poza szpitalami i obiektami lecznictwa zamkniC-

tego,

— usługi zwi>zane z rekreacj> i wypoczynkiem, tury-

styk> i sportem oraz usługi w zakresie obsługi ruchu 

turystycznego,

— usługi kultu religijnego, kultury i rozrywki,

— usługi w zakresie prania, czyszczenia, sprz>tania 

budynków, fryzjerskie, kosmetyczne,

— usługi z zakresu administracji i bezpieczeMstwa 

publicznego,

— usługi nauki i oWwiaty,

— inne usługi nieuci>cliwe

17) t e r e n   p r z e s t r z e n i   p u b l i c z n e j – to obszar 

o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania zbiorowych 

potrzeb mieszkaMców, bCd>cych realizacj> celów, 

o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomoWciami (Dz.U 

z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póan. zm.), a takce 

zgodnie z art. 6 pkt 10 tej ustawy celów okreWlonych 
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MW,U - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami 

U,Kp - zabudowa usługowa z parkingami  

U - zabudowa usługowa 

Pp - tereny przestrzeni publicznych 

KDD - tereny dróg dojazdowych 

CPJ - ciągi pieszo - jezdne 

ZP - zieleń publiczna 

E - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka 

 

w odrCbnych ustawach, w szczególnoWci w ustawie z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poan. zm.), której art. 

7 ust. 1 stanowi o sprawach nalec>cych do zadaM 

własnych gminy

18) u s t a w a – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 

80 poz. 717, z póan. zm.).

19) p r z e p i s y   s z c z e g ó l n e – nalecy przez to ro-

zumieć przepisy obowi>zuj>cych ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi

ROZDZIAŁ II

Ustalenia ogólne dla terenów objCtych granicami planu

§ 5

  Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj>ce tereny 

o rócnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania 

opisanych w karcie terenu

1. Ustala siC przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 

cyfrowym i literowym, wydzielonych liniami rozgraniczaj>-

cymi na rysunku planu:

2. W ramach zagospodarowania funkcji podstawowej dopusz-

cza siC w granicach terenów lokalizacjC:

1) funkcji towarzysz>cych i zwi>zanych z nimi obiektów i 

urz>dzeM,

2) zieleni urz>dzonej

3) urz>dzeM infrastruktury technicznej niezbCdnych do 

prawidłowego funkcjonowania obiektów i urz>dzeM 

przeznaczenia podstawowego.

§ 6

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

  Elementami kształtuj>cymi ład przestrzenny na obszarze 

objCtym planem s>:

1) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu,

2) obowi>zuj>ce linie zabudowy,

3) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzen-

nej obszaru planu zawarte na rysunku planu,

4) ustalenia dla poszczególnych terenów zawarte w kartach 

terenów.

§ 7

  Zasady ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Zakazuje siC lokalizowania na obszarze planu inwestycji 

mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, dla 

których, zgodnie z § 2 rozporz>dzenia Rady Ministrów z 

dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreWlenia rodzajów 

przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na Wro-

dowisko oraz szczegółowych uwarunkowaM zwi>zanych 

z kwalifi kowaniem przedsiCwziCcia do sporz>dzenia ra-

portu o oddziaływaniu na Wrodowisko (Dz. U. Nr 257, poz 

2573 z póan.zm.), wymagane jest sporz>dzenie raportu o 

oddziaływaniu na Wrodowisko. Uci>cliwoWć prowadzonej 

działalnoWci winna zamykać siC w granicach terenów, do 

których prowadz>cy działalnoWć posiada tytuł prawny.

2. Zakazuje siC wytwarzania i składowania materiałów nie-

bezpiecznych.

3. Zakazuje siC odprowadzania Wcieków komunalnych do 

zbiorników bezodpływowych.

4. Zakazuje siC zrzutu Wcieków w iloWciach ponadnormatyw-

nych, wynikaj>cych z decyzji szczegółowych.

5. Zakazuje siC lokalizowania na obszarze planu wolno sto-

j>cych masztów anten GSM.

6. Nakazuje siC ochronC zdrowego drzewostanu oraz za-

pewnienie przyrostu zieleni z uwzglCdnieniem gatunków 

rodzimych.

7. Nakazuje siC ograniczanie do granic wydzielonych działek 

wszelkich negatywnych oddziaływaM wprowadzonych 

funkcji.

8. Ustala siC, ce na terenach objCtych planem sposób reali-

zacji jego ustaleM nie spowoduje:

1) przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu; w 

przypadku stwierdzenia przekroczeM zastosować w 

granicach terenów lub poszczególnych nieruchomoWci 

urz>dzenia tłumi>ce hałas,

2) przekroczenia emisji substancji zanieczyszczaj>cych 

powietrze atmosferycznych w iloWciach ponadnorma-

tywnych,

3) przekroczenia promieniowania niejonizuj>cego, stwa-

rzaj>cego zagrocenie zdrowia i cycia ludzi,

4) wyst>pienia wibracji o natCceniu oddziałuj>cym szkod-

liwie na Wrodowisko, a zwłaszcza na zdrowie ludzi oraz 

otaczaj>ce obiekty budowlane,

9. Nakazuje siC prowadzenie gospodarki odpadami komu-

nalnymi w sposób zorganizowany, z uwzglCdnieniem ich 

segregacji, gromadzenia w kontenerach i pojemnikach 

i wywóz na wysypisko zgodnie z miejskim programem 

gospodarki odpadami.

10. Nakazuje siC odprowadzenie wód opadowych poprzez 

system kanalizacji deszczowej lub do cieków powierzch-

niowych lub gruntu po ich uprzednim oczyszczeniu 

szczególnie z substancji ropopochodnych.
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11. Nakazuje siC stosowanie na terenach utwardzonych, 

dostCpnych dla pojazdów samochodowych nawierzchni 

ze spadkami w kierunku wpustów deszczowych i spro-

wadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, 

zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami.

12. Projektowane ucytkowanie i zagospodarowanie terenu 

nie moce stanowić aródła zanieczyszczeM dla Wrodowiska. 

Nalecy zastosować takie rozwi>zania techniczne, techno-

logiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagroceniom 

Wrodowiskowym z racji dopuszczonej funkcji.

13. Ulica Wojska Polskiego znajduje siC w strefi e „K” o c h r o 

n y   k r a j o b r a z u. Dla zabudowy zlokalizowanej wzdłuc 
pierzei Wojska Polskiego ustala siC nakaz zachowania 

elementów krajobrazu urz>dzonego (aleja spacerowa) 

poprzez biec>c> konserwacjC i rekultywacjC zniszczonych 

elementów architektury.

§ 8

  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

 i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Obszar planu znajduje siC w strefi e „B” ochrony zachowa-

nych elementów zabytkowych, dla której istnieje obowi>-

zek:

1) wykonywania wszelkich prac budowlanych na obiektach 

wpisanych do rejestru zabytków na podstawie zezwo-

lenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie 

z ustaw> z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568),

2) uzgodnienia przez inwestora z Wojewódzkim Konser-

watorem Zabytków wszelkich prac budowlanych przy 

obiektach bCd>cych w wojewódzkiej i gminnej ewidencji 

zabytków na etapie ustaleM zakresu robót remonto-

wych,

3) uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwa-

tora Zabytków koncepcji uzupełnieM pierzei w istniej>-

cych kwartałach zabudowy,

4) dostosowania nowej zabudowy do istniej>cej, historycz-

nej kompozycji urbanistycznej, poprzez zastosowanie 

odpowiedniej skali i formy obiektów projektowanych, 

d>c>c do harmonijnego współistnienia elementów no-

wych i historycznych,

5) projektowania wypełnieM now> zabudow> według ist-

niej>cych linii zabudowy (regulacyjnych),

2. W granicach opracowania ustala siC strefC ograniczonej 

ochrony archeologiczno –konserwatorskiej „OW”, w której 

ustala siC obowi>zek przeprowadzenia archeologicznych 

badaM interwencyjnych o charakterze nadzoru archeolo-

gicznego nad pracami ziemnymi w zakresie okreWlonym 

inwestorowi pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków.

§ 9

  Wymagania wynikaj>ce 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

  W rozwi>zaniach projektowych nalecy uwzglCdnić potrzeby 

osób niepełnosprawnych, stosować pochylnie, rampy, windy, 

odpowiednio zlokalizować miejsca parkingowe dla osób nie-

pełnosprawnych.

§ 10

  Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy

1. Ustala siC docelow> likwidacjC obiektów kubaturowych 

oznaczonych na rysunku planu jako obiekty koliduj>ce z 

ustaleniami planu.

2. Parametry kształtowania zabudowy, maksymalne wskaaniki 

procentowe powierzchni zabudowy do powierzchni działek 

i minimalne wskaaniki procentowe powierzchni biologicznie 

czynnych do powierzchni działek lub terenów przydomo-

wych okreWlono w kartach terenu dla poszczególnych 

jednostek planu.

3. W przypadku wydzielania nowych działek nalecy bilanso-

wać przestrzeM niezbCdn> dla prawidłowego funkcjonowa-

nia zabudowy bior>c pod uwagC niezbCdne przeznaczenie 

towarzysz>ce (miCdzy innymi miejsca gromadzenia odpa-

dów stałych, komunikacjC wewnCtrzn> wraz z niezbCdn> 

iloWci> miejsc parkingowych)

§ 11

  Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych 

na podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 

górniczych a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 

powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC 

mas ziemnych.

  Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> tereny lub 

obiekty podlegaj>ce ochronie, ustalone na podstawie odrCb-

nych przepisów, w tym tereny górnicze, a takce naracone na 

niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagrocone osuwaniem siC 

mas ziemnych.

§ 12

  Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci 

objCtych planem miejscowym

1. Obowi>zuje zakaz dokonywania podziałów i wydzielania 

nowych działek wynikaj>cych z potrzeb lokalizacji tymcza-

sowych obiektów budowlanych,

2. Nie ustala siC minimalnej wielkoWci działek przeznaczonych 

pod trafostacje, których wydzielenie jest dopuszczalne na 

obszarze objCtym planem.

§ 13

  Szczególne warunki zagospodarowania terenów

 oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy

1. Dla obszaru opracowania iloWci nieskaconej wody pitnej i 

przemysłowej s> wystarczaj>ce.

2. Obszar planu znajduje siC na terenie obsługiwanym przez 

studnie awaryjne zapewniaj>ce dostawC nieskaconej wody 

pitnej i przemysłowej w okresie ograniczonych dostaw 

wody. Ich zdolnoWć produkcyjna spełnia zapotrzebowanie 

w sytuacjach przewidzianych dla okresu ograniczonych 

dostaw wody.

3. OWwietlenie wewnCtrzne i zewnCtrzne obiektów zlokalizo-



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 100 — 7948 — Poz. 1998

wanych na terenie objCtym planem nalecy projektować w 

sposób umocliwiaj>cy szybkie przystosowanie do potrzeb 

obrony cywilnej.

4. Dla całego obszaru opracowania zapewniona jest słyszal-

noWć syren alarmowych.

5. Dla obszaru opracowania zapewniona jest droga ewakua-

cyjna na wypadek klCsk cywiołowych, katastrof lub wojny 

– zgodnie z planem Obrony Cywilnej Miasta Słupska 

cz. II.

6. Dokumentacje techniczne inwestycji maj>cych wpływ na 

obronnoWć i bezpieczeMstwo paMstwa nalecy uzgadniać z 

Garnizonowym WCzłem Ł>cznoWci w Słupsku.

7. Wyklucza siC rozbudowC obiektów, istniej>cych w dniu 

uchwalenia niniejszego planu i nie spełniaj>cych ustaleM 

niniejszego planu. Ustalenie to obowi>zuje do czasu 

wyburzenia tych obiektów lub ich przebudowy zgodnej z 

ustaleniami planu.

§ 14

  Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej

1. Ustalenia w zakresie komunikacji - powi>zanie komunika-

cyjne obszaru planu z ulicami: Wojska Polskiego, Mickie-

wicza, KrasiMskiego i Niedziałkowskiego

2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodC:

1) adaptuje siC istniej>c> sieć wodoci>gow>,

2) zaopatrzenie w wodC z istniej>cej sieci wodoci>gowej, na 

zasadach okreWlonych przez zarz>dzaj>cego sieci>.

3. Ustalenia w zakresie odprowadzenia Wcieków:

1) adaptuje siC istniej>cy system kanalizacji sanitarnej,

2) odprowadzenie Wcieków sanitarnych z terenu objCtego 

planem istniej>cym systemem zbiorczej kanalizacji sani-

tarnej do istniej>cej miejskiej oczyszczalni na zasadach 

okreWlonych przez zarz>dzaj>cego sieci>.

4. Ustalenia w zakresie odprowadzenia wód opadowych:

1) adaptuje siC istniej>ca kanalizacjC deszczow>,

2) odprowadzenie wód opadowych do istniej>cego systemu 

zbiorczej kanalizacji deszczowej z na zasadach okre-

Wlonych przez zarz>dzaj>cego sieci>,

3) wody opadowe z parkingów nalecy odprowadzić do 

kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu z substancji 

ropopochodnych.

5. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) adaptuje siC istniej>cy system grzewczy,

2) nakaz stosowania rozwi>zaM grzewczych w oparciu o 

ekologiczne nisko emisyjne czynniki grzejne np. sieć 
cieplna, olej opałowy, gaz, energia elektryczna, biopa-

liwa, pompy cieplne.

3) ustala siC zakaz stosowania nowych palenisk na paliwa 

stałe oraz nakaz sukcesywnej likwidacji istniej>cych in-

dywidualnych palenisk - aródeł emisji zanieczyszczeM
6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energiC elektrycz-

n>:

1) adaptuje siC istniej>cy system uzbrojenia elektroener-

getycznego, który realizuje zapotrzebowanie na energiC 

elektryczn> zabudowy w terenie objCtym opracowa-

niem,

2) nowo wznoszone obiekty realizuj>ce funkcje ustalone 

planem zasilać liniami kablowymi niskiego napiCcia 

przez zintegrowane zł>cza kablowe z układem pomia-

rowym.

7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) adaptuje siC istniej>c> sieć gazow>,

2) zaopatrzenie w gaz z istniej>cej sieci gazowniczej, na 

zasadach ustalonych przez zarz>dzaj>cego sieci>.

8. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:

 Wprowadza siC bezwzglCdny obowi>zek selektywnego 

postCpowania z odpadami komunalnymi. Ustala siC groma-

dzenie i selektywn> zbiórkC odpadów stałych, ich wywóz 

przez specjalistyczne słucby na wysypisko komunalne.

§ 15

  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów

1. Dopuszcza siC dotychczasowy sposób ucytkowania terenu 

do czasu realizacji ustaleM planu.

2. Zakazuje siC tymczasowego ucytkowania, zagospodarowa-

nia i urz>dzania terenu w sposób niezgodny z ustalonym 

w planie.

§ 16

  Stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 

opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

  Dla terenu ustala siC w karcie terenu opłaty zwi>zane ze 

wzrostem wartoWci nieruchomoWci wyracone w procentach.

§ 17

  Ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy, 

dla poszczególnych terenów wyracone s> w formie karty 

terenu.

ROZDZIAŁ III

§ 18

  Karty terenu:
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 karta terenu numer: 01 

PRZEZNACZENIE: 

01.1.MW,U; 01.4.MW,U; 
01.10.MW,U 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z 
usługami 

01 

POWIERZCHNIA: odpowiednio - 0,49ha; 0,12ha; 0,42ha  

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

− linia zabudowy − nie ustala się 

− wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 
lub terenu, 

− nie ustala się  

− powierzchnia biologicznie czynna, − nie ustala się 

− gabaryty projektowanej zabudowy, − maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne + poddasze użytkowe 

− wysokości projektowanej zabudowy, − kalenica nowoprojektowanej zabudowy nie może przekroczyć 
poziomu najwyższej kalenicy zabudowy przyległej 

− geometria, wykończenie dachu, − dachy strome 
− kąt nachylenia połaci dachowych 20-50° 

02 

− zabudowa na granicy działki, − dopuszcza się 

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 03 

– dopuszcza się samodzielną funkcję mieszkaniową wielorodzinną lub usługową  
– dopuszcza się funkcjonowanie istniejących zakładów produkcyjno-rzemieślniczych bez możliwości ich rozbudowy, do czasu relokacji 
– budynki istniejące, oznaczone na rysunku planu jako kolidujące z jego ustaleniami przeznacza się do likwidacji 
– dopuszcza się garaże wbudowane i podziemne 
– dopuszcza się lokalizowanie placyków gospodarczych na terenach sąsiednich za zgodą właścicieli  

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

− elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagają 
ochrony 

− należy zachować istniejący przebieg linii zabudowy pierzei  
− w pierzejach należy przyjąć rozwiązania projektowanej zabudowy 

wyróżniające się wysokimi walorami estetycznymi, stosować 
materiały wysokiej jakości 

− cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które 
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji 

− nie ustala się 

04 

− określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów 

− nie dopuszcza się lokalizacji komórek i zabudowy garażowej 
wolnostojącej lub dobudowanej do budynków przeznaczenia 
podstawowego 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 05 

− obowiązują zasady §7 niniejszej uchwały 
− zachować i pielęgnować wartościowe elementy środowiska naturalnego 
− dojścia i dojazdy w miarę możliwości utwardzać materiałami zapewniającymi infiltrację wód opadowych w głąb gleby 

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 06 

− jednostki planu znajdują się w granicach strefy „B” zachowanych elementów zabytkowych i strefy obserwacji archeologicznej „OW”, dla których 
obowiązują ustalenia zawarte w §8 niniejszej uchwały 

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

– zasady umieszczania obiektów małej architektury 
− nie ustala się 

– zasady umieszczania nośników reklamowych 
− nie dopuszcza się lokalizowania reklam wolnostojących i 

wielkogabarytowych  

− dopuszcza się lokalizowanie szyldów i tablic informacyjnych 

– zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych 

− nie dopuszcza się 

– zasady umieszczania urządzeń technicznych 
− nie ustala się 

– zasady umieszczania zieleni 
− zachować w maksymalnym zakresie istniejącą w granicach funkcji 

wartościową zieleń wysoką, usunięcie podrostów, egzemplarzy 

chorych, stwarzających zagrożenie lub wymagających wycinki z 

innych przyczyn przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi 

procedurami  

07 

– określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów 

− należy bezwzględnie zachować istniejące przejścia oznaczone na 

rysunku planu jako publiczne ciągi komunikacyjne 

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKŻE NARAŻONYCH NA 
NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH 

08 

− nie ustala się 

Poz. 1998
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 karta terenu numer: 01 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM  

− dopuszcza się podziały i scalenia, 

− minimalna/maksymalna szerokość frontów działek − nie ustala się 

− minimalna/maksymalna powierzchnia działek − nie ustala się 

09 

− kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego − nie ustala się 

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

– układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, 
klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych 

− dostępność jednostek z komunikacji publicznej - z przyległych ulic 

− lokalizację zjazdów z jednostki na przyległą ulicę należy uzgodnić z 

zarządcą drogi 

– warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury 
technicznej z układem zewnętrznym 

− obowiązują zapisy §14 

10 

− wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej − ustala się stosowanie ustaleń ogólnych zawartych w §14,  

− doprowadzenie mediów obsługujących jednostki planu - z sieci 

istniejących w drogach publicznych, za pomocą przyłączy, lub 

poprzez rozbudowę sieci istniejących w granicach jednostki, w 

oparciu o warunki techniczne ich właścicieli 

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW 11 

− nie ustala się 

STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4. 12 

− ustala się 30% 

 karta terenu numer: 02 

PRZEZNACZENIE: 
 

02.3.MW,U 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z 
usługami 

01 

POWIERZCHNIA: 0,031ha  

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

− linia zabudowy − obowiązująca – zgodnie z rysunkiem planu 

− wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 
lub terenu, 

− nie ustala się  

− powierzchnia biologicznie czynna, − nie ustala się 

− gabaryty projektowanej zabudowy, − 3 do 4 kondygnacje nadziemne + poddasze użytkowe 

− wysokości projektowanej zabudowy, − kalenica nowoprojektowanej zabudowy nie może przekroczyć 
poziomu najwyższej kalenicy zabudowy przyległej 

− geometria, wykończenie dachu, − dachy strome 
− kąt nachylenia połaci dachowych 30-55° 

02 

− zabudowa na granicy działki, − dopuszcza się 

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 03 

– dopuszcza się samodzielną funkcję mieszkaniową wielorodzinną lub usługową  
– istniejący budynek, oznaczony na rysunku planu jako kolidujący z jego ustaleniami, przeznacza się do likwidacji 
– nowe wybudowania nie mogą ograniczyć dostępu pieszo - jezdnego do jednostki 06.2.Pp; należy zapewnić przejazd o szerokości min 4,5m 
– koncepcję przestrzenną wraz z elewacjami projektowanej zabudowy należy przedłożyć i uzyskać akceptację Miejskiej Komisji Urbanistycznej 
– dopuszcza się garaże podziemne 
– dopuszcza się lokalizowanie placyków gospodarczych na terenach sąsiednich za zgodą właścicieli 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

− elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagają 
ochrony 

− w pierzejach należy przyjąć rozwiązania projektowanej zabudowy 
wyróżniające się wysokimi walorami estetycznymi, stosować 
materiały wysokiej jakości 

− cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które 
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji 

− nie ustala się 

04 

− określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów 

− nie ustala się 

05 ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

Poz. 1998
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 karta terenu numer: 02 

 
− obowiązują zasady §7 niniejszej uchwały 
− zachować i pielęgnować wartościowe elementy środowiska naturalnego 
− dojścia i dojazdy w miarę możliwości utwardzać materiałami zapewniającymi infiltrację wód opadowych w głąb gleby 

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 06 

− teren znajduje się w granicach strefy „B” zachowanych elementów zabytkowych i strefy obserwacji archeologicznej „OW”, dla których obowiązują 
ustalenia zawarte w §8 niniejszej uchwały 

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

– zasady umieszczania obiektów małej architektury 
− nie ustala się 

– zasady umieszczania nośników reklamowych 
− nie dopuszcza się lokalizowania reklam wolnostojących i 

wielkogabarytowych  

− dopuszcza się lokalizowanie szyldów i tablic informacyjnych 

– zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych 

− nie dopuszcza się 

– zasady umieszczania urządzeń technicznych 
− nie ustala się 

– zasady umieszczania zieleni 
− zachować w maksymalnym zakresie istniejącą w granicach funkcji 

wartościową zieleń wysoką, usunięcie podrostów, egzemplarzy 

chorych, stwarzających zagrożenie lub wymagających wycinki z 

innych przyczyn przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi 

procedurami  

07 

– określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów 

− nie ustala się 

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKŻE NARAŻONYCH NA 
NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH 

08 

− nie ustala się 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM  

− dopuszcza się podziały i scalenia, 

− minimalna/maksymalna szerokość frontów działek − nie ustala się 

− minimalna/maksymalna powierzchnia działek − nie ustala się 

09 

− kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego − nie ustala się 

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

– układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, 
klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych 

− dostępność jednostek z komunikacji publicznej - z przyległej ulicy 

Krasińskiego 

− lokalizację zjazdów z jednostki na przyległą ulicę należy uzgodnić z 

zarządcą drogi 

– warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury 
technicznej z układem zewnętrznym 

− obowiązują zapisy §14 

10 

− wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej − ustala się stosowanie ustaleń ogólnych zawartych w §14,  

− doprowadzenie mediów obsługujących jednostki planu - z sieci 

istniejących w drogach publicznych, za pomocą przyłączy, lub 

poprzez rozbudowę sieci istniejących w granicach jednostki, w 

oparciu o warunki techniczne ich właścicieli 

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW 11 

− nie ustala się 

STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4. 12 

− ustala się 30% 

Poz. 1998
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 karta terenu numer: 03 

01 PRZEZNACZENIE: 
 

03.9.U,Kp 
 

zabudowa usługowa z parkingami   

POWIERZCHNIA: 0,17ha  

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

− linia zabudowy − nieprzekraczalna – zgodnie z rysunkiem planu 

− wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 
lub terenu, 

− ustala się maksymalnie 40% 

− powierzchnia biologicznie czynna, − nie ustala się  

− gabaryty projektowanej zabudowy, 
− wysokości projektowanej zabudowy, 

− maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne + poddasze użytkowe 

− geometria, wykończenie dachu, − nie ustala się 

02 

− zabudowa na granicy działki, − dopuszcza się na granicy z terenem 04.6.U 

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 03 

– dopuszcza się samodzielną funkcję usługową 
– nie dopuszcza się usług handlu 
– koncepcję przestrzenną wraz z elewacjami projektowanej zabudowy należy przedłożyć i uzyskać akceptację Miejskiej Komisji Urbanistycznej  
– do czasu realizacji funkcji podstawowej dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie funkcją zieleni urządzonej, rekreacji i parkingów 
– dopuszcza się garaże wbudowane i podziemne 
– dopuszcza się samodzielną funkcję garażową – garaż wielopoziomowy 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

− elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagają 
ochrony 

− w pierzejach należy przyjąć rozwiązania projektowanej zabudowy 
wyróżniające się wysokimi walorami estetycznymi, stosować 
materiały wysokiej jakości 

− cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które 
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji 

− nie ustala się 

04 

− określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów 

− nie dopuszcza się lokalizacji komórek i zabudowy garażowej 
wolnostojącej lub dobudowanej do budynków przeznaczenia 
podstawowego 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 05 

− obowiązują zasady §7 niniejszej uchwały 
− zachować i pielęgnować wartościowe elementy środowiska naturalnego 
− tereny przydomowe uzupełniać zielenią urządzoną z elementami „małej architektury” 
− dojścia i dojazdy w miarę możliwości utwardzać materiałami zapewniającymi infiltrację wód opadowych w głąb gleby 

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 06 

− teren znajduje się w granicach strefy „B” zachowanych elementów zabytkowych i strefy obserwacji archeologicznej „OW”, dla których obowiązują 
ustalenia zawarte w §8 niniejszej uchwały 

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

– zasady umieszczania obiektów małej architektury 
− nie ustala się 

– zasady umieszczania nośników reklamowych 
− nie dopuszcza się lokalizowania reklam wolnostojących i 

wielkogabarytowych  

− dopuszcza się lokalizowanie szyldów i tablic informacyjnych 

– zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych 

− nie dopuszcza się 

– zasady umieszczania urządzeń technicznych 
− nie ustala się 

– zasady umieszczania zieleni 
− zachować w maksymalnym zakresie istniejącą w granicach funkcji 

wartościową zieleń wysoką, usunięcie podrostów, egzemplarzy 

chorych, stwarzających zagrożenie lub wymagających wycinki z 

innych przyczyn przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi 

procedurami  

07 

– określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów 

− zakaz lokalizowania wjazdów do garaży indywidualnych od strony 

ul.Niedziałkowskiego 

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKŻE NARAŻONYCH NA 
NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH 

08 

− nie ustala się 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM  09 

− dopuszcza się podziały i scalenia, 

Poz. 1998
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 karta terenu numer: 03 

− minimalna/maksymalna szerokość frontów działek − nie ustala się 

− minimalna/maksymalna powierzchnia działek − nie ustala się 

 

− kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego − nie ustala się 

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

– układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, 
klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych 

− dostępność jednostki z komunikacji publicznej - z przyległej ulicy 

Niedziałkowskiego i terenu 08.8.KDD 

− lokalizację zjazdów z jednostki na przyległą ulicę należy uzgodnić z 

zarządcą drogi 

− należy przewidzieć co najmniej 15 m.p./ 1000m² powierzchni 

usługowej 

– warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury 
technicznej z układem zewnętrznym 

− obowiązują zapisy §14 

10 

− wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej − ustala się stosowanie ustaleń ogólnych zawartych w §14,  

− doprowadzenie mediów obsługujących jednostki planu - z sieci 

istniejących w drogach publicznych, za pomocą przyłączy, lub 

poprzez rozbudowę sieci istniejących w granicach jednostki, w 

oparciu o warunki techniczne ich właścicieli 

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW 11 

− nie ustala się 

STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4. 12 

− ustala się 30% 

 karta terenu numer: 04 

PRZEZNACZENIE: 

04.6.U zabudowa usługowa 

01 

POWIERZCHNIA: 0,31ha  

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

− linia zabudowy − nie ustala się 

− wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 
lub terenu, 

− nie ustala się 

− powierzchnia biologicznie czynna, − nie ustala się 

− gabaryty projektowanej zabudowy, − w pierzei ul. Wojska Polskiego - 3 kondygnacje nadziemne + 
poddasze użytkowe 

− wysokości projektowanej zabudowy, − wewnątrz kwartału - maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 
− od strony terenu komunikacji 08.13.KDD - maksymalnie 2 

kondygnacje nadziemne i dodatkowo do 2 kondygnacji pod dachem 
stromym; kalenica nowoprojektowanej zabudowy nie może 
przekroczyć poziomu najwyższej kalenicy sąsiedniej zabudowy 
historycznej  

− geometria, wykończenie dachu, − w pierzei ul. Wojska Polskiego – dachy strome 
− wewnątrz kwartału - nie ustala się 

02 

− zabudowa na granicy działki, − dopuszcza się na granicy z terenem 03.9.U,Kp 
− dopuszcza się lokalizację ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi 

na granicy z działkami ZP i KDD 

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 03 

– usługi kultury i gastronomii muszą stanowić minimum 60% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów usługowych  
– budynki istniejące, oznaczone na rysunku planu jako kolidujące z jego ustaleniami przeznacza się do likwidacji 
– dopuszcza się garaże podziemne 
– w nowych wybudowaniach należy zapewnić przejazd o szerokości minimum 4,5m łączący tereny 08.8.KDD i 08.13.KDD 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

− nie ustala się 

− elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagają 
ochrony 

− nie ustala się 

04 

− cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które 
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji 

− nie ustala się 

Poz. 1998
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 karta terenu numer: 04 

 
− określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w 

zagospodarowaniu terenów 
− nie ustala się 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 05 

− obowiązują zasady §7 niniejszej uchwały 
− zachować i pielęgnować wartościowe elementy środowiska naturalnego 
− dojścia i dojazdy w miarę możliwości utwardzać materiałami zapewniającymi infiltrację wód opadowych w głąb gleby 

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 06 

− teren znajduje się w granicach strefy „B” zachowanych elementów zabytkowych i strefy obserwacji archeologicznej „OW”, dla których obowiązują 
ustalenia zawarte w §8 niniejszej uchwały 

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

– zasady umieszczania obiektów małej architektury 
− nie ustala się 

– zasady umieszczania nośników reklamowych 
− nie dopuszcza się lokalizowania reklam wolnostojących i 

wielkogabarytowych  

− dopuszcza się lokalizowanie szyldów i tablic informacyjnych 

– zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych 

− nie dopuszcza się 

– zasady umieszczania urządzeń technicznych 
− nie ustala się 

– zasady umieszczania zieleni 
− zachować w maksymalnym zakresie istniejącą w granicach funkcji 

wartościową zieleń wysoką, usunięcie podrostów, egzemplarzy 

chorych, stwarzających zagrożenie lub wymagających wycinki z 

innych przyczyn przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi 

procedurami  

07 

– określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów 

− należy przewidzieć ogólnodostępne ciągi piesze, których orientacyjny 

przebieg oznaczono na rysunku planu 

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKŻE NARAŻONYCH NA 
NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH 

08 

− nie ustala się 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM  

− dopuszcza się podziały i scalenia, 

− minimalna/maksymalna szerokość frontów działek − nie ustala się 

− minimalna/maksymalna powierzchnia działek − nie ustala się 

09 

− kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego − nie ustala się 

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

– układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, 
klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych 

− dostępność jednostki z komunikacji publicznej poprzez tereny 

08.8.KDD i 07.11.CPJ, bezpośrednio z ul. Wojska Polskiego oraz z 

terenu 06.2.Pp poprzez teren 05.5.Zp 

− lokalizację zjazdów z jednostki na przyległą ulicę należy uzgodnić z 

zarządcą drogi 

– warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury 
technicznej z układem zewnętrznym 

− obowiązują zapisy §14 

10 

− wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej − ustala się stosowanie ustaleń ogólnych zawartych w §14,  

− doprowadzenie mediów obsługujących jednostki planu - z sieci 

istniejących w drogach publicznych, za pomocą przyłączy, lub 

poprzez rozbudowę sieci istniejących w granicach jednostki, w 

oparciu o warunki techniczne ich właścicieli 

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW 11 

− nie ustala się 

STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4. 12 

− ustala się 30% 

 

Poz. 1998
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 karta terenu numer: 05 

PRZEZNACZENIE: 

05.5.ZP, 05.14.ZP zieleń publiczna 

01 

POWIERZCHNIA: odpowiednio 0,063ha; 0,018ha  

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

− linia zabudowy − nie dotyczy 

− wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 
lub terenu, 

− nie dotyczy  

− powierzchnia biologicznie czynna, − ustala się minimalnie 60% powierzchni terenu 

− gabaryty projektowanej zabudowy, − nie dotyczy 

− wysokości projektowanej zabudowy,  

− geometria, wykończenie dachu, − nie dotyczy 

02 

− zabudowa na granicy działki, − nie dotyczy 

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 03 

– dopuszcza się jako funkcję towarzyszącą komunikację pieszą i kołową 
– zakaz sytuowania obiektów kubaturowych z wyjątkiem obiektów małej architektury  
– obszar powiązać funkcjonalnie z sąsiednimi terenami  

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

− nie ustala się 

− elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagają 
ochrony 

− nie ustala się 

− cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które 
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji 

− nie ustala się 

04 

− określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów 

− nie ustala się 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 05 

− obowiązują zasady §7 niniejszej uchwały 
− zachować i pielęgnować wartościowe elementy środowiska naturalnego 
− dojścia w miarę możliwości utwardzać materiałami zapewniającymi infiltrację wód opadowych w głąb gleby 

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 06 

− nie ustala się 

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

– zasady umieszczania obiektów małej architektury 
− nie ustala się 

– zasady umieszczania nośników reklamowych 
− nie dopuszcza się 

– zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych 

− nie dopuszcza się 

– zasady umieszczania urządzeń technicznych 
− nie ustala się 

– zasady umieszczania zieleni 
− zachować w maksymalnym zakresie istniejącą w granicach funkcji 

wartościową zieleń wysoką, usunięcie podrostów, egzemplarzy 

chorych, stwarzających zagrożenie lub wymagających wycinki z 

innych przyczyn przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi 

procedurami  

07 

– określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów 

− nie ustala się 

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKŻE NARAŻONYCH NA 
NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH 

08 

− nie ustala się 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM  

− dopuszcza się podziały i scalenia, 

− minimalna/maksymalna szerokość frontów działek − nie ustala się 

− minimalna/maksymalna powierzchnia działek − nie ustala się 

09 

− kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego − nie ustala się 

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

– układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, 
klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych 

− nie ustala się 

10 

– warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury 
technicznej z układem zewnętrznym 

− obowiązują zapisy §14 

Poz. 1998
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 karta terenu numer: 05 

 
− wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej − ustala się stosowanie ustaleń ogólnych zawartych w §14,  

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW 11 

− nie ustala się 

STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4. 12 

− ustala się 30% 

 karta terenu numer: 06 

PRZEZNACZENIE: 

06.2.Pp teren przestrzeni publicznych 

01 

POWIERZCHNIA: 0,41ha  

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

− linia zabudowy − nie ustala się 

− wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 
lub terenu, 

− ustala się maksymalnie 20%  

− powierzchnia biologicznie czynna, − ustala się minimalnie 15% powierzchni terenu 

− gabaryty projektowanej zabudowy, − maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 

− wysokości projektowanej zabudowy,  

− geometria, wykończenie dachu, − nie ustala się 

02 

− zabudowa na granicy działki, − dopuszcza się 

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 03 

– dopuszcza się lokalizację: zieleni, małej architektury, placów zabaw, obiektów związanych z funkcją kulturalno- oświatową (pracownia 
ceramiczna) i rekreacją (amfiteatr), miejsc parkingowych i garaży podziemnych oraz placyków gospodarczych ,  

– dopuszcza się lokalizację zorganizowanych zespołów garaży/komórek wyłącznie pod następującymi warunkami spełnionymi jednocześnie:  

- niepowodowania utrudnień w ruchu pieszym, 

- niepogarszania estetyki otoczenia, 
– nie dopuszcza się lokalizacji komórek i garaży wolnostojących, 
– budynki istniejące, oznaczone na rysunku planu jako kolidujące z jego ustaleniami przeznacza się do likwidacji, 
– dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania istniejących budynków, nie oznaczonych jako kolidujące z ustaleniami planu, bez możliwości 

ich rozbudowy do czasu realizacji ustaleń planu 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

− nie ustala się 

− elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagają 
ochrony 

− nie ustala się 

− cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które 
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji 

− nie ustala się 

04 

− określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów 

− nie ustala się 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 05 

− obowiązują zasady §7 niniejszej uchwały 
− zachować i pielęgnować wartościowe elementy środowiska naturalnego 
− dojścia i dojazdy w miarę możliwości utwardzać materiałami zapewniającymi infiltrację wód opadowych w głąb gleby 

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 06 

− nie ustala się 

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

– zasady umieszczania obiektów małej architektury 
− nie ustala się 

– zasady umieszczania nośników reklamowych 
− nie dopuszcza się lokalizowania reklam wolnostojących i 

wielkogabarytowych  

− dopuszcza się lokalizowanie szyldów i tablic informacyjnych 

– zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych 

− nie dopuszcza się 

07 

– zasady umieszczania urządzeń technicznych 
− nie ustala się 
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 karta terenu numer: 06 

– zasady umieszczania zieleni 
− zachować w maksymalnym zakresie istniejącą w granicach funkcji 

wartościową zieleń wysoką, usunięcie podrostów, egzemplarzy 

chorych, stwarzających zagrożenie lub wymagających wycinki z 

innych przyczyn przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi 

procedurami  

 

– określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów 

− nie ustala się 

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKŻE NARAŻONYCH NA 
NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH 

08 

− nie ustala się 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM  

− dopuszcza się podziały i scalenia, 

− minimalna/maksymalna szerokość frontów działek − nie ustala się 

− minimalna/maksymalna powierzchnia działek − nie ustala się 

09 

− kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego − nie ustala się 

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

– układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, 
klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych 

− dostępność jednostki z komunikacji publicznej - z ul.Krasińskiego – 

poprzez przejazd bramowy zlokalizowany w budynku na terenie 

02.3.MW,U i z ul.Niedziałkowskiego przez tereny 08.13.KDD, 

07.7.CPJ i 05.5.ZP 

– warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury 
technicznej z układem zewnętrznym 

− obowiązują zapisy §14 

10 

− wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej − ustala się stosowanie ustaleń ogólnych zawartych w §14,  

− doprowadzenie mediów obsługujących jednostki planu - z sieci 

istniejących w drogach publicznych, za pomocą przyłączy, lub 

poprzez rozbudowę sieci istniejących w granicach jednostki, w 

oparciu o warunki techniczne ich właścicieli  

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW 11 

− nie ustala się 

STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4. 12 

− ustala się 30% 

 

 

 karta terenu numer: 07 

PRZEZNACZENIE: 

07.7.CPJ, 07.11.CPJ ciągi pieszo- jezdne 

01 

POWIERZCHNIA: odpowiednio – 0,027ha; 0,012ha  

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

− linia zabudowy − nie dotyczy 

− wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 
lub terenu, 

− nie dotyczy 

− powierzchnia biologicznie czynna, − nie ustala się  

− gabaryty projektowanej zabudowy, − nie dotyczy 

− wysokości projektowanej zabudowy, − nie dotyczy 

− geometria, wykończenie dachu, − nie dotyczy 

02 

− zabudowa na granicy działki, − nie dotyczy 

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 03 

− dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury związanych z ruchem kołowym, pieszym i rowerowym 
– dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

− nie ustala się 

04 

− elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagają 
ochrony 

− nie ustala się 
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 karta terenu numer: 07 

− cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które 
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji 

− nie ustala się  

− określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów 

− nie ustala się 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 05 

− obowiązują zasady §7 niniejszej uchwały 
− przy przebudowie, rozbudowie ciągu maksymalnie chronić istniejący, zdrowy drzewostan, 

− dojścia i dojazdy w miarę możliwości utwardzać materiałami zapewniającymi infiltrację wód opadowych w głąb gleby 

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 06 

− nie ustala się 

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

– zasady umieszczania obiektów małej architektury 
− dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury związanych z 

ruchem kołowym, pieszym i rowerowym 

– zasady umieszczania nośników reklamowych 
− nie dopuszcza się  

– zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych 

− nie dopuszcza się 

– zasady umieszczania urządzeń technicznych 
− lokalizacja sieci i urządzeń technicznych w pasie drogowym na mocy 

decyzji zarządcy terenu 

– zasady umieszczania zieleni 
− zachować w maksymalnym zakresie istniejącą w granicach funkcji 

wartościową zieleń wysoką, usunięcie podrostów, egzemplarzy 

chorych, stwarzających zagrożenie lub wymagających wycinki z 

innych przyczyn przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi 

procedurami  

07 

– określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów 

− nie ustala się 

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKŻE NARAŻONYCH NA 
NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH 

08 

− nie ustala się 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM  

− dopuszcza się podziały i scalenia, 

− minimalna/maksymalna szerokość frontów działek − nie ustala się 

− minimalna/maksymalna powierzchnia działek − nie ustala się 

09 

− kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego − nie ustala się 

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

– układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, 
klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych 

− ciąg wyposażyć w niezbędną infrastrukturę techniczna  

− dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego oraz 

lokalizację nowych sieci za zgodą zarządcy terenu 

– warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury 
technicznej z układem zewnętrznym 

− obowiązują zapisy §14 

− lokalizacja sieci i urządzeń technicznych na mocy decyzji zarządcy 

terenu 

10 

− wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej − ustala się stosowanie ustaleń ogólnych zawartych w §14,  

− doprowadzenie mediów obsługujących jednostki planu - z sieci 

istniejących w drogach publicznych, za pomocą przyłączy, lub 

poprzez rozbudowę sieci istniejących w granicach jednostki, w 

oparciu o warunki techniczne ich właścicieli 

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW 11 

− nie ustala się 

STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4. 12 

− ustala się 30% 

Poz. 1998
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 karta terenu numer: 08 

PRZEZNACZENIE: 

08.8.KDD, 08.13.KDD tereny dróg dojazdowych 

01 

POWIERZCHNIA: odpowiednio - 0,12ha; 0,029ha  

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

− linia zabudowy − nie ustala się 

− wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub 
terenu, 

− nie dotyczy  

− powierzchnia biologicznie czynna, − nie ustala się 

− gabaryty projektowanej zabudowy, − nie dotyczy 

− wysokości projektowanej zabudowy, − nie dotyczy 

− geometria, wykończenie dachu, − nie dotyczy 

02 

− zabudowa na granicy działki, − nie dotyczy 

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 03 

− dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury związanych z ruchem kołowym, pieszym i rowerowym 
– dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

− nie ustala się 

− elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ochrony − nie ustala się 

− cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają 
ukształtowania lub rewaloryzacji 

− nie ustala się 

04 

− określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów 

− nie ustala się 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 05 

− obowiązują zasady §7 niniejszej uchwały 
− przy przebudowie, rozbudowie ciągu maksymalnie chronić istniejący, zdrowy drzewostan, 

− dojścia i dojazdy w miarę możliwości utwardzać materiałami zapewniającymi infiltrację wód opadowych w głąb gleby 

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 06 

− nie ustala się 

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 

– zasady umieszczania obiektów małej architektury 
− obiekty małej architektury związane z ruchem kołowym, pieszym i 

rowerowym 

– zasady umieszczania nośników reklamowych 
− nie dopuszcza się  

– zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych 
− nie dopuszcza się 

– zasady umieszczania urządzeń technicznych 
− lokalizacja sieci i urządzeń technicznych w pasie drogowym na 

mocy decyzji zarządcy terenu 

– zasady umieszczania zieleni 
− zachować w maksymalnym zakresie istniejącą w granicach funkcji 

wartościową zieleń wysoką, usunięcie podrostów, egzemplarzy 

chorych, stwarzających zagrożenie lub wymagających wycinki z 

innych przyczyn przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi 

procedurami  

07 

– określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów 

− nie ustala się 

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKŻE NARAŻONYCH NA 
NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH 

08 

− nie ustala się 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM  

− dopuszcza się podziały i scalenia, 

− minimalna/maksymalna szerokość frontów działek − nie ustala się 

− minimalna/maksymalna powierzchnia działek − nie ustala się 

09 

− kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego − nie dotyczy 

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 10 

– układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, 
klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych 

− teren wyposażyć w niezbędną infrastrukturę techniczna  

− dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego oraz 

lokalizację nowych sieci za zgodą zarządcy terenu 

Poz. 1998



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 100 — 7960 —

 karta terenu numer: 08 

– warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury 
technicznej z układem zewnętrznym 

− obowiązują zapisy §14 

− lokalizacja sieci i urządzeń technicznych na mocy decyzji zarządcy 

terenu 

 

− wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej − ustala się stosowanie ustaleń ogólnych zawartych w §14,  

− doprowadzenie mediów obsługujących jednostki planu - z sieci 

istniejących w drogach publicznych, za pomocą przyłączy, lub 

poprzez rozbudowę sieci istniejących w granicach jednostki, w 

oparciu o warunki techniczne ich właścicieli 

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW 11 

− nie ustala się 

STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4. 12 

− ustala się 30% 

 

 

 karta terenu numer: 09 

PRZEZNACZENIE: 

 

09.12.E 
tereny infrastruktury technicznej - 
elektroenergetyka 

01 

POWIERZCHNIA: 0,008ha  

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

− linia zabudowy − nie ustala się 

− wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 
lub terenu, 

− nie ustala się, adaptacja stanu istniejącego 

− powierzchnia biologicznie czynna, − nie ustala się 

− gabaryty projektowanej zabudowy, − maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna 

− wysokości projektowanej zabudowy,  

− geometria, wykończenie dachu, − nie ustala się 

02 

− zabudowa na granicy działki, − dopuszcza się 

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY 03 

− dopuszcza się funkcję towarzyszącą – komunikację wewnętrzną  
− dopuszcza się możliwość wyburzenia istniejącego budynku, zmiany funkcji jednostki oraz przyłączenia i przystosowania jej dla potrzeb 

przyległych terenów 
− strefa potencjalnego hałasu, promieniowania niejonizującego oraz wibracji o natężeniu oddziałującym szkodliwie na środowisko, a zwłaszcza na 

zdrowie ludzi i sąsiadujące obiekty budowlane 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

− nie ustala się 

− elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagają 
ochrony 

− nie ustala się 

− cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które 
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji 

− nie ustala się 

04 

− określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów 

− nie ustala się 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 05 

− obowiązują zasady §7 niniejszej uchwały 
− zachować i pielęgnować wartościowe elementy środowiska naturalnego 
− dojścia i dojazdy w miarę możliwości utwardzać materiałami zapewniającymi infiltrację wód opadowych w głąb gleby 
− ustala się ograniczenie do obszaru działki potencjalnych uciążliwości związanych z eksploatacją terenów infrastruktury technicznej poprzez 

zastosowanie technologii pochłaniających lub tłumiących hałas i wibracje o natężeniu ponadnormatywnym 

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 06 

− teren znajduje się w granicach strefy „B” zachowanych elementów zabytkowych i strefy obserwacji archeologicznej „OW”, dla których obowiązują 
ustalenia zawarte w §8 niniejszej uchwały 

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 07 

– zasady umieszczania obiektów małej architektury 
− nie ustala się 

Poz. 1998
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 karta terenu numer: 09 

– zasady umieszczania nośników reklamowych 
− nie dopuszcza się lokalizowania reklam wolnostojących i 

wielkogabarytowych  

− dopuszcza się lokalizowanie szyldów i tablic informacyjnych 

– zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych 

− nie dopuszcza się 

– zasady umieszczania urządzeń technicznych 
− nie ustala się 

– zasady umieszczania zieleni 
− zachować w maksymalnym zakresie istniejącą w granicach funkcji 

wartościową zieleń wysoką, usunięcie podrostów, egzemplarzy 

chorych, stwarzających zagrożenie lub wymagających wycinki z 

innych przyczyn przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi 

procedurami  

 

– określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów 

− nie ustala się 

 

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKŻE NARAŻONYCH NA 
NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH 

08 

− nie ustala się 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM  

− dopuszcza się podziały i scalenia, 

− minimalna/maksymalna szerokość frontów działek − nie ustala się 

− minimalna/maksymalna powierzchnia działek − nie ustala się 

09 

− kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego − nie ustala się 

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

– układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, 
klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych 

− dostępność jednostki z komunikacji publicznej poprzez teren 

08.8.KDD 

– warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury 
technicznej z układem zewnętrznym 

− obowiązują zapisy §14 

10 

− wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej − ustala się stosowanie ustaleń ogólnych zawartych w §14,  

− doprowadzenie mediów obsługujących jednostki planu - z sieci 

istniejących w drogach publicznych, za pomocą przyłączy, lub 

poprzez rozbudowę sieci istniejących w granicach jednostki, w 

oparciu o warunki techniczne ich właścicieli 

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW 11 

− nie ustala się 

STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4. 12 

− ustala się 30% 

ROZDZIAŁ IV

Ustalenia koMcowe

§ 19

  Traci moc czCWć ustaleM miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego „Mickiewicza” uchwalonego uchwał> 

Nr XLII/541/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 

2005 r., dotycz>ca terenów znajduj>cych siC w granicach 

opracowania planu „Podwórko Kulturalne”.

§ 20

  Wykonanie uchwały powierza siC Prezydentowi Miasta 

Słupska.

§ 21

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia ogło-

szenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskie-

go.

 Przewodnicz>cy

Rady Miejskiej w Słupsku

Zdzisław Sołowin
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do uchwały Nr XXXIX/605/09

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 24 czerwca 2009 r.
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