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UCHWAŁA NR IV/18/2011 
 RADY GMINY STOSZOWICE 

 z dnia 11 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miejscowości Srebrna Góra  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 − tekst jednolity z późn. zm.1)), art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, z późn. zm.2)) oraz uchwał: nr IV/25/2006 
z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie przy- 
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Srebrna Góra i Żdanów; nr II/17/2008/08 z dnia 
7 marca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały 
nr IV/25/2006 Rady Gminy Stoszowice z dnia  
28 kwietnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miejscowości Srebrna Góra 
i Żdanów, po stwierdzeniu jego zgodności z usta-
leniami studium3), uchwala sić, co nastćpuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego miejscowości Srebrna 
Góra. 

2. Integralną czćść planu stanowią załączniki: 
1) nr 1 – rysunek nr1 cz. A i B miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
zainwestowanych w skali 1 : 1000; 

2) nr 2 – rysunek nr 2 miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenów rol-
nych i leśnych, w skali 1 : 5000; 

3. Załącznikami do uchwały są: 
1) nr 3 – rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia 

uwag złożonych do projektu planu, 
2) nr 4 – określenie sposobu realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej oraz zasad ich finansowania. 

4. Załączniki nr 3 i nr 4, o których mowa w ust. 3, 
nie stanowią ustaleń planu. 

§ 2. W granicach obszaru objćtego planem nie 
wystćpują nastćpujące elementy, których określe-
nie jest obowiązkowe, zgodnie z art. 15 ust. 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami), zwanej dalej ustawą: 

1. przestrzenie publiczne (w rozumieniu art. 2 
pkt 6 ustawy), wymagające ich ukształtowania; 

2. obiekty ochrony dóbr kultury współczesnej. 

§ 3. 1. Nastćpujące oznaczenia na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objćtego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu i różnych zasadach zagospodarowania, 

3) oznaczenia poszczególnych terenów zawierają-
ce: 
a) symbol określający przeznaczenie terenu, 
b) litera i lub numer terenu wyróżniający go 

spośród innych terenów, 
c) numer administracyjny posesji związanej 

z budynkiem, wyróżniający go spośród czć-
ści składowych terenu; numery posiadające 
literć „a” oznaczają miejsca uzupełnienia za-
budowy zwartej. 

4) oznaczenia dotyczące kształtowania zabudowy: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
b) obowiązująca linia zabudowy, 
c) obowiązujący kierunek układu kalenicy; 

5) oznaczenia dotyczące zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków: 
a) strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
b) strefa „B” pośredniej ochrony konserwator-

skiej, 
c) strefa „OW” ochrony konserwatorskiej, ob-

serwacji archeologicznej, 
d) strefa uzupełnień parahistorycznych, 
e) zabytki nieruchome wpisane do gminnej 

ewidencji zabytków; 
2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysun-

ku planu mają charakter informacyjny i nie są usta-
leniami planu: 

1) granica obszaru „Natura 2000” „Góry bardz-
kie” PLH 020062, 

2) granica obszaru „Natura 2000” „Ostoja nieto-
perzy gór sowich” PLH 020071, 

3) granica obszaru Chronionego Krajobrazu Gór 
Bardzkich i Sowich, 

4) pomniki przyrody, 
5) strefa ochrony projektowanego ujćcia wody 

w Budzowie; 
6) stanowiska archeologiczne, 
7) granica parku kulturowego, 
8) zabytki nieruchome wpisane do rejestru za-

bytków, 
9) granica wpisu na listć pomników historii, 

10) strefa ochrona dla zabudowań mieszkalnych, 
zakładów spożywczych, 

11) granica obszaru rysunku nr 2 dla terenów otwar-
tych i zieleni, wykonanego w skali 1 : 5000. 

§ 4. 1. Ilekroć w dalszej czćści uchwały stosuje 
sić określenia: 

1) dach symetryczny – należy przez to rozumieć 
dach o jednakowym kącie nachylenia połaci 
oraz zachowanej symetrii ich układu; 

2) podstawowe przeznaczenie terenu w grani-
cach działki budowlanej planu − należy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które w ramach 
realizacji zmiany planu winno stać sić domi-
nującą formą wykorzystania terenu. W ramach 
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przeznaczenia podstawowego mieszczą sić 
elementy zagospodarowania towarzyszącego 
warunkujące prawidłową realizacji funkcji 
podstawowej 

3) przeznaczenie uzupełniające – należy przez to 
rozumieć przeznaczenie towarzyszące prze-
znaczeniu podstawowemu, która nie zmienia 
generalnego charakteru użytkowania terenu; 
są to ustalenia, które określają inne niż pod-
stawowe przeznaczenie, sposoby zagospoda-
rowania lub sposoby użytkowania, z  astrze-
żeniem, iż ich realizacja może nastąpić jedynie 
po potwierdzeniu w projekcie zagospodaro-
wania całej działki, możliwości realizacji prze-
znaczenia podstawowego, zgodnie ze szczegó-
łowymi ustaleniami określonymi w planie dla 
poszczególnych przeznaczeń; 

4) urządzenia towarzyszące − są to urządzenia 
zdefiniowane zgodnie z przepisami odrćbny-
mi; 

5) linie rozgraniczające – należy przez to rozu-
mieć obowiązujące linie rozgraniczające tere-
ny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania, których przebieg 
określony na rysunku planu ma charakter wią-
żący; 

6) usługi nieuciążliwe – należy przez to rozumieć 
usługi o lokalnym zasićgu, niezaliczane do 
przedsićwzićć mogących znacznie znacząco 
oddziaływać na środowisko, których uciążli-
wość mierzona zgodnie z przepisami odrćb-
nymi nie przekracza swym zasićgiem granic 
własności terenu, w tym terenów i obiektów 
służących działalności z zakresu: 
a) handlu detalicznego o powierzchni sprze-

dażowej zgodnie z przepisami odrćbnymi, 
b) gastronomii, 
c) ochrony zdrowia, odnowy biologicznej, 
d) działalności biurowej, administracji 

i zarządzania, 
e) ubezpieczeń i finansów, 
f) poczty i telekomunikacji, 
g) oświaty i nauki, 
h) opieki społecznej, 
i) kultury, sztuki i rozrywki, 
j) sportu i rekreacji, 
k) turystyki i hotelarstwa, 
l) projektowania i pracy twórczej, 
m) drobnych usług rzemieślniczych takich, jak: 

usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze 
oraz drobne usługi naprawcze sprzćtu co-
dziennego użytku, z wyłączeniem napraw 
samochodów i motocykli; 

7) nieprzekraczalna linia zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić, która wyznacza obszar 
przeznaczony pod realizacjć zabudowy kuba-
turowej; 

8) obowiązująca linia zabudowy – należy przez to 
rozumieć linić, na której należy sytuować ele-
wacje projektowanych budynków lub linić 
wykształconą w sposób historyczny, utworzo-
ną przez frontowe elewacje budynków, two-
rzących zwartą zabudowć pierzei ulicy; 

9) reklama wielkoformatowa − należy przez to 
rozumieć wolnostojące, trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, niepełniące 

równocześnie innych funkcji oraz której przy-
najmniej jeden z wymiarów przekracza 3.0 m, 

10) teren – należy przez to rozumieć wydzielony 
liniami rozgraniczającymi obszar o określo-
nym przeznaczeniu, oznaczony odpowiednim 
symbolem, 

11) powierzchnia biologicznie czynna – pod tym 
pojćciem należy rozumieć parametr określany 
jako % minimalny, bćdący ilorazem: sumy 
wszystkich powierzchni biologicznie czynnych 
położonych w granicach działki budowlanej 
lub zespołu działek objćtych inwestycją, do 
jego/ich powierzchni liczonej w granicach linii 
rozgraniczających dany teren, przemnożony 
przez 100%; 

12) powierzchnia zabudowy – należy przez to ro-
zumieć parametr określany jako % maksymal-
ny, bćdący ilorazem: sumy powierzchni zabu-
dowy, liczonej na poziomie parteru w ze-
wnćtrznym obrysie murów wszystkich budyn-
ków położonych w granicach działki budowla-
nej lub zespołu działek objćtych inwestycją, 
do jego/ich powierzchni liczonej w granicach 
linii rozgraniczających dany teren, przemno-
żony przez 100%; 

13) wskaźnik zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wartość stanowiącą stosunek łącznej 
powierzchni zabudowy, do powierzchni działki 
budowlanej; 

14) zabudowa – należy przez to rozumieć budynki 
lub zespoły budynków wraz z dojazdami, par-
kingami i innymi urządzeniami związanymi 
z ich obsługą. 

Rozdział 2 

Ogólne zasady zagospodarowania terenu 

§ 5. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny 
zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyj-
nej zieleni oraz wód powierzchniowych, tereny 
komunikacji i infrastruktury technicznej, wydzielo-
ne liniami rozgraniczającymi. 

2. W obszarze objćtym planem wydziela sić 
tereny o przeznaczeniu mieszkaniowym, oznaczo-
ne nastćpującymi symbolami: 
1) MU1−13− tereny zabudowy mieszkaniowo- 

-usługowej; 
2) MN/U, MN/Ua, MN/Ua1, MN/Ua2, MN/Ub, 

MN/Ub1 − tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz usługowej; 

3) MS1, MS2 − tereny zabudowy mieszkaniowej 
śródmiejskiej; 

4) MN, MNa, MNa1, MNa2, MNb − tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. W obszarze objćtym planem wydziela sić 
tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej, ozna-
czone symbolami: 

1) U, U1 − tereny usług; 
2) UP − tereny usług publicznych; 
3) USR, USR1 − tereny usług sportu i rekreacji 

niskiej intensywności; 
4) US, US1, US2 − tereny usług sportu 

i rekreacji; 
5) UT, UT1, UT2, UT3, UT4, UT5, UTf1, UTf2 − 

tereny usług turystyki; 
6) UT/US, UT/US1, UT/US2, UT/US3 − tereny 

usług sportu i rekreacji; 
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7) UT/KS, UT/KS1, UT/KS2 − tereny usług tury-
styki oraz obsługi komunikacji; 

8) UT−M, UT−M1, UT−M2 − tereny usług tury-
styki oraz zabudowy mieszkaniowej; 

9) UKs, UKs1 − tereny usług sakralnych; 
10) P/U − tereny produkcji. 

4. W obszarze objćtym planem wydziela sić 
tereny rolne oraz zabudowy zagrodowej, oznaczo-
ne symbolami: 
1) R − tereny rolnicze; 
2) RM, RM1, RM2 − tereny zabudowy zagrodowej; 

5. W obszarze objćtym planem wydziela sić 
tereny wód i zieleni oznaczone symbolami: 
1) ZP, ZP1 − tereny zieleni urządzonej; 
2) ZC, ZC1, ZC2 − tereny cmentarzy; 
3) ZD − tereny ogrodów działkowych; 
4) Z − tereny zieleni nieurządzonej; 
5) ZL − tereny lasów; 
6) WS – tereny wód powierzchniowych śródlądo-

wych. 
6. W obszarze objćtym planem wydziela sić 

tereny infrastruktury i komunikacji, oznaczone 
symbolami: 

1) KDG − tereny dróg publicznych głównych; 
2) KDL − tereny dróg publicznych lokalnych; 
3) KDD − tereny dróg publicznych dojazdowych; 
4) KDW, KDW1 – tereny dróg dojazdowych we-

wnćtrznych; 
5) KDPJ − tereny dróg pieszo-jezdnych; 
6) KPJ, KPJ1, KPJ2 – tereny pieszo-rowerowe; 
7) KS, KS1 − tereny obsługi komunikacji drogo-

wej – parkingów; 
8) KK − tereny kolei; 
9) KL − tereny kolei linowych; 

10) KL − tereny kolei linowych; 
11) K − tereny infrastruktury technicznej − kanali-

zacja; 
12) W − tereny infrastruktury technicznej − wodo-

ciągi; 
7. Określone przeznaczenie terenów wskazuje 

podstawowy, ustalony sposób ich użytkowania. 
Dopuszcza sić wprowadzenie przeznaczeń uzupeł-
niających zgodnie z przepisami szczegółowymi 
uchwały dla przeznaczenia uzupełniającego, bez 
zmiany generalnego charakteru zagospodarowa-
nia oraz warunków środowiska przyrodniczego 
i kulturowego. 

8. Na obszarze całości terenu, objćtego pla-
nem: 
1) nakazuje sić stosowanie nastćpujących form 

ogrodzenia posesji od przestrzeni publicznej, 
dla terenów oznaczonych symbolem MU, 
MN/U: mury wykonane w technologii kamien-
nej, ogrodzenia z elementów kutych na podmu-
rówce, ogrodzenia drewniane lub żywopłoty. 

2) dopuszcza sić: 
a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej jako czćść zabudowy, jednak w sposób 
nie mający wpływu na wygląd zewnćtrznych 
elewacji zespołu zabudowy lub obiektu; 

b) dla terenów zieleni urządzonej, urządzenia 
towarzyszące o przeznaczeniu sportowo- 
-rekreacyjnym, w tym elementy małej archi-
tektury, wraz z ciągami pieszymi i placami; 

c) sytuowanie zabudowy w odległości 1,5 m 
lub bezpośrednio przy granicy działek bu-

dowlanych o ile nie narusza to ustalonych 
planem linii zabudowy oraz nie stoi 
w sprzeczności z przepisami odrćbnymi,  
a w szczególności dotyczącymi ochrony 
przeciwpożarowej; 

d) komunikacjć jako przeznaczenie towarzyszą-
ce dla wszystkich terenów, związaną 
z dojazdami, parkowaniem i garażowaniem, 
szczególnie dotyczy to ciągów pieszych 
i rowerowych wykorzystywanych jako drogi 
wewnćtrzne do obsługi nieruchomości przy-
ległych do nich; 

e) wydzielenie działek pod urządzenia związane 
z infrastrukturą techniczną pod warunkiem 
zapewnienia do nich dojazdu z drogi pu-
blicznej; 

f) specjalne, indywidualne rozwiązania, służące 
oświetleniu przestrzeni publicznych oraz 
obiektów architektury; 

g) adaptacjć i przebudowć istniejących obiektów; 
3) zakazuje sić: 

a) realizacji reklam wielkoformatowych, jako 
elementów wolnostojących, za wyjątkiem te-
renów oznaczonych symbolami P/U KDG; 

b) realizacji trwałych obiektów kubaturowych 
w granicach linii rozgraniczających ulic. 

9. Nakazuje sić wykonanie szczegółowych ba-
dań geotechnicznych posadowienia obiektów na 
terenach o średnim nachyleniu powyżej 20%. 

10. Nie dopuszcza sić tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
za wyjątkiem okazjonalnego zagospodarowania 
związanego z wystawami, targami, akcjami pro-
mocyjnymi, festynami itp. 

§ 6. 1. Zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości dla terenów wyznaczonych niniej-
szym planem: 
1) ustala sić minimalną powierzchnić nowo wy-

dzielanych działek budowlanych zgodnie z wiel-
kościami określony w Rozdziale 3, dla poszcze-
gólnych terenów; 

2) określonych, w ust. 1 parametr nie dotyczy te-
renów zainwestowanych, gdzie parametr nie 
jest możliwy do spełnienia, w tym dla działek 
wydzielonych przed uchwaleniem planu, któ-
rych wielkość nie pozwala na zabudowanie ich 
wraz z niezbćdnymi urządzeniami; 

3) dopuszczenie wydzielania działek mniejszych, 
niż określone w ust. 1, w przypadku: 
a) wydzielenia działki pod urządzenia infra-

struktury technicznej lub komunikacji, 
b) wydzielenia działki gruntu znajdującej sić 

pod budynkiem, niezbćdnej do prawidłowe-
go korzystania z niego, 

c) gdy wydzielenie nieruchomości ma na celu 
poprawć warunków zagospodarowania te-
renu działek przyległych, poprzez przyłącze-
nie działek samodzielnie nie dających sić 
w racjonalny sposób zagospodarować zgod-
nie z ustaleniami planu; 

4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien wynosić 90º z dopusz-
czalnym odchyleniem nie wićkszym niż 30º, 

5) szerokość wydzielanych działek, mierzoną na 
granicy przylegającej do drogi publicznej, z któ-
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rej odbywa sić główny wjazd na działkć, dla za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie po-
winna być mniejsza niż 20 m – z wyłączeniem 
zabudowy szeregowej i bliźniaczej; 

6) dopuszczenie scalenia nieruchomości. 

§ 7. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 
1) nakaz obsługi komunikacyjnej za pośrednic-

twem sieci dróg publicznych i wewnćtrznych, 
o parametrach technicznych określonych w  
§ 28, 29 niniejszej uchwały; 

2) zapewnienie parkowania i garażowania w obrć-
bie nieruchomości dla potrzeb użytkowników 
zgodnie ze wskaźnikami określonymi w § 36 ni-
niejszej uchwały, a w przypadku braku takiej 
możliwości – na terenach w tym celu wyzna-
czonych za zgodą właściciela lub zarządy par-
kingu; 

3) obsługa w systemy infrastruktury technicznej, 
zgodnie § 37 niniejszej uchwały. 

2. Dopuszcza sić w pasach drogowych oraz 
pomićdzy liniami rozgraniczającymi dróg a linią 
zabudowy, określonych na rysunku planu lokaliza-
cjć: 
1) obiektów zadaszonych służących przechowy-

waniu odpadów komunalnych oraz pojemników 
służących do ich recyklingu, 

2) sieci i obiekty związane z infrastrukturą tech-
niczną zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
planu, 

3) elementów małej architektury. 

§ 8. 1. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony 
środowiska i przyrody. 

1) zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć zaliczo-
nych do mogących znacznie i potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, o któ-
rych mowa w przepisach odrćbnych, za wyjąt-
kiem obiektów związanych z lokalizacją inwe-
stycji celu publicznego oraz kolei linowych 
i wyciągów, komunikacji, obsługi jej jak i in-
frastruktury technicznej, oraz terenów ozna-
czonych symbolami P/U, US; 

2) zakazuje sić odprowadzania ścieków nie-
oczyszczonych bytowo-gospodarczych, prze-
mysłowych, rolniczych, komunalnych do wód 
gruntowych, powierzchniowych oraz do gruntu; 

3) dopuszcza sić wykorzystanie wód deszczo-
wych dla potrzeb zarządcy terenu wyznaczo-
nego w planie oraz terenów sąsiednich zgod-
nie z przepisami odrćbnymi; 

4) przed podjćciem działalności na obszarach 
wyznaczonych w planie, ustala sić obowiązek 
zdjćcia warstwy próchniczej z czćści przezna-
czonej pod obiekty budowlane oraz po-
wierzchnie utwardzone, a nastćpnie odpo-
wiednie jej zagospodarowanie; 

5) nakazuje sić utrzymanie we właściwym stanie 
oraz konserwacjć istniejących drzew, jak rów-
nież stosowanie nasadzeń w miejscach ubyt-
ków starych drzew w strefie biologicznie 
czynnej na wyznaczonych terenach, zgodnie 
z istniejącymi uwarunkowaniami; 

6) nakazuje sić zachowanie i rozbudowć linio-
wych elementów zieleni wysokiej, tworzących 

pasma zieleni izolacyjnej dla dróg, o ile nie ko-
liduje to z bezpieczeństwem ruchu pojazdów; 

7) utrzymanie na terenach zieleni urządzonej, zie-
leni istniejącej, wprowadzenie zieleni średnio 
wysokiej oraz wysokiej, przy tym dobór ga-
tunkowy musi gwarantować długotrwałe jej 
utrzymanie; 

8) w przypadku dokonania odkrycia kopalnia-
nych szczątków roślin lub zwierząt należy po-
wiadomić o tym właściwe służby, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

9) dla strefy ochrony dla zabudowań mieszkal-
nych, zakładów spożywczych, obowiązuje za-
kres ochrony, jak w przepisach odrćbnych; 

10) dla inwestycji oddziałujących na środowisko, 
lokalizowanych na terenie Obszaru Chronio-
nego należy każdorazowo uzyskać warunki 
sporządzenia raportu; natomiast na terenie 
projektowanego obszaru „Natura 2000” „Góry 
Bardzkie” PLH 020062 oraz „Ostoja nietoperzy 
Gór Sowich” PLH 020071 przed podjćciem 
inwestycji należy dokonać oceny wpływu 
przedsićwzićcia na gatunki roślin i zwierząt 
oraz siedliska przyrodnicze; 

11) dla ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Gór Sowich i Bardzkich obowiązuje: 
a) obowiązek przeprowadzenia procedury 

oceny oddziaływania na środowisko wyka-
zującej brak niekorzystnego wpływu na 
Obszar Chronionego Krajobrazu dla lokali-
zacji urządzeń związanych z funkcjonowa-
niem wyciągu, w tym obsługi nartostrad na 
terenach oznaczonych symbolem UT/US1 
oraz KL, jak również dla planowanych wy-
lesień; 

b) zakres zasad ochrony, jak w przepisach od-
rćbnych; 

12) dla ochrony projektowanego obszaru „Natura 
2000” obowiązują zasady ochrony, jak w 
przepisach odrćbnych; 

13) dla ochrony pomników przyrody obowiązują 
zasady ochrony, jak w przepisach odrćbnych; 

14) dla projektowanej strefy ochrony ujćcia wody 
w Budzowie obowiązuje: 
a) zakaz lokalizacji oczyszczalni przydomo-

wych; 
b) zakaz podpiwniczenia budynków; 
c) stosowanie przepisów odrćbnych. 
2. Ustala sić nastćpujące zasady dla ochrony 

przed hałasem, dopuszczając natćżenia hałasu dla 
poszczególnych terenów o różnych zasadach za-
gospodarowania, w tym: 
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ozna-

czonych na rysunku planu symbolami MN, 
MNa, MNb, − jak dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej określonej w przepi-
sach odrćbnych; 

2) dla terenów usług, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MU, MN/Ua, MN/U, U, UT−M, 
US, UT, UT/US, UT/KS; − jak dla terenów 
mieszkaniowo-usługowych określonych w prze- 
pisach odrćbnych; 

3) dla terenów usług publicznych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem UP, jak dla terenów 
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży; 
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4) ogrodów działkowych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZD, jak dla terenów rekreacyj-
no-wypoczynkowych, określonych w przepisach 
odrćbnych; 

5) dla obiektów realizowanych oraz modernizo-
wanych, mogących zwićkszać zagrożenie hała-
sem, nakazuje sić wyposażenie ich w urządze-
nia o podwyższonej izolacyjności akustycznej. 

3. Lokalizacja nowej zabudowy wzdłuż dróg, 
oznaczonych symbolami KDG, KDL, KDD, powinna 
uwzglćdniać zachowanie norm dopuszczalnego 
natćżenia hałasu i wibracji. 

4. Nakazuje sić ograniczenie zasićgu uciążliwo-
ści dla środowiska prowadzonej działalności go-
spodarczej, do obszaru, do którego inwestor posia-
da tytuł prawny, a znajdujące sić w jego obszarze 
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny 
być wyposażone w techniczne środki ochrony przed 
tymi uciążliwościami; zasićg ten nie może przekra-
czać wartości dopuszczalnych na granicy własności 
terenu lub wyznaczonych decyzjami administracyj-
nymi stref ograniczonego użytkowania. 

5. Dopuszcza sić lokalizowanie pojemników na 
odpady z możliwością ich segregacji w obszarze 
objćtym planem. 

6. Dla terenów z przeznaczeniem pod zabu-
dowć a znajdującym sić w sąsiedztwie lasu, należy 
kształtować linić zabudowy z zastosowaniem prze-
pisów odrćbnych. 

7. Przy zagospodarowaniu poszczególnych 
obszarów, objćtych ustaleniami planu, należy przy-
jąć zasadć, że istniejące urządzenia melioracyjne 
muszą zostać bezwzglćdnie zachowane i zabezpie-
czone, w sposób umożliwiający spełnienie przez 
nie aktualnie pełnionych i wynikających z nowego 
sposobu zagospodarowania terenu. 

8. Porządkowanie gospodarki cieplnej, w ra-
mach budowy nowych systemów grzewczych oraz 
prac modernizacyjnych, poprzez preferowanie 
paliw i systemów ekologicznych. 

§ 9. 1. Ustala sić zasady ochrony środowiska 
kulturowego. 

2. Dla obszaru Fortecznego Parku Kulturowe-
go, oznaczonego na rysunku planu obowiązuje: 
1) zakaz: 

a) przekształceń historycznych budowli należą-
cych do kompleksu twierdzy srebrna góra za 
wyjątkiem działań wykazanych w planie, 
w tym wprowadzania nowej zabudowy pa-
rahistorycznej; 

b) wprowadzania zabudowy i elementów zago-
spodarowania o tymczasowych i prowizo-
rycznych cechach (w tym: niepowiązanych 
trwale z gruntem) oraz wygrodzeń − za wy-
jątkiem niezbćdnych elementów małej archi-
tektury służących obsłudze ruchu turystycz-
nego i użytkowników; 

2) dopuszczenie ruchu pieszego i pieszo-jezdnego 
z wykorzystaniem, restauracją lub konserwator-
ską modernizacją historycznych ciągów i prze-
strzeni komunikacyjnych. 

3. Dla strefy „A” ścisłej ochrony konserwator-
skiej, oznaczonej na rysunku planu obowiązuje: 
1) utrzymanie: 

a) historycznego układu przestrzennego, tj roz-
planowania dróg, ulic, placów, linii zabudo-

wy, kompozycji wnćtrz urbanistycznych i 
kompozycji zieleni, 

b) zachowanych głównych elementów układu 
przestrzennego, szczególnie: posadzki (na-
wierzchnie, cieki i zbiorniki wodne, sposób 
użytkowania gruntów), ścian (zabudowa, zie-
leń) oraz dążenia do usunićcia elementów 
uznanych za zniekształcające założenie histo-
ryczne i odtworzenia elementów zniszczo-
nych w oparciu o szczegółowe warunki okre-
ślanie każdorazowo przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków; 

c) linii i gabarytów zabudowy nawiązujących 
do historycznego układu zabudowy, 

d) typu zabudowy nawiązującego do zachowa-
nego historycznego układu, 

e) utrzymanie obiektów historycznych w moż-
liwie niezmienionym kształcie architekto-
nicznym wraz z konserwacją substancji za-
bytkowej (z ewentualnym dopuszczeniem 
zmian formy i przeznaczenia obiektów histo-
rycznych); 

2) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej 
kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, 
skali, bryły, podziałów architektonicznych, pro-
porcji oraz nawiązanie formami współczesnymi 
do lokalnej tradycji architektonicznej; 

3) dostosowanie współczesnego przeznaczenia do 
wartości zabytkowych zespołu i jego poszcze-
gólnych obiektów i nawiązywanie do ich pro-
gramu historycznego oraz eliminacjć przezna-
czeń uciążliwych; 

4) poddanie szczególnym rygorom architektonicz-
nym nowej zabudowy w zakresie gabarytów i 
sposobu kształtowania bryły, wpisanie sić w 
sylwetć miejscowości, zachowanie ładu prze-
strzennego itp.; 

5) całkowite wyeliminowanie dachów o mijających 
sić połaciach, asymetrycznym nachyleniu itp.; 

6) zakaz: 
a) działań mogących powodować degradacjć 

walorów kulturowych, historycznych i krajo-
brazowych obszaru, 

b) wprowadzenia nowej zabudowy niezgodnej 
formą i gabarytami z istniejącą historyczną, 
dysharmonizującej historyczny krajobraz 
miasta, 

c) wprowadzenia prefabrykowanych obiektów 
tymczasowych, jak blaszane garaże, straga-
ny, zakłócających kompozycje wnćtrz urba-
nistycznych, 

d) umieszczanie wolno stojących reklam wiel-
kogabarytowych. 

4. Wszelkie działania w historycznym układzie 
urbanistycznym, wpisanym do rejestru zabytków 
pod numerem 625 z dnia 01−09−1959 należy pod-
porządkować wymogom konserwatorskim, zgod-
nie z przepisami odrćbnymi. 

5. Dla strefy „B” pośredniej ochrony konserwa-
torskiej, oznaczonej na rysunku planu obowiązuje: 
1) utrzymanie: 

a) zasadniczych elementów historycznego roz-
planowania, w tym przede wszystkim układu 
dróg, podziału działek i sposobu zagospoda-
rowania działek siedliskowych, 
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b) istniejących związków przestrzennych i pla-
nistycznych z układem urbanistycznym mia-
sta w trakcie prowadzenia działalności inwe-
stycyjnej, 

c) charakteru nowej zabudowy do historycznej 
kompozycji przestrzennej w zakresie skali 
i formy bryły zabudowy, przy założeniu har-
monijnego współistnienia elementów kom-
pozycji historycznej i współczesnej, 

d) obiektów o wartościach kulturowych z do-
stosowaniem współczesnego przeznaczenia 
do wartości obiektów w trakcie ich restaura-
cji i modernizacji technicznej, 

e) gabarytów nowej zabudowy i sposobem 
kształtowania bryły do miejscowej tradycji 
architektonicznej, 

f) wysokości nowych budynków do wysokości 
budynków sąsiadujących; 

2) zakaz wprowadzenia przy głównych ciągach ko-
munikacyjnych prefabrykowanych obiektów tym-
czasowych, jak blaszane garaże, stragany, zakłó-
cających kompozycje wnćtrz urbanistycznych. 

6. Dla strefy „OW” ochrony konserwatorskiej 
− obserwacji archeologicznej, oznaczonej na ry-
sunku planu obowiązuje ochrona w zakresie: 
1) uwzglćdnienia nieruchomych zabytków arche-

ologicznych w zabudowie i zagospodarowaniu 
terenu; 

2) wykonywania badań archeologicznych oraz ich 
dokumentowania – jeżeli prowadzenie tych ba-
dań jest niezbćdne dla ochrony zabytków ar-
cheologicznych − pod nadzorem archeologicz-
no-konserwatorskim, za zezwoleniem konser-
watorskim; 

3) zabezpieczania odkrytych zabytków archeolo-
gicznych i terenu ich odkrycia oraz ewentualnej 
ekspozycji nieruchomych zabytków archeolo-
gicznych w miejscu odkrycia. 

7. Uwzglćdnia sić ochronć zabytków nieru-
chomych oraz stanowisk archeologicznych wpisa-
nych do rejestru zabytków, zgodnie z oznaczeniem 
na rysunku planu. 

1) wykaz zabytków stanowi tabela: 

Lp. Obiekt Adres Wiek Nr rejestru 
1 kościół paraf. p.w. św. Piotra 

i Pawła 
−−− 

1729−31, ok. 1810 A/1872/186611.10.1966 

2 dom mieszkalny dawna plebania 
katolicka 

Letnia 6 1731 807/Wł14.05.1981 

3 kościół ewangelicki, ob. sala 
ogólno użyteczna 

Plac Wypoczynkowy 4 4 ćw. XVI, 2 ćw. XVII, 
k. XVII, 1816 

186511.10.1966 

4 zespół twierdzy srebrno górskiej −−− 1763−1777 86113.04.1961 
5 schronisko „Pod Fortami” Krćta 2 pocz. XX 1634/Wł23.11.1998 
6 dom mieszkalny Letnia 30 poł. XVIII, XX 186711.10.1966 
7 wiadukt żdanowski dz. nr 419/115 1901 A/97111.09.2006 
8 wiadukt srebrno górski dz. nr 422/118 1901 A/97111.09.2006 
9 most wiszący dz. nr 306 1903 A/97111.09.2006 
10 kopalnia srebra sztolnia nr 2 −−− XVI 537/Arch/7115.02.1971 

. . 

8. Zobowiązuje sić każdego, kto w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych i ziemnych od-
krył przedmiot, co do którego istnieje przypuszcze-
nie, iż jest on zabytkiem: 
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 

lub zniszczyć ukryty przedmiot, 
2) zabezpieczyć przy użyciu dostćpnych środków 

ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
3) niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, a jeśli to nie jest moż-
liwe Wójta Gminy Stoszowice. 

9. Ustala sić ochronć zabytków nieruchomych 
wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, zgod-
nie z oznaczeniem na rysunku planu: 
1) zakres ich ochrony dotyczy: 

a) zachowana oryginalnych historycznych ele-
mentów budynku, w tym: bryły obiektu, 
geometrii i kształtu dachu, formy dachu, 
kompozycji i wystroju elewacji, formy 
i kształtu otworów okiennych i drzwiowych, 
stolarki okienna i drzwiowej wraz z elemen-
tami kutymi; 

b) zachowana układ przestrzenny wnćtrz oraz 
elementy wyposażenia i wystroju w tym: 
sklepień, sztukaterii; 

2) dopuszcza sić prace adaptacyjne w nastćpują-
cym zakresie: 
a) przywrócenia pierwotnej formy obiektów 

(takie jak przywrócenie na elewacjach detalu 
architektonicznego, proporcji otworów 
okiennych i drzwiowych oraz formy stolarki), 

b) dostosowania budynków do potrzeb poru-
szania sić osób niepełnosprawnych, w tym 
budowć ramp, poszerzenie otworów wej-
ściowych oraz montaż wewnćtrznych urzą-
dzeń windowych, 

c) dostosowania do działalności gospodarczej, 
w tym budowć witryn sklepowych, jeżeli 
przeznaczenie terenu określone w planie 
uwzglćdnia taki sposób zagospodarowania; 

3) obowiązuje prowadzenie prac konserwator-
skich, restauracyjnych i budowlanych przy na-
stćpujących zasadach: 
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a) stosowania materiałów budowlanych zgod-
nych z pierwotnie użytymi lub wizualnie od 
nich zbliżonymi, 

b) zakazu stosowania syntetycznych okładzin 
elewacyjnych i paneli imitujących naturalne 
materiały budowlane, takich jak „sidding”; 

c) stosowania kolorystyki harmonizującej 
z otoczeniem oraz historycznym charakterem 
obiektu, zbliżonej do kolorów tradycyjnych 
materiałów budowlanych, 

d) zachowania, w obrćbie jednego obiektu, 
jednolitej formy i kolorystyki stolarki okien 
i drzwi zewnćtrznych – dopuszcza sić wy-
mianć stolarki pod warunkiem zachowania 
pierwotnych wielkości otworów okiennych 
i drzwiowych oraz ich podziałów   pełnopa-
stycznymi elementami konstrukcyjnymi ra-
miaków. 

4) Wykaz zabytków stanowi tabela: 

Lp. Obiekt Adres Wiek 
1 zespół kościelny − − 1729−31,  

ok. 1810 
2 mur ogrodzenia kościoła wraz z bramami i budynkiem  

przy murze 
− − ok. 1730 

3 łącznik plebanii i kościoła − − ok. 1730 
4 schody prowadzące z ul. Letniej do kościoła − − ok. 1730 
5 cmentarz przykościelny − − poł. XVIII,  

pocz. XIX 
6 cmentarz ewangelicki, nieczynny − − pocz. XIX 
7 koszary, ob. dom mieszkalny Górne Miasto 1a 3 ćw. XVIII,  

poł. XIX 
8 koszary, ob. dom mieszkalny Górne Miasto 1b 3 ćw. XVIII,  

poł. XIX 
9 koszary, ob. dom mieszkalny Górne Miasto 1c 3 ćw. XVIII,  

poł. XIX 
10 koszary, ob. dom mieszkalny Górne Miasto 1d 3 ćw. XVIII,  

poł. XIX 
11 koszary, ob. dom mieszkalny Górne Miasto 3a 3 ćw. XVIII,  

poł. XIX 
12 koszary, ob. dom mieszkalny Górne Miasto 3b 3 ćw. XVIII,  

poł. XIX 
13 koszary, ob. dom mieszkalny Górne Miasto 3c 3 ćw. XVIII,  

poł. XIX 
14 koszary, ob. dom mieszkalny Górne Miasto 5a 3 ćw. XVIII,  

poł. XIX 
15 koszary, ob. dom mieszkalny Górne Miasto 5b 3 ćw. XVIII,  

poł. XIX 
16 koszary, ob. dom mieszkalny Górne Miasto 5c 3 ćw. XVIII,  

poł. XIX 
17 zespół wartowni i obiektów pomocniczych Kolejowa − 3 ćw. XVIII,  

poł. XIX 
18 dom mieszkalno-gosp. z bramą w zespole Kolejowa 6 poł. XIX 
19 budynek gospodarczy Kolejowa 6 ok. poł. XIX 
20 dom mieszkalno − usługowy Kolejowa 7 ok. poł. XIX 
21 dom mieszkalny Kolejowa 8 poł. XIX 
22 budynek gosp. z bramą, ob. dom mieszkalny Kolejowa 8 ok. poł. XIX 
23 dom mieszkalny Kolejowa 9 ok. poł. XIX 
24 obora, ob. restauracja w zespole z nr 9 Kolejowa 13 poł. XIX 
25 dom mieszkalny Letnia 1 pocz. XIX, 

pocz. XX 
26 dom mieszkalny Letnia 2 pocz. XIX 
27 dom mieszkalny Letnia 3 1 poł. XIX 
28 dom mieszkalny Letnia 4 1745, XX 
29 dom mieszkalny Letnia 5 1 poł. XIX 
30 dom mieszkalny Letnia 8 poł. XVIII,  

pocz. XX 
31 dom mieszkalny Letnia 10 2 poł. XIX, XX 
32 dom mieszkalny Letnia 11 k. XVIII,  

pocz. XX 
33 dom mieszkalny Letnia 12 1777, XX 
34 dom mieszkalny Letnia 14 pocz. XX 
35 dom mieszkalny Letnia 15 1779, XX 
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Lp. Obiekt Adres Wiek 
36 dom mieszkalny Letnia 16 k. XVIII,  

pocz. XX 
37 dom mieszkalny Letnia 21 XIX/XX 
38 dom mieszkalny, zw. "Pod Łabćdziem" Letnia 22 ok.poł. XVIII, 

XIX/XX 
39 dom mieszkalny Letnia 23 XIX/XX 
40 dom mieszkalny Letnia 26 poł. XIX 
41 dom mieszkalny Letnia 27 1818 
42 dom mieszkalny Letnia 28 XVIII/XIX 
43 dom mieszkalny Letnia 36 poł. XVIII, XX 
44 dom mieszkalny Letnia 38 poł. XIX 
45 dom mieszkalny Letnia 39 poł. XIX 
46 dom mieszkalny Letnia 41 ok. 1880 
47 dom mieszkalny Letnia 41a ok. 1880 
48 dom mieszkalny Letnia 42 XIX/XX 
49 dom mieszkalny Letnia 43 XIX/XX 
50 dom mieszkalny Letnia 45 1802 
51 dom mieszkalny Letnia 46 2 poł. XIX, XX 
52 dom mieszkalny Polna 1 pocz. XX 
53 dom mieszkalny Wąska 1 2 poł. XIX 
54 dom mieszkalny Wypoczynkowy pl. 2 k. XIX 
55 dom mieszkalny Wypoczynkowy pl. 3 XVIII/XIX 
56 dom mieszkalny Wypoczynkowy pl. 4 1 ćw. XX 
57 dom mieszkalno-usługowy Wypoczynkowy pl. 6 pocz. XX 
58 willa, ob. poczta Zimowa 1 XIX/XX 
59 dom mieszkalny Zimowa 2 poł. XIX 
60 dom mieszkalny Zimowa 3 poł. XIX 
61 dom mieszkalny Zimowa 4 2 poł. XIX 
62 dom mieszkalny Zimowa 5 1 poł. XIX 
63 dom mieszkalny Zimowa 6 poł. XIX 
64 dom mieszkalny Zimowa 7 poł. XIX 
65 dom mieszkalny Zimowa 8 pocz. XX 
66 dom mieszkalny Zimowa 9 1785, XX 
67 dom mieszkalny Zimowa 11 2 poł. XIX 
68 dom mieszkalny Zimowa 13 pocz. XIX 
69 dom mieszkalny Zimowa 16 pocz. XIX 
70 dom mieszkalny Zimowa 18 2 poł. XIX 
71 dom mieszkalny Zimowa 19 2 poł. XIX, XX 
72 dom mieszkalny Zimowa 21 2 poł. XIX 
73 dom mieszkalny Zimowa 22 XVIII/XIX,  

pocz. XX 
74 dom mieszkalny Zimowa 25 1764, pocz. XX 
75 dom mieszkalny Zimowa 27 2 poł. XIX 
76 dom mieszkalny Zimowa 28 2 poł. XIX 
77 dom mieszkalny Zimowa 29 XVIII/XIX 
78 dom mieszkalny Zimowa 30 pocz. XX 

Rozdział 3 

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów 
 

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 

§ 10. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: zabudowa mieszkaniowo-usłu- 
gowa, oznaczona na rysunku planu symbolami: 
MU1−13. 

2. W ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza sić: 
1) usługi towarzyszące, z możliwością lokalizowa-

nia ich samodzielne, z wykluczeniem działalno-
ści uciążliwych; 

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z moż-
liwością lokalizowania jej samodzielnie; 

3) usługi sakralne, z możliwością lokalizowania ich 
samodzielnie, na terenach oznaczonych symbo-
lem MU4; 

4) przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich 
terenów w formie: 
a) urządzeń towarzyszących, 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) miejsc postojowych dla obsługi realizowanej 

działalności inwestycyjnej, naziemnych oraz 
w czćści podziemnej budynków, 

d) zieleni urządzonej. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia, o któ-
rych mowa w § 8; 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: 
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1) w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków obowiązują ustalenia, o 
których mowa w § 9; 

2) dla terenu oznaczonego symbolem MU1: 
a) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ulicy Letnia 26 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− trzyosiową fasadć z płaskim portalem, 
− opaski wokół okien parteru, 
− cokół schodkowy; 

b) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ulicy Letnia 27 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− siedmioosiową fasadć z kamiennym 

portalem, 
− parter boniowany, 
− gzyms kordonowy nad parterem; 
− opaski wokół okien i profilowane gzym-

sy nadokienne na pierwszym pićtrze, 
− opaski wokół okien i gzymsy nadokien-

ne na drugim pićtrze, oraz gzyms wień-
czący nad wszystkimi oknami; 

c) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ulicy Letnia 28 należy zachować lub 
odtworzyć: 

d) w odniesieniu do nieistniejącego budynku 
zlokalizowanego przy ulicy Letnia 28a nale-
ży odtworzyć: 
− sześcioosiową gładką fasadć z kamien-

nym portalem, 
− drewniane opaski wokół okien, 
− neoklasycystyczne tympanony na pićtrze; 

e) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ulicy Letnia 30 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− siedmioosiową fasadć o późnobaroko-

wej dekoracji, podzielona pilastrami o 
kompozytowych głowicach, z portalem 
kamiennym zwieńczonym ozdobną stiu-
kową dekoracją barokową; 

− ryzalit, 
− opaski wokół okien 
− lustra barowe w polach podokiennych; 

f) w odniesieniu do nieistniejącego budynku 
zlokalizowanego przy ulicy Letnia 30a, (32 − 
istniejący) należy odtworzyć: 
− osiową fasadć, 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
g) w odniesieniu do nieistniejącego budynku 

zlokalizowanego przy ulicy Letnia 33a, 34a 
(35 − istniejący) należy odtworzyć: 
− historyczną linić zabudowy elewacji 

frontowej; 
− osiową fasadć, 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
h) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ulicy Letnia 36 należy zachować lub 
odtworzyć: 

− pićcioosiową fasadć z murowanym porta-
lem ze zwornikiem, 

− elewacja z tynku nakrapianego z wyrabia-
nymi na gładko lizenami i lustrami pod-
okiennymi; 

i) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ulicy Letnia 37a należy odtworzyć: 
− trzyosiową fasadć z prostym portalem 

w osi prawej, 
− okna z prostymi opaskami; 

j) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ulicy Letnia 38 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− trzyosiową fasadć z prostym portalem 

w osi prawej, 
− opaski wokół okien malowane z klucza-

mi, 
− gzyms okapowy; 

k) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ulicy Letnia 39 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− trzyosiową fasadć z portalem w osi le-

wej, 
− okna z gładkimi opaskami z kluczami, 
− gzyms okapowy; 

l) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ulicy Letnia 40 należy zachować lub 
odtworzyć elementy detalu nawiązującego 
do kamieniczek staromiejskich; 

m) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ulicy Letnia 40a należy odtworzyć: 
− historyczny budynek z wysokim pod-

piwniczeniem; 
− trzyosiową fasadć; 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
n) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ulicy Letnia 42 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− czteroosiową fasadć, 
− okna z gładkimi opaskami, 
− cokół gładki; 

o) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ulicy Letnia 43 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− pićcioosiową fasadć, 
− cokół tynkowany, 
− gzyms kordonowy i okapowy 
− opaski wokół okien i drzwi; 

p) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ulicy Letnia 44a należy odtworzyć: 
− historyczny budynek; 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
q) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ulicy Letnia 45 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− sześcioosiową fasadć, z kamiennym por- 

talem w osi środkowej ze zwornikiem 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich, w tym: gzyms 
kordonowy, opaski okienne, cokół; 

r) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ulicy Letnia 46 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− trzy − czteroosiową fasadć, drzwi w osi 

lewej 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
3) dla terenu oznaczonego symbolem MU2: 
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a) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ulicy Letnia 19a należy odtworzyć: 
− budynek; 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
b) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ulicy Letnia 20 należy odtworzyć: 
− kształt budynku nawiązujący do zabu-

dowy staromiejskiej; 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
c) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ulicy Letnia 21 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− siedmioosiową fasadć, w osi środkowej 

prosty kamienny portal z czerwonego 
piaskowca, 

− elementy detalu nawiązującego do ka-
mieniczek staromiejskich; 

d) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ulicy Letnia 22 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− siedmioosiową fasadć, 
− pilastry od cokołu do gzymsu okapowe-

go; 
− obramowanie tynkowane wokół drzwi; 
− proste opaski wokół okien, 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
e) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ulicy Letnia 23 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− sześcioosiową fasadć, 
− portal drewniany wokół drzwi; 
− portal drewniany wokół drzwi; 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
f) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ulicy Letnia 24a, 25a należy odtwo-
rzyć: 
− historyczne budynki lub budynek; 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
4) dla terenu oznaczonego symbolem MU3: 

a) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ulicy Letnia 8 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− sześcioosiową fasadć, 
− gzyms okapowy, 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
b) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ulicy Letnia 9a należy odtworzyć: 
− historyczny budynek; 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
c) Brak treści 

− gipsowe sztukaterie, 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
d) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ulicy Letnia 11 należy zachować lub 
odtworzyć 
− czteroosiową fasadć, 
− stromy półkoliście zakończony portal 

kamienny ze zwornikiem, 

− ozdobne opaski wokół okien, 
− gzyms okapowy oraz cokół 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
e) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ulicy Letnia 12 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− trzy−pićcioosiową fasadć, 
− bogaty gzyms okapowy, 
− kamienny portal zamknićty arkadą, 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
f) dodatkowe elementy detalu nawiązującego 

do kamieniczek staromiejskich; 
− historyczny budynek; 
− trzy−czteroosiową fasadć, 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
g) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ulicy Letnia 14 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− pićcio−siedmioosiową fasadć, 
− bramć w osi skrajnej lewej, 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
h) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ulicy Letnia 15 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− sześcioosiową fasadć, 
− portal kamienny, 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
i) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ulicy Letnia 16 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− sześcioosiową fasadć, 
− profilowany gzyms okapowy; 
− opaski okienne 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
j) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ulicy Letnia 17 należy zachować lub 
odtworzyć: dodatkowe elementy detalu 
nawiązującego do kamieniczek staromiej-
skich; 

k) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ulicy Letnia 18a należy odtworzyć: 
− sześcioosiową fasadć, 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
5) dla terenu oznaczonego symbolem MU4: 

a) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ulicy Letnia 1 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− siedmioosiową lub sześcioosiową fasa-

dć, 
− gzyms okapowy i podwójnie profilowa-

ny gzyms kordonowy, w którym wystć-
puje rytm prostokątnych i okrągłych lu-
ster w tynku nakrapianym; 

− opaski okienne, 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
b) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ulicy Letnia 2 należy zachować lub 
odtworzyć: 
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− sześcioosiową fasadć z płasko zakoń-
czonym profilowanym portalem ka-
miennym z czerwonego piaskowca, 

− gzyms okapowy, 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
c) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ulicy Letnia 3 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− siedmioosiową fasadć, 
− prosty gzyms okapowe i kordonowy, 
− podokienniki na pićtrze, 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
d) w odniesieniu do budynku zlokalizowanego 

przy ulicy Letnia 4 należy zachować lub od-
tworzyć: 
− czteroosiową fasadć, 
− w osi bocznej prawej bogato zdobiony 

kamienny portal barokowy, z prostokąt-
nym nadświetlem; 

− podokienniki, 
− gzyms okapowy, 
− dodatkowe elementy detalu nawiązujące-

go do kamieniczek staromiejskich; 
e) w odniesieniu do budynku zlokalizowanego 

przy ulicy Letnia 5 należy zachować lub od-
tworzyć: 
− sześcio−ośmioosiową fasadć, 
− prosty gzyms kordonowy 
− gzyms okapowy, 
− dodatkowe elementy detalu nawiązujące-

go do kamieniczek staromiejskich; 
f) w odniesieniu do budynku zlokalizowanego 

przy ulicy Letnia 6 należy zachować lub od-
tworzyć: 
− pićcioosiową fasadć podzielona pilastra-

mi zdwojonymi w ryzalicie, pojedynczymi 
w narożach; 

− portal zwieńczony bogatym barokowym 
gzymsem, 

− obramienia okien parteru i pietra, 
− lustra w polach mićdzyokiennych, 
− dodatkowe elementy detalu nawiązujące-

go do kamieniczek staromiejskich; 
g) w odniesieniu do budynku zlokalizowanego 

przy ulicy Letnia 7a należy odtworzyć: 
− historyczny budynek, 
− trzyosiową fasadć; 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
6) dla terenu oznaczonego symbolem MU5: 

a) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy Pl. Wypoczynkowy 1 należy za-
chować lub odtworzyć: dodatkowe elemen-
ty detalu nawiązującego do kamieniczek 
staromiejskich; 

b) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy Pl. Wypoczynkowy 2 należy za-
chować lub odtworzyć: 
− pićcioosiową elewacjć, 
− kamienny portal eliptycznie sklepiony 

z kluczem, w środkowej osi fasady; 
− cokół 
− gzymsy podokienne, mićdzy kondygna-

cyjne, okapowe 

− dodatkowe elementy detalu nawiązują-
cego do kamieniczek staromiejskich; 

c) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy Pl. Wypoczynkowy 2a należy od-
tworzyć: 
− historyczny budynek; 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
d) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy Pl. Wypoczynkowy 3a należy od-
tworzyć: 
− historyczny budynek; 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
e) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy Pl. Wypoczynkowy 3 należy za-
chować lub odtworzyć: 
− trzy−czteroosiową elewacjć, 
− kamienny portal zamknićty arkadkowo 

z kluczem w osi środkowej, 
− pionową artykulacjć pilastrów, 
− malowane rozety, 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
7) dla terenu oznaczonego symbolem MU6: 

a) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy Pl. Wypoczynkowy 4 należy za-
chować lub odtworzyć: 
− opaski okienne i drzwiowe, 
− cokół budynku, 
− gzyms mićdzykondygnacyjny, 
− zamurowane otwory, 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
b) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy Pl. Wypoczynkowy 7 należy za-
chować lub odtworzyć: 
− ośmioosiową elewacjć wschodnią 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
c) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy Pl. Wypoczynkowy 8 należy za-
chować lub odtworzyć: 
− piecio−siedmioosiową elewacjć północ-

ną zdobioną gzymsem pomićdzy drugą 
i trzecią kondygnacją, 

− czteroosiową elewacjć wschodnią o nie-
symetrycznych osiach 

− dodatkowe elementy detalu nawiązują-
cego do kamieniczek staromiejskich; 

d) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ul. Zimowej 8 należy zachować lub 
odtworzyć: 

8) dla terenu oznaczonego symbolem MU7: 
a) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Zimowej 2 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− sześcio−siedmioosiową elewacjć pół-

nocną, 
− pićcioosiową elewacja tylna − połu-

dniowa, 
− kamienne obramienie drzwi w środko-

wej czćści elewacji; 
− cokół, 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
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b) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ul. Zimowej 3 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− pićcioosiową elewacjć, 
− ozdobne obramienie drzwi zamknićte 

spłaszczoną elipsą w środkowej czćści 
elewacji; 

− cokół, gzymsy, opaski, płyciny; 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
c) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Zimowej 4 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− pićcioosiową elewacjć, 
− kamienny portal zakończony schodko-

wo;, 
− ryzalit sflankowany dwoma pilastrami 

w kształcie kolumienek oraz zwieńczony 
tympanonem; 

− cokół, gzymsy, opaski, płyciny; 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
d) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Zimowej 5 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− pićcioosiową elewacjć, 
− drzwi zlokalizowane w osi środkowej 

lekko zryzalitowanej, 
− ryzalit sflankowany dwoma pilastrami 

w kształcie kolumienek oraz zwieńczony 
tympanonem; 

− cokół, gzymsy, opaski, płyciny; 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
e) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Zimowej 6 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− sześcioosiową elewacjć, 
− kamienne uszakowe obramienie drzwi 

wejściowych, 
− cokół, gzymsy w tym okapowy, opaski, 

płyciny; 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
f) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Zimowej 7 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− siedmioosiową elewacjć, 
− bramć z murowanym eliptycznym nad-

prożem, 
− cokół, podokienniki, gzymsy, opaski 

okien, płyciny; 
− opaski okien zgodne z formą zachowaną 

w skrajnej prawej osi parteru, 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
g) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Zimowej 8 należy zachować lub 
odtworzyć: 

− sześcioosiową elewacjć z wyraźnym po-
działem poziomym w tym cokół gzyms 
mićdzyokienny i okapowy, 

− podziały pionowe wyznaczone przez ko-
lumnowe pilastry biegnące przez całą wy-
sokość fasady, dzielące ją na trzy czćści, 

− czćść środkowa wyższa przechodząca w 
wystawć dachową zakończoną tympano-
nem z okulusem, 

− nad partią środkową pietra i nad bramą 
powtórzony motyw tympanonu, 

− opaski profilowane wokół okien na parterze 
i pićtrze, 

− bramć z kamiennym prostym portalem, 
− dodatkowe elementy detalu nawiązującego 

do kamieniczek staromiejskich; 
h) w odniesieniu do budynku zlokalizowanego 

przy ul. Zimowej 9 należy zachować lub od-
tworzyć: 
− siedmioosiową elewacjć, 
− portal kamienny w osi środkowej ze zwor-

nikiem, 
− kamienne podokienniki 
− zamurowane okna 
− dodatkowe elementy detalu nawiązującego 

do kamieniczek staromiejskich; 
9) dla terenu oznaczonego symbolem MU8: 

a) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ul. Zimowej 10 należy zachować 
lub odtworzyć: 
− trzy−sześcioosiową elewacjć; 
− kamienny prostokątny portal 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
b) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Zimowej 11 należy zachować 
lub odtworzyć: 
− dziewićcioosiową elewacjć z ryzalitem; 
− stiukowy portal w czwartej lewej osi; 
− gzymsy podokienne, 
− gzyms okapowy 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
c) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Zimowej 12a należy odtworzyć: 
− historyczny budynek; 
− czteroosiową elewacjć; 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
d) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Zimowej 13a należy odtworzyć: 
− pićcioosiową elewacjć; 
− strefć wejściową z wnćką w parterze, 

ozdobioną archiwoltą wspartą na dwóch 
kamiennych kolumnach toskańskich, ar-
chiwolta z wyprofilowanym w stiuku 
kluczem; 

− gzymsy wieńczące − okapowe i mićdzy-
kondygnacyjne, 

− cokół 
− gzymsiki profilowane nad oknami pićtra 

profilowane o cechach barokowych 
z motywem roślinnym 

− gzymsy podokienne 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
e) w odniesieniu do budynków zlokalizowa-

nego przy ul. Zimowej 14a, 15a należy od-
tworzyć: 
− historyczny budynek; 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
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f) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ul. Zimowej 16 należy zachować 
lub odtworzyć: 
− siedmioosiową elewacjć kompozycji 

symetrycznej, podzielonej na trzy partie 
pionowe; 

− elewacjć zryzalitowaną i zakończoną 
szczytowo w czćści centralnej; 

− partie boczne elewacji przedzielone ho-
ryzontalnie daszkami krytymi dachówką; 

− dodatkowe elementy detalu nawiązują-
cego do kamieniczek staromiejskich; 

g) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ul. Zimowej 17a należy odtworzyć: 
− historyczny budynek; 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
h) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Zimowej 18 należy zachować 
lub odtworzyć: 
− siedmioosiową elewacjć o kompozycji 

symetrycznej; 
− gzyms okapowy 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
i) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Zimowej 19 należy zachować 
lub odtworzyć: 
− trzyosiową elewacjć, 
− drzwi w osi lewej, 
− gzyms okapowy, 
− dodatkowe elementy detalu nawiązują-

cego do kamieniczek staromiejskich; 
j) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Zimowej 20 należy odtworzyć: 
− historyczny budynek; 
− trzyosiową elewacjć, 
− drzwi wejściowe w osi lewej, 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
10) dla terenu oznaczonego symbolem MU9: 

a) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ul. Zimowej 21 należy zachować 
lub odtworzyć: 
− siedmioosiową elewacjć, 
− drzwi w osi środkowej z nadprożem; 
− opaski wykonane w tynku 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
b) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Zimowej 22 należy zachować 
lub odtworzyć: 
− sześcioosiową elewacjć, 
− drzwi w osi środkowej prawej osadzone 

w płytkiej wnćce z łukowym nadprożem; 
− gzyms okapowy, 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
c) w odniesieniu do budynków zlokalizowa-

nych przy ul. Zimowej 23a, 24a należy od-
tworzyć: 
− historyczne budynki; 
− osiową elewacjć, 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 

d) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ul. Zimowej 25 należy zachować 
lub odtworzyć: 
− sześcioosiową elewacjć o nieregular-

nym rozstawie osi, 
− wystrój barokowy do wysokości pierw-

szego pićtra, w tym: portal kamienny 
profilowany z kluczem, okna w opa-
skach uszakowych, gzymsy podokienne 
oraz mićdzykondygnacyjny i okapowy; 

− brama garażowa na poziomie parteru, 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
e) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Zimowej 26a należy odtworzyć: 
− historyczny budynek; 
− sześcioosiową elewacjć, 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
f) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Zimowej 27 należy zachować 
lub odtworzyć: 
− sześcioosiową elewacjć, 
− kamienne obramienia drzwi, 
− kamienne podokienniki, 
− podwójny pas gzymsów oddzielający 

kondygnacje, 
− gzyms okapowy, 
− cokół, 
− osiowy podział fasady parteru, 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
g) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Zimowej 28 należy zachować 
lub odtworzyć: 
− ośmioosiową elewacjć, 
− gzyms okapowy, 
− gzyms mićdzykondygnacyjny, 
− cokół, 
− opaski okienne i drzwiowe, 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
h) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Zimowej 29 należy zachować 
lub odtworzyć: 
− sześcioosiową elewacjć, 
− gzyms kordonowy, 
− półkoliście zamknićtą wnćkć drzwiową, 
− cokół, 
− opaski okienne i drzwiowe, 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
i) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Zimowej 30 należy zachować 
lub odtworzyć: 
− siedmioosiową uporządkowaną elewa-

cjć z podkreślonym podziałem piono-
wym, 

− okazały portal zwieńczony barokizują-
cymi ślimacznicami; 

− opaska ozdobna z kluczem w osi środo-
wej nad portalem, 

− kwadraty pól miedzy oknami, 
− gzyms kordonowy cokołowy, 
− półkoliście zamknićtą wnćkć drzwiową, 
− opaski okienne, 
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− elementy detalu nawiązującego do ka-
mieniczek staromiejskich; 

j) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ul. Zimowej 31a należy odtworzyć: 
− historyczny budynek; 
− sześcioosiową elewacjć, 
− proste opaski i parapety okienne, 
− wydatny gzyms okapowy z konsolami, 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
k) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Zimowej 31b należy odtworzyć: 
− historyczny budynek; 
− sześcioosiową elewacjć, 
− proste opaski i parapety okienne, 
− wystający okap oparty na konsolowym 

gzymsie wieńczącym, 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
l) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Zimowej 31c należy odtworzyć: 
− historyczny budynek; 
− trzyosiową elewacjć, 
− proste opaski i parapety okienne, 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
11) dla terenu oznaczonego symbolem MU10: 

a) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ul. Wąska 1a należy uzupełnić: 
elementy detalu nawiązującego do kamie-
niczek staromiejskich; 

12) dla terenu oznaczonego symbolem MU11: 
a) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Letnia 41 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− dwuosiową elewacjć północną, wschod- 

nią, zachodnią; 
− czteroosiową elewacjć południową, 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
b) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Letnia 47 (numer policyjny 41a) 
należy zachować lub odtworzyć: 
− trzyosiową elewacjć wschodnią, 
− czteroosiową elewacjć południową, 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
13) dla terenu oznaczonego symbolem MU12: 

a) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ul. Letnia 29 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− czteroosiową elewacjć wschodnią, 
− trzyosiową elewacjć północną, 
− dwuosiową elewacjć południowa; 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich; 
b) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Letnia 31 należy zachować lub 
odtworzyć: elementy detalu nawiązującego 
do kamieniczek staromiejskich; 

14) dla terenu oznaczonego symbolem MU13: 
a) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-

go przy ul. Letnia 19 należy zachować lub 
odtworzyć: 
− dwu−czteroosiową elewacjć, 
− dwuosiową elewacjć wschodnią, 

− cokół w kamieniu, 
− proste pionowe pilastry, 
− opaski wokół otworów, 
− stromy daszek nad wejściem wsparty na 

kroksztynach, 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich oraz tynk 
gładki; 

b) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ul. Wypoczynkowa 5 należy za-
chować lub odtworzyć: 
− czteroosiową elewacjć północną, 
− cokół 
− opaski wokół otworów, 
− gzyms, 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich oraz tynk 
gładki; 

c) w odniesieniu do budynku zlokalizowane-
go przy ul. Wypoczynkowa 6 należy za-
chować lub odtworzyć: 
− siedmio−ośmioosiową elewacjć pół-

nocną i południową, 
− dwuosiową elewacjć szczytową zachod-

nią, 
− kamienne obramowanie drzwiowe na 

parterze, 
− cokół, 
− opaski wokół otworów, 
− gzyms okapowy nadwieszony, 
− wystawki dachowe 
− elementy detalu nawiązującego do ka-

mieniczek staromiejskich oraz tynk 
gładki; 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 

1) dla terenu oznaczonego symbolem MU1: 
a) posesja budynku przy ul. Letniej 26: 

− zachować istniejącą historyczną formć 
bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej, 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

b) posesja budynku przy ul. Letniej 27: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej, 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką 

− okna dachowe lub lukarny wykonać w ist-
niejących osiach okien z zastosowaniem 
jednolitego typu dla poszczególnej kondy-
gnacji; 

c) posesja budynku przy ul. Letniej 28: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej, 
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− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

d) posesja budynku przy ul. Letniej 28a: 
− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 

jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej, 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w historycznych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

− istniejące garaże do likwidacji, 
e) posesja budynku przy ul. Letniej 30: 

− zachować istniejącą historyczną formć 
bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej, 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

f) posesja budynku przy ul. Letniej 30a: 
− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 

jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej, 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

− istniejący budynek gospodarczy do li-
kwidacji 

− dopuszcza sić w czćści parterowej bu-
dowć garażu, 

g) posesja budynku przy ul. Letniej 32: 
− dostosować budynek do układu zabu-

dowy zwartej ul. Letniej, 
− dach o połaciach stromych, w układzie ka-

lenicowym, kryty dachówką; 
− okna dachowe lub lukarny wykonać w istnie-

jących osiach okien z zastosowaniem jednoli-
tego typu dla poszczególnej kondygnacji; 

− po dekapitalizacji budynku nr 32 oraz jego 
wyburzeniu wprowadzić zabudowć zgod-
nie z historycznym układem i formą jak dla 
budynku 30a; 

h) posesja budynku przy ul. Letniej 33a i 34a: 

− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 
jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

− istniejący budynek do likwidacji, 
− dopuszcza sić wybudowanie dwóch bu-

dynków mieszkalnych, 
i) posesja budynku przy ul. Letniej 36: 

− zachować istniejącą historyczną formć 
bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej, 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

− odtworzyć historyczną elewacjć budynku, 
− komórki gospodarcze na zapleczu do li-

kwidacji; 
j) posesja budynku przy ul. Letniej 37a: 

− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 
jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

k) posesja budynku przy ul. Letniej 38: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej, 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać w 
istniejących osiach okien z zastosowa-
niem jednolitego typu dla poszczególnej 
kondygnacji; 

− odtworzyć historyczną elewacjć budynku, 
− komórki gospodarcze na zapleczu do li-

kwidacji; 
l) posesja budynku przy ul. Letniej 39: 

− zachować istniejącą historyczną formć 
bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej, 
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− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

− komórki gospodarcze na zapleczu do li-
kwidacji; 

m) posesja budynku przy ul. Letniej 40: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej, 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać w 
istniejących osiach okien z zastosowa-
niem jednolitego typu dla poszczególnej 
kondygnacji; 

− komórki gospodarcze na zapleczu do li-
kwidacji; 

n) posesja budynku przy ul. Letniej 40a: 
− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 

jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać w 
projektowanych osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

o) posesja budynku przy ul. Letniej 42: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej, 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym lub szczytowym, kryty da-
chówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien, przy stoso-
waniu układu kalenicowego dachu z za-
stosowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji; 

p) posesja budynku przy ul. Letniej 43: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej, 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym lub szczytowym, kryty da-
chówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien, przy stoso-
waniu układu kalenicowego dachu z za-
stosowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji; 

− komórki gospodarcze na zapleczu do li-
kwidacji; 

q) posesja budynku przy ul. Letniej 44a: 

− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 
jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej 
w formie np rozbudowy budynku przy 
ul. Letniej 43; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

− dopuszcza sić w czćści podpiwniczonej 
budowć garażu, 

r) posesja budynku przy ul. Letniej 45: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej, 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien, przy stoso-
waniu układu kalenicowego dachu z za-
stosowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji; 

− komórki gospodarcze na zapleczu do li-
kwidacji 

− w przypadku realizacji budynku nr 44a 
w układzie pierzejowym usunąć okna 
w ścianie szczytowej bladź dostosować 
wysokość zabudowy nowo projektowa-
nego budynku; 

s) posesja budynku przy ul. Letniej 46: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej, 

− dach o połaciach stromych, z trzema po-
łaciami, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać w 
istniejących osiach okien, przy stosowa-
niu układu kalenicowego dachu z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji; 

− komórki gospodarcze na zapleczu do li-
kwidacji 

− dopuszcza sić rozbudowć budynku w 
kierunku zachodnim, 

− budynek gospodarczy od zachodu prze-
kryć dachem stromy z pokryciem z da-
chówki; 

2) dla terenu oznaczonego symbolem MU2: 
a) posesja budynku przy ul. Letniej 19a: 

− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 
jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej; 
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− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką, dopusz-
cza sić naczółek od strony wschodniej; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

b) posesja budynku przy ul. Letniej 20: 
− przebudować budynek w nawiązaniu do 

formy parahistorycznej zabudowy 
śródmiejskiej, w układzie zabudowy 
wolno stojącej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką, dopusz-
cza sić naczółki; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

c) posesja budynku przy ul. Letniej 21: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej, 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać  
w istniejących osiach okien, przy stoso-
waniu układu kalenicowego dachu z za-
stosowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji; 

d) posesja budynku przy ul. Letniej 22: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej, 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać  
w istniejących osiach okien, przy stoso-
waniu układu kalenicowego dachu z za-
stosowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji; 

e) posesja budynku przy ul. Letniej 23: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej, 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać  
w istniejących osiach okien, przy stoso-
waniu układu kalenicowego dachu z za-
stosowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji; 

f) posesja budynku przy ul. Letniej 24a, 25a: 
− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 

jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką,; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien 
z zastosowaniem jednolitego typu dla 
poszczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

3) dla terenu oznaczonego symbolem MU3: 
a) posesja budynku przy ul. Letniej 8: 

− zachować istniejącą historyczną formć 
bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej, dopuszcza sić 
powiązanie budynku z budynkami są-
siednimi w formie łćku; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką, dopusz-
cza sić od strony wschodniej naczółek; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien, przy stoso-
waniu układu kalenicowego dachu z za-
stosowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji; 

b) posesja budynku przy ul. Letniej 9a: 
− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 

jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej, do-
puszcza sić jednostronną dobudowć do 
zabudowy sąsiedniej przy jednocze-
snym zastosowaniu przejścia bramnego 
w formie łćku w linii zabudowy; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać  
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

c) posesja budynku przy ul. Letniej 10: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką, dopusz-
cza sić od strony wschodniej naczółek; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać  
w istniejących osiach okien, przy stoso-
waniu układu kalenicowego dachu z za-
stosowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji; 

d) posesja budynku przy ul. Letniej 11: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej, dopuszcza sić 
zastosowanie przejścia bramnego do 
wnćtrza kwartałowego; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką, 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien, przy stoso-
waniu układu kalenicowego dachu z za-
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stosowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji; 

e) posesja budynku przy ul. Letniej 12: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką, 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących głównych osiach okien, 
przy stosowaniu układu kalenicowego 
dachu z zastosowaniem jednolitego ty-
pu dla poszczególnej kondygnacji; 

f) posesja budynku przy ul. Letniej 13a: 
− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 

jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

g) posesja budynku przy ul. Letniej 14: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących głównych osiach okien, 
przy stosowaniu układu kalenicowego 
dachu, ilość okien dowolna z zachowa-
niem układu symetrycznego z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji, 

h) posesja budynku przy ul. Letniej 15: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących głównych osiach okien, 
przy stosowaniu układu kalenicowego 
dachu, ilość okien dowolna z zachowa-
niem układu symetrycznego z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

i) posesja budynku przy ul. Letniej 16a: 
− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 

jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

j) posesja budynku przy ul. Letniej 17: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących głównych osiach okien, 
przy stosowaniu układu kalenicowego 
dachu, ilość okien dowolna z zachowa-
niem układu symetrycznego z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

k) posesja budynku przy ul. Letniej 18a: 
− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 

jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej; do-
puszcza sić jednostronną dobudowć do 
zabudowy sąsiedniej przy jednocze-
snym zastosowaniu przejścia bramnego 
w formie łćku w linii zabudowy; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

4) dla terenu oznaczonego symbolem MU4: 
a) posesja budynku przy ul. Letniej 1: 

− zachować istniejącą historyczną formć 
bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących głównych osiach okien 
z zastosowaniem jednolitego typu dla 
poszczególnej kondygnacji, 

− zlikwidować komórki gospodarcze na 
zapleczu 

− dopuszcza sić budowć garaży od strony 
zachodniej wzdłuż skarpy; 

b) a) posesja budynku przy ul. Letniej 2: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących głównych osiach okien z 
zastosowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji; 
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c) posesja budynku przy ul. Letniej 3: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących głównych osiach okien 
z zastosowaniem jednolitego typu dla 
poszczególnej kondygnacji; 

d) posesja budynku przy ul. Letniej 4: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących głównych osiach okien 
z zastosowaniem jednolitego typu dla 
poszczególnej kondygnacji; 

e) posesja budynku przy ul. Letniej 5: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących głównych osiach okien 
z zastosowaniem jednolitego typu dla 
poszczególnej kondygnacji; 

f) posesja budynku przy ul. Letniej 6: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

g) posesja budynku przy ul. Letniej 7a: 
− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 

jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej; do-
puszcza sić jednostronną dobudowć do 
zabudowy sąsiedniej przy jednocze-
snym zastosowaniu przejścia bramnego 
w formie łćku w linii zabudowy; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

5) dla terenu oznaczonego symbolem MU5: 
a) posesja budynku przy Pl. Wypoczynkowy 1: 

− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 
jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej; do-
puszcza sić zachowanie jednostronnej 
dobudowy do zabudowy sąsiedniej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką, z do-
puszczeniem naczółku od strony 
wschodniej; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

b) posesja budynku przy Pl. Wypoczynkowy 2: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

c) posesja budynku przy Pl. Wypoczynkowy 
2a: 
− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 

jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy k zwartej zachowującej ciągłość 
pierzei historycznej, w formie uzupeł-
nienia oraz w nawiązaniu do parame-
trów zabudowy sąsiedniej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien 
z zastosowaniem jednolitego typu dla 
poszczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

− wyburzyć istniejące komórki, 
d) posesja budynku przy Pl. Wypoczynkowy 3a: 

− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 
jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

e) posesja budynku przy Pl. Wypoczynkowy 3: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 
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− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

− dopuszcza sić w czćści dolnej adaptacjć 
pomieszczeń na funkcjć garażu; 

− werandć w elewacji tylnej budynku 
przekryć dachem stromym; 

6) dla terenu oznaczonego symbolem MU6: 
a) posesja budynku przy Pl. Wypoczynkowy 4: 

− zachować istniejącą historyczną formć 
bryły budynku w układzie zabudowy jed-
nostronnej zwartej zachowującej ciągłość 
pierzei historycznego kwartału zabudowy; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką, dopusz-
cza sić naczółki; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

b) posesja budynku przy Pl. Wypoczynkowy 7: 
− przebudować budynek zmieniając zada-

szenie, odtworzyć nieistniejącą formć 
budynku jako parahistoryczną, w ukła-
dzie zabudowy jednostronnej zwartej 
zachowującej ciągłość pierzei historycz-
nej; dopuszcza sić zachowanie jedno-
stronnej dobudowy do zabudowy są-
siedniej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowo-kopertowym, kryty dachów-
ką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

c) posesja budynku przy Pl. Wypoczynkowy 8: 
− przebudować budynek zmieniając zada-

szenie, odtworzyć nieistniejącą formć 
budynku jako parahistoryczną, w ukła-
dzie zabudowy jednostronnej zwartej 
zachowującej ciągłość pierzei historycz-
nej; dopuszcza sić zachowanie jedno-
stronnej dobudowy do zabudowy są-
siedniej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowo-kopertowym, kryty dachów-
ką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

7) dla terenu oznaczonego symbolem MU7: 
a) posesja budynku przy ul. Zimowa 2: 

− zachować istniejącą historyczną formć 
bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dopuszcza sić wprowadzenie lukarny 
w centralnej czćści elewacji frontowej, 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

b) posesja budynku przy ul. Zimowa 3: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

− dopuścić w dolnej czćści cokołu nisze na 
pojemniki na nieczystości stałe; 

c) posesja budynku przy ul. Zimowa 4: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

d) posesja budynku przy ul. Zimowa 5: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

e) posesja budynku przy ul. Zimowa 6: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

f) posesja budynku przy ul. Zimowa 7: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

g) posesja budynku przy ul. Zimowa 8: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką z wystawą 
dachową; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
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waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

h) posesja budynku przy ul. Zimowa 9: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

8) dla terenu oznaczonego symbolem MU8: 
a) posesja budynku przy ul. Zimowa 10: 

− odtworzyć historyczną formć budynku; 
− dach o połaciach stromych, w układzie 

kalenicowym kryty dachówką; 
− okna dachowe lub lukarny wykonać 

w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

b) posesja budynku przy ul. Zimowa 11: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

c) posesja budynku przy ul. Zimowa 12a: 
− odtworzyć nieistniejącą formć budyn-

ków w układzie zabudowy zwartej, o 
wysokości zabudowy do 15 m; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

− dopuszcza sić wykonanie garażu z bramą 
stylizowaną w dolnej czćści budynku; 

d) posesja budynku przy ul. Zimowa 13a: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

e) posesja budynków przy ul. Zimowa 14a, 15a: 
− odtworzyć nieistniejącą formć budyn-

ków w układzie zabudowy zwartej, o 
wysokości zabudowy do 15 m; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką, z wysta-
wą dachową; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z  zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

f) posesja budynku przy ul. Zimowa 16: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką, z wysta-
wą dachową; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

g) posesja budynku przy ul. Zimowa 17a: 
− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 

jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej; po-
przez zlokalizowanie niższej czćści bu-
dynku w formie garażu lub przejścia 
bramnego, obowiązuje zastosowanie 
historycznych form w elewacji tych 
obiektów; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką, z wysta-
wą dachową; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

− wyburzyć obiekty gospodarcze 
h) posesja budynku przy ul. Zimowa 18: 

− zachować istniejącą historyczną formć 
bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie ka-
lenicowym kryty dachówką, z wystawą da-
chową; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastosowa-
niem jednolitego typu dla poszczególnej 
kondygnacji; 

i) posesja budynku przy ul. Zimowa 19: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− wysokość do trzech nadziemnych kondy-
gnacji, w tym poddasze użytkowe, przy 
średniej wysokości kondygnacji 3 m; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką, z wysta-
wą dachową; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
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waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

− dopuszcza sić w czćści dolnej adaptacjć 
pomieszczeń na funkcjć garażu; 

j) posesja budynku przy ul. Zimowa 20a: 
− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 

jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej; do-
puszcza sić jednostronne odstąpienie od 
zabudowy zwartej, z zachowaniem cią-
głości historycznej linii zabudowy po-
przez budowć przejścia bramnego, 
obowiązuje zastosowanie historycznych 
form w formie łćku ozdobnego z klu-
czem i daszkiem z dachówki ceramicz-
nej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

9) dla terenu oznaczonego symbolem MU9: 
a) posesja budynku przy ul. Zimowa 21: 

− zachować istniejącą historyczną formć 
bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką, z wysta-
wą dachową; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

b) posesja budynku przy ul. Zimowa 22: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką, z wysta-
wą dachową; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

− dopuszcza sić w prawej czćści dolnej ad-
aptacjć pomieszczenia na funkcjć garażu; 

c) posesja budynku przy ul. Zimowa 23a: 
− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 

jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-

sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

d) posesja budynku przy ul. Zimowa 24a: 
− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 

jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

− dopuszcza sić w lewej czćści dolnej 
przeznaczenie pomieszczenia na funkcjć 
garażu; 

e) posesja budynku przy ul. Zimowa 25: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

− dopuszcza sić w dolnej czćści funkcjć 
garażu; 

f) posesja budynku przy ul. Zimowa 26a: 
− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 

jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

− dopuszcza sić w lewej skrajnej osi prze-
znaczenie pomieszczenia na funkcjć ga-
rażu; 

g) posesja budynku przy ul. Zimowa 27: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką, z wysta-
wą dachową; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 
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− dopuszcza sić w prawej osi, w dolnej 
czćści budynku funkcjć garażu; 

h) posesja budynku przy ul. Zimowa 28: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

i) posesja budynku przy ul. Zimowa 29: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastoso-
waniem jednolitego typu dla poszcze-
gólnej kondygnacji; 

j) posesja budynku przy ul. Zimowa 30: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących głównych osiach okien 
z zastosowaniem jednolitego typu dla 
poszczególnej kondygnacji; 

k) posesja budynku przy ul. Zimowa 30a: 
− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 

jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką, z do-
puszczeniem wystawy dachowej; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy, 

− dopuszcza sić w lewej skrajnej osi prze-
znaczenie pomieszczenia na funkcjć ga-
rażu; 

l) posesja budynku przy ul. Zimowa 30b: 
− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 

jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką, z do-
puszczeniem wystawy dachowej; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-

sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy; 

m) posesja budynku przy ul. Zimowa 30c: 
− odtworzyć nieistniejącą formć budynku 

jako parahistoryczną, w układzie zabu-
dowy jednostronnej zwartej zachowują-
cej ciągłość pierzei historycznej, w for-
mie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką, z do-
puszczeniem wystawy dachowej; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

− ścianć frontową zlokalizować w histo-
rycznej linii zabudowy; 

10) dla terenu oznaczonego symbolem MU10: 
a) posesja budynku przy ul. Wąska 1a: 

− dopuszcza sić nadbudowć i rozbudowć 
do wysokości zabudowy do 15 m; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym, kryty dachówką, z do-
puszczeniem wystawy dachowej; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w projektowanych osiach okien z zasto-
sowaniem jednolitego typu dla po-
szczególnej kondygnacji, 

11) dla terenu oznaczonego symbolem MU11: 
a) posesja budynku przy ul. Letnia 41: 

− zachować istniejącą historyczną formć 
bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących głównych osiach okien 
z zastosowaniem jednolitego typu dla 
poszczególnej kondygnacji, 

− wyburzyć komórki gospodarcze; 
b) posesja budynku przy ul. Letnia 47 (numer 

policyjny 41a): 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących głównych osiach okien 
z zastosowaniem jednolitego typu dla 
poszczególnej kondygnacji, 

− wyburzyć komórki gospodarcze; 
12) dla terenu oznaczonego symbolem MU12: 

a) posesja budynku przy ul. Letnia 29: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

budynku; 
− dach o połaciach stromych, w układzie 

kalenicowym kryty dachówką; 
− okna dachowe lub lukarny wykonać 

w istniejących głównych osiach okien 
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z zastosowaniem jednolitego typu dla 
poszczególnej kondygnacji, 

− wyburzyć komórki gospodarcze; 
b) posesja budynku przy ul. Letnia 31: 

− zachować istniejącą historyczną formć 
budynku; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących głównych osiach okien 
z zastosowaniem jednolitego typu dla 
poszczególnej kondygnacji, 

13) dla terenu oznaczonego symbolem MU13: 
a) posesja budynku przy ul. Letnia 19: 

− zachować istniejącą historyczną formć 
budynku; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących głównych osiach okien 
z zastosowaniem jednolitego typu dla 
poszczególnej kondygnacji, 

b) posesja budynku przy ul. Wypoczynkowa 5: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− wysokość do czterech nadziemnych 
kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, 
przy średniej wysokości kondygnacji 
3 m; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
mansardowym, kalenicowym kryty da-
chówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących głównych osiach okien 
z zastosowaniem jednolitego typu dla 
poszczególnej kondygnacji, 

c) posesja budynku przy ul. Wypoczynkowa 6: 
− zachować istniejącą historyczną formć 

bryły budynku w układzie zabudowy 
jednostronnej zwartej zachowującej cią-
głość pierzei historycznej; 

− dach o połaciach stromych, w układzie 
kalenicowym kryty dachówką; 

− okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących głównych osiach okien 
z zastosowaniem jednolitego typu dla 
poszczególnej kondygnacji; 

14) wysokość nowej zabudowy uzupełniającej 
lokalizowanej na zapleczu zabudowy histo-
rycznej, nie może przekraczać wysokości bez-
wzglćdnej najwyższego punktu kalenicy bu-
dynku historycznego 

15) dopuszczenie: 
a) sytuowania zabudowy bezpośrednio przy 

granicy działek, 
b) zachowania innego nachylenia kąta połaci 

dachowej niż ustalonego w planie, w od-
niesieniu do istniejącej zabudowy. 

16) wyznacza sić obowiązujące oraz nieprzekra-
czalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu; 

17) nakaz stosowania kierunku kalenicy wyzna-
czonej na rysunku planu; 

18) maksymalny wskaźnik zabudowy działki okre-
ślają nieprzekraczalne linie zabudowy; 

19) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej, w ilości histo-
rycznej dla powierzchni terenów. 
6. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) dopuszczenie: 

a) lokalizacji tablic informacyjnych określających 
nazwć własną lub branżową oraz znaku gra-
ficznego firmy mieszczącej sić w budynku, 

b) grupy tablic umieszczonych na osi kompozy-
cyjnej i posiadające ten sam charakter 
i wymiar, 

c) budowy, przebudowy murów oporowych 
z zastosowaniem okładzin kamiennych 
z kamienia lokalnego. 

§ 11. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna oraz usługowa, oznaczona na rysunku pla-
nu symbolami: MN/U, MN/Ua, MN/Ua1, MN/Ua2, 
MN/Ub, MN/Ub1. 

2. W ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza sić: 
1) usługi towarzyszące, z możliwością lokalizowa-

nia ich samodzielne, z wykluczeniem działalno-
ści uciążliwych; 

2) usługi turystyki w formie wymienności w cało-
ści lub w czćści przeznaczenia podstawowego; 
ustalenia jak dla terenów oznaczonych symbo-
lami UT; 

3) przeznaczenia uzupełniającego: 
a) urządzeń towarzyszących, 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) miejsc postojowych dla obsługi realizowanej 

działalności inwestycyjnej, oraz w czćści 
podziemnej budynków, 

d) zieleni urządzonej. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia, o któ-
rych mowa w § 8. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 9. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 

1) dla terenu MN/Ua: 
a) wysokość nowej zabudowy do 12 m; liczo-

nej do wysokości kalenicy lub najwyższego 
punktu dachu, 

b) do trzech kondygnacji, w tym poddasze 
użytkowe, przy średniej wysokości kondy-
gnacji 3 m; 

c) dachy o kącie nachylenia 40° do 45° w 
układzie symetrycznym, w formie dwuspa-
dowej i wielospadowej; przy stosowaniu 
dachów mansardowych parametr ten nie 
może przekroczyć 65°, 

2) dla terenu MN/Ua1, MN/Ua2, MN/Ub1: 
a) wysokość nowej zabudowy do 9 m; liczo-

nej do wysokości kalenicy lub najwyższego 
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punktu dachu, maksymalna wysokość 
gzymsu lub okapu do 6m, 

b) dachy o kącie nachylenia 40° do 45° 
w układzie symetrycznym, w formie dwu-
spadowej i wielospadowej w formie wyku-
szy lukarn z zachowaniem głównego ukła-
du połaci dachowych, z dopuszczeniem na-
czółków, krytych dachówką ceramiczną 
w kolorze czerwonym, 

3) dla terenu MN/Ub: 
a) wysokość nowej zabudowy do 12m; liczo-

nej do wysokości kalenicy lub najwyższego 
punktu dachu, 

b) dachy o kącie nachylenia 40° do 45° 
w układzie symetrycznym, w formie dwu-
spadowej i wielospadowej w formie wyku-
szy lukarn z zachowaniem głównego ukła-
du połaci dachowych, z dopuszczeniem na-
czółków, krytych dachówką ceramiczną 
w kolorze czerwonym 

4) dla terenu MN/U: 
a) wysokość nowej zabudowy do 12 m; liczo-

nej do wysokości kalenicy lub najwyższego 
punktu dachu, 

b) do dwóch kondygnacji nadziemnych, oraz 
do dwóch nadziemnych kondygnacji sta-
nowiących poddasze; 

c) dachy o kącie nachylenia 40° do 45° w ukła-
dzie symetrycznym, w formie dwuspadowej 
i wielospadowej; przy stosowaniu dachów 
mansardowych lub o kształcie lukowym pa-
rametr ten nie może przekroczyć 65°, 

5) dopuszczenie: 
a) sytuowania zabudowy bezpośrednio przy 

granicy działek, 
b) zachowania innego nachylenia kąta połaci 

dachowej niż ustalonego w planie, w od-
niesieniu do istniejącej zabudowy. 

6) wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu; 

7) nakaz stosowania kierunku kalenicy wyzna-
czonej na rysunku planu; 

8) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi: 
a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami MN/U, MN/Ua w ilości 50% 
powierzchni zabudowy; 

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN/Ua1 w ilości 10% po-
wierzchni zabudowy; 

c) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN/Ua2 w ilości 30% po-
wierzchni zabudowy; 

d) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN/Ub, MN/Ub1 w ilości 40% 
powierzchni zabudowy; 

9) utrzymanie minimalnego udziału powierzchni 
biologicznie czynnej dla powierzchni działki 
budowlanej, w ilości nie mniejszej niż: 
a) 20% dla terenu oznaczonego symbolem 

MN/Ua, 
b) 60% dla terenu oznaczonego symbolem 

MN/Ua1, 
c) 30% dla terenu oznaczonego symbolem 

MN/Ub1, MN/Ua2, MN/Ub; 

d) 50% dla terenu oznaczonego symbolem 
MN/U, 

10) dopuszczenie podziału nieruchomości na 
działki budowlane, przy minimalnej po-
wierzchni wydzielanych działek, która to wy-
nosi: 
a) 3000 m2 dla terenów oznaczonych symbo-

lem MN/Ua2, 
b) 1500 m2 dla terenów oznaczonych symbo-

lem MN/Ub; 
c) 1200 m2 dla terenów oznaczonych symbo-

lem MN/U, MN/Ub1, MN/Ua1; 
d) 600 m2 dla terenów oznaczonych symbo-

lem MN/Ua, 
6. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) dopuszczenie lokalizacji: 

a) tablic informacyjnych określających nazwć 
własną lub branżową oraz znaku graficznego 
firmy mieszczącej sić w budynku, 

b) grupy tablic umieszczonych na osi kompozy-
cyjnej i posiadające ten sam charakter i wy-
miar. 

§ 12. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: zabudowa mieszkaniowa śród-
miejska, oznaczona na rysunku planu symbolami 
MS1, MS2. 

2. W ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza sić: 
1) przeznaczenie mieszkaniowe wielorodzinne 

w tym apartamenty; 
2) usługi towarzyszących, z możliwością lokalizo-

wania ich samodzielne, z wykluczeniem działal-
ności uciążliwych 

3) obsługi komunikacji parkingu w tym wielopo-
ziomowego, podziemnego dla w czćści pod-
stawowego przeznaczenia; 

4) przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich 
terenów w formie: 
a) urządzeń towarzyszących, 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) miejsc postojowych dla obsługi realizowanej 

działalności inwestycyjnej, w tym naziem-
nych oraz w czćści nadziemnej i lub pod-
ziemnej budynków, 

d) zieleni urządzonej. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8; 
2) odtworzyć historyczną zabudowć wraz 

z elementami detalu nawiązującego do kamie-
niczek staromiejskich. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 9. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
1) dla terenu MS1: 

a) wprowadzić zabudowć jako parahistoryczną, 
w układzie zabudowy jednostronnej zwartej 
zachowującej ciągłość pierzei historycznej, 
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w formie uzupełnienia oraz w nawiązaniu do 
parametrów zabudowy sąsiedniej; 

2) dla terenu MS2: 
a) odtworzyć nieistniejącą formć budynku jako 

parahistoryczną, w układzie zabudowy jed-
nostronnej zwartej zachowującej ciągłość 
pierzei historycznej, w formie uzupełnienia 
oraz w nawiązaniu do parametrów zabudo-
wy sąsiedniej; 

3) dopuszczenie sytuowania zabudowy bezpo-
średnio przy granicy działek, 

4) wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu, 

5) nakaz stosowania kierunku kalenicy wyznaczo-
nej na rysunku planu; 

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi: 
a) 80% powierzchni zabudowy dla terenów 

oznaczonych na rysunku planu symbolami 
MS1 w ilości; 

b) 70% powierzchni zabudowy dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
MS2 w ilości; 

7) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej dla powierzchni 
działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż: 
a) 5% dla terenu oznaczonego symbolem MS1, 
b) 10% dla terenu oznaczonego symbolem 

MS2, 
8) dopuszcza sić podziały nieruchomości na działki 

budowlane, przy uwzglćdnieniu minimalnej 
powierzchni nowo wydzielanych działek: 
a) 1500 m2 dla terenu oznaczonego symbolem 

MS1, 
b) 600 m2 dla terenu oznaczonego symbolem 

MS2, 
6. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) dopuszczenie: 

a) lokalizacji tablic informacyjnych określają-
cych nazwć własną lub branżową oraz znaku 
graficznego firmy mieszczącej sić w budyn-
ku, 

b) grupy tablic umieszczonych na osi kompozy-
cyjnej i posiadające ten sam charakter i wy-
miar; 

2) nakaz zachowania przeznaczania komunikacji 
samochodowej w formie ogólnodostćpnego 
przystanku autobusowego, wraz z poczekalnią 
i placem do zawracania autobusów. 

§ 13. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna, oznaczona na rysunku planu symbolem 
MN, MNa, MNa1, MNa2, MNb. 

2. W ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza sić: 
1) usługi towarzyszące, z możliwością lokalizowa-

nia ich samodzielne za wyjątkiem zabudowy 
szeregowej, z wykluczeniem działalności uciąż-
liwych; 

2) zabudowć wolnostojącą na terenach oznaczo-
nych symbolami MN, MNb; 

3) zabudowć wolnostojącą oraz bliźniaczą na tere-
nach oznaczonych symbolami MNa, MNa1, 
MNa2; 

4) przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich 
terenów w formie: 
a) urządzeń towarzyszących, 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) miejsc postojowych dla obsługi realizowanej 

działalności inwestycyjnej, 
d) garaży w tym wielopoziomowych, 
e) miejsc postojowych naziemnych oraz w czć-

ści podziemnej budynków, 
f) zieleni urządzonej. 

3.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia, o któ-
rych mowa w § 8. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 9. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
1) ustalenia dla terenu MN, MNa, MNa1: 

a) wysokość zabudowy − do 10,0 m, liczonej do 
wysokości kalenicy lub najwyższego punktu 
dachu, 

b) dachy o kącie nachylenia 35° do 45° 
w układzie symetrycznym, w formie dwu-
spadowej i wielospadowej; przy realizacji 
dachu mansardowego dopuszcza sić od-
stćpstwo od ustalenia i zwićkszenie nachy-
lenia połaci powyżej 45°dla czćści dolnej da-
chu; 

2) ustalenia dla terenu MNa2: 
a) zachować istniejącą historyczną formć brył 

budynków w układzie zabudowy jedno-
stronnej zwartej zachowującej ciągłość linii 
zabudowy historycznej; 

b) wysokość nowej zabudowy, uzupełniającej 
lokalizowanej w pobliżu zabudowy histo-
rycznej, nie może przekraczać wysokości 
bezwzglćdnej najwyższego punktu kalenicy 
budynku historycznego; 

c) dachy o kącie nachylenia 40° do 45° w ukła-
dzie symetrycznym, w formie dwuspadowej 
i wielospadowej; przy realizacji dachu man-
sardowego dopuszcza sić odstćpstwo od 
ustalenia i zwićkszenie nachylenia połaci 
powyżej 45°dla czćści dolnej dachu; 

3) ustalenia dla terenu MNb: 
a) wysokość zabudowy − do 10,0 m, liczonej do 

wysokości kalenicy lub najwyższego punktu 
dachu, 

b) dachy o kącie nachylenia 40° do 45° w ukła-
dzie symetrycznym, w formie dwuspadowej 
i wielospadowej; przy realizacji dachu man-
sardowego dopuszcza sić odstćpstwo od 
ustalenia i zwićkszenie nachylenia połaci 
powyżej 45°dla czćści dolnej dachu; 

4) dopuszczenie: 
a) sytuowania zabudowy bezpośrednio przy 

granicy działek, 
b) zachowania w obecnej formie architekto-

niczno-przestrzennej obiektów istniejących, 
niespełniających parametrów i wskaźników 
określonych w planie, przy czym w przypad-
ku ich przebudowy lub rozbudowy, wyklucza 
sić działania powodujące zwićkszenie para-
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metru, który w stanie istniejącym jest prze-
kroczony, 

c) budowy jednokondygnacyjnych garaży towa-
rzyszących przeznaczeniu podstawowemu. 

5) wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu; 

6) nakaz stosowania kierunku kalenicy wyznaczo-
nej na rysunku planu; 

7) nakazuje sić nie przekraczania wskaźnika po-
wierzchni zabudowy, w ilości: 
a) 60% dla terenu oznaczonego symbolem MN, 

MNa, MNa1, 
b) 50% dla terenu oznaczonego symbolem 

MNb, 
c) 25% dla terenu oznaczonego symbolem 

MNa2, 
8) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznie czynnej dla powierzchni 
działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż: 
a) 25% dla terenu oznaczonego symbolem MN, 

MNa, MNa1, 
b) 40% dla terenu oznaczonego symbolem 

MNb, 
c) 70% dla terenu oznaczonego symbolem 

MNa2; 
9) dopuszcza sić podziały nieruchomości na działki 

budowlane, przy uwzglćdnieniu minimalnej 
powierzchni nowo wydzielanych działek: 
a) 1200 m² dla terenu oznaczonego symbolem 

MNa, MNa1, MNb; 
b) 1000 m² dla terenu oznaczonego symbolem 

MN, MNa2. 
6. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) dopuszcza sić stosowanie elementów prefabry-

kowanych do budowy słupów i podmurówek 
w ogrodzeniach posesji; 

2) zakaz: 
a) wznoszenia pełnych ogrodzeń posesji od 

strony przestrzeni publicznych; 
b) wznoszenia ogrodzeń powyżej 1,2 m na te-

renie MNb. 

§ 14. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: zabudowa zagrodowa, oznaczona 
na rysunku planu symbolem RM, RM1, RM2; 

2. W ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza sić: 
1) usługi towarzyszące, z możliwością lokalizowa-

nia ich samodzielne, z wykluczeniem działalno-
ści uciążliwych; 

2) przeznaczenie mieszkaniowe dla terenu ozna-
czonego symbolem RM2; 

3) przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich 
terenów w formie: 
a) urządzeń towarzyszących, 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) miejsc postojowych dla obsługi realizowanej 

działalności inwestycyjnej w tym garaży, 
d) miejsc postojowych naziemnych oraz w czć-

ści podziemnej budynków, 
e) zieleni urządzonej. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia, o któ-
rych mowa w § 8. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 9. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
1) dla terenu RM, RM2: 

a) na terenie RM2 zachować istniejącą histo-
ryczną formć brył budynków w układzie za-
budowy gniazdowej zwartej zachowującej 
dziedziniec wewnćtrzny; 

b) wysokość nowej zabudowy do 10m; liczonej 
do wysokości kalenicy lub najwyższego 
punktu dachu, maksymalna wysokość gzym-
su lub okapu do 7m, 

c) do dwóch kondygnacji nadziemnych, oraz 
do dwóch kondygnacji w formie poddasza 
użytkowego, 

d) dachy o kącie nachylenia 40° do 45° w ukła-
dzie symetrycznym, w formie dwuspadowej 
i wielospadowej w formie wykuszy lukarn 
z zachowaniem głównego układu połaci da-
chowych, z dopuszczeniem naczółków; 

2) dla terenu RM1: 
a) wysokość nowej zabudowy do 10,0 m; liczo-

nej do wysokości kalenicy lub najwyższego 
punktu dachu, 

b) do jednej nadziemnej kondygnacji, 
c) dachy o kącie nachylenia do 20°, w formie 

zielonego tarasu na dachu; 
3) dopuszczenie: 

a) sytuowania zabudowy bezpośrednio przy 
granicy działek, 

b) zachowania innego nachylenia kąta połaci 
dachowej niż ustalonego w planie, w odnie-
sieniu do istniejącej zabudowy; 

4) wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu; 

5) nakaz stosowania kierunku kalenicy wyznaczo-
nej na rysunku planu; 

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wyno-
si: 
a) 50% dla terenu oznaczonego symbolem 

RM2; 
b) 40 % dla jednostek oznaczonych na rysunku 

planu symbolem RM, 
c) 20% dla terenu oznaczonego symbolem 

RM1; 
7) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznie czynnej dla powierzchni 
działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż: 
a) 40% dla terenu oznaczonego symbolem 

RM2, RM, 
b) 70% dla terenu oznaczonego symbolem 

RM1, 
8) dopuszcza sić podziały nieruchomości na działki 

budowlane, przy uwzglćdnieniu minimalnej 
powierzchni nowo wydzielanych działek: 
a) 2000 m² dla terenu oznaczonego symbolem 

RM1, RM2, 
b) 1000 m² dla terenu oznaczonego symbolem 

RM. 
6. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
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1) dla terenu oznaczonego symbolem RM2 do-
puszczenie wprowadzania nowych elementów 
zabudowy w nawiązaniu do rozwiązań architek-
tonicznych istniejących historycznych budyn-
ków znajdujących tworzących komponowany 
układ zabudowy; 

2) dopuszczenie: 
a) lokalizacji tablic informacyjnych określają-

cych nazwć własną lub branżową oraz znaku 
graficznego firmy mieszczącej sić w budyn-
ku, 

b) grupy tablic umieszczonych na osi kompozy-
cyjnej i posiadające ten sam charakter i wy-
miar. 

 
TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ 

§ 15. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: tereny usług, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem U, U1; 

2. W ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza sić: 
1) przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich 

terenów w formie: 
a) urządzeń towarzyszących, 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) miejsc postojowych dla obsługi realizowanej 

działalności inwestycyjnej, 
d) miejsc postojowych naziemnych oraz 

w czćści podziemnej budynków, 
e) zieleni urządzonej. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8; 
2) zakaz przekraczania standardów jakości środo-

wiska poza granicami terenu objćtego niniej-
szymi ustaleniami. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 9. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
1) dla terenu U: 

a) wysokość nowej zabudowy do 12,0 m, liczo-
nej do wysokości kalenicy lub najwyższego 
punktu dachu, 

b) do trzech kondygnacji, w tym poddasze 
użytkowe; 

c) dachy o kącie nachylenia 35° do 45° w ukła-
dzie symetrycznym, w formie dwuspadowej 
i wielospadowej; przy stosowaniu dachów 
mansardowych lub o kształcie łukowym pa-
rametr ten nie może przekroczyć 65°, 

d) dla istniejących zespołów zabudowy posia-
dających inny kształt dachu dopuszcza sić 
ich zachowanie; 

2) dla terenu U1: 
a) zachować istniejącą formć budynku; 
b) dach o połaciach stromych, kryty dachówką; 

3) wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu; 

4) nakaz stosowania kierunku kalenicy wyznaczo-
nej na rysunku planu; 

5) nakaz nieprzekraczania maksymalnego wskaź-
nika zabudowy: 
a) 60% dla terenów oznaczonych symbolami U, 
b) zgodnego z historycznymi warunkami kształ-

towania zabudowy dla terenów oznaczonych 
symbolami U1; 

6) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej dla powierzchni 
działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż: 
a) 30% dla terenów oznaczonych symbolami U, 
b) historyczne uwarunkowania otoczenia za-

bytku dla terenów oznaczonych symbolami 
U1, 

7) dopuszcza sić podziały nieruchomości na działki 
budowlane, przy uwzglćdnieniu minimalnej 
powierzchni nowo wydzielanych działek: 
a) 600 m2 dla terenu oznaczonego symbolem 

U, U1. 
6. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) usługi ograniczone do działalności nieuciążli-

wych, 
2) zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeń posesji od 

strony ulic publicznych. 
3) dla nowej zabudowy usługowej, lokalizowanej 

w obszarze planu na nastćpujących zasadach: 
a) zakaz stosowania materiałów elewacyjnych 

takich, jak: blacha lakierowana, panelowe 
systemy modułowe w tym elewacje z sidin-
gu, 

b) zakaz stosowania pokryć dachowych z po-
wlekanych blach trapezowych, 

c) zakaz stosowania kolorystyki elewacji ogra-
niczonej do barw podstawowych. 

4) dopuszczenie umieszczania tablic informacyj-
nych określających nazwć własną lub branżową 
oraz znaku graficznego firmy mieszczącej sić 
w budynku lub obiekcie. 

§ 16. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: 
1) tereny usług publicznych, oznaczone na rysun-

ku planu symbolami UP, 
2. W ramach przeznaczenia podstawowego 

dopuszcza sić: 
1) całkowitej lub czćściowej zamiany podstawo-

wego przeznaczenia na usługi, z możliwością 
lokalizowania ich samodzielne, z wykluczeniem 
działalności uciążliwych, 

2) zabudowa mieszkaniowa towarzysząca, z moż-
liwością lokalizowania jej samodzielne, ograni-
czona do 15% powierzchni terenu; 

3) przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich 
terenów w formie: 
a) urządzeń towarzyszących, 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) miejsc postojowych dla obsługi realizowanej 

działalności inwestycyjnej naziemnych oraz 
w czćści podziemnej budynków, 

d) miejsc postojowych, 
e) zieleni urządzonej. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8; 
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2) zakaz przekraczania standardów jakości środo-
wiska poza granicami terenu objćtego niniej-
szymi ustaleniami. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 9. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
1) wysokość nowej zabudowy do 15 m; liczonej do 

wysokości kalenicy lub najwyższego punktu da-
chu, 

2) od dwóch do czterech kondygnacji, w tym pod-
dasze użytkowe; 

3) dachy o kącie nachylenia 35° do 45° w układzie 
symetrycznym, w formie dwuspadowej i wielo-
spadowej; przy stosowaniu dachów mansar-
dowych lub o kształcie lukowym parametr ten 
nie może przekroczyć 65°, lub o kącie nachyle-
nia 1,5−20° dla całego zespołu zabudowy; 

4) wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu; 

5) nakaz nieprzekraczania maksymalnego wskaź-
nika zabudowy, w ilości nie mniejszej niż: 50%; 

6) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej dla powierzchni 
działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż: 
30%; 

7) dopuszcza sić podziały nieruchomości na działki 
budowlane, przy uwzglćdnieniu minimalnej 
powierzchni nowo wydzielanych działek w ilo-
ści: 1200 m2. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeń posesji od 

strony ulic publicznych. 
2) dla nowej zabudowy usługowej, lokalizowanej 

w obszarze planu na nastćpujących zasadach: 
a) zakaz stosowania materiałów elewacyjnych 

takich, jak: elewacje z sidingu, 
b) zakaz stosowania pokryć dachowych z po-

wlekanych blach trapezowych, 
c) zakaz stosowania kolorystyki elewacji ogra-

niczonej do barw podstawowych. 
3) dopuszczenie umieszczania tablic informacyj-

nych określających nazwć własną lub branżową 
oraz znaku graficznego firmy mieszczącej sić 
w budynku lub obiekcie. 

§ 17. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: 
1) tereny usług sportu i rekreacji; UT/US, UT/US1, 

UT/US2, UT/US3; 
2. W ramach przeznaczenia podstawowego 

dopuszcza sić: 
1) całkowitej lub czćściowej zamiany podstawo-

wego przeznaczenia na usługi, z możliwością 
lokalizowania ich samodzielne, z wykluczeniem 
działalności uciążliwych, na terenach oznaczo-
nych symbolami UT/US, UT/US3; 

2) lokalizacjć urządzeń związanych z funkcjonowa-
niem wyciągu w tym obsługi nartostrad na te-
renie oznaczonym symbolem UT/US1; 

3) przeznaczenie kolei linowych w tym lokalizacjć 
wyciągu narciarskiego wraz z urządzeniami do 
obsługi nartostrad, na terenie oznaczonym 
symbolem UT/US2, dla kolei linowych obowią-
zują ustalenia jak dla terenu KL; 

4) budowy instalacji związanych z rynnami sa-
neczkowymi na terenie oznaczonym symbolem 
UT/US2; 

5) przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich 
terenów w formie: 
a) urządzeń towarzyszących, 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) miejsc postojowych dla obsługi realizowanej 

działalności inwestycyjnej naziemnych oraz 
w czćści podziemnej budynków, 

d) zieleni urządzonej. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8. 
2) zakaz przekraczania standardów jakości środo-

wiska poza granicami terenu objćtego niniej-
szymi ustaleniami. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 9. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
1) dla terenu UT/US3 

a) wysokość nowej zabudowy do 15 m; liczonej 
do wysokości kalenicy lub najwyższego 
punktu dachu, 

b) od dwóch do czterech kondygnacji, w tym 
poddasze użytkowe; 

c) dachy o kącie nachylenia 20° do 45° w ukła-
dzie symetrycznym, w formie dwuspadowej 
i wielospadowej; przy stosowaniu dachów 
mansardowych lub o kształcie lukowym pa-
rametr ten nie może przekroczyć 65°, 

d) dla całych zespołów zabudowy, przekracza-
jących 300 m2 powierzchni zabudowy do-
puszcza sić stosowanie dachów płaskich; 

2) dla terenu UT/US, UT/US1, UT/US2: 
a) wysokość nowej zabudowy do 9 m; liczonej 

do wysokości kalenicy lub najwyższego 
punktu dachu, 

b) dachy o kącie nachylenia 20° do 45° w ukła-
dzie symetrycznym, w formie dwuspadowej 
i wielospadowej; 

3) wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu; 

4) nakaz nieprzekraczania maksymalnego wskaź-
nika zabudowy: 
a) 40 % dla terenów oznaczonych symbolami 

UT/US, 
b) 7 % dla terenów oznaczonych symbolami 

UT/US1, 
c) 15 % dla terenów oznaczonych symbolami 

UT/US2, 
d) 70 % dla terenów oznaczonych symbolami 

UT/US3; 
5) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznie czynnej dla powierzchni 
działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż: 
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a) 60% dla terenów oznaczonych symbolami 
UT/US, 

b) 90% dla terenów oznaczonych symbolami 
UT/US1, 

c) 80% dla terenów oznaczonych symbolami 
UT/US2, 

d) 20% dla terenów oznaczonych symbolami 
UT/US3; 

6) dopuszcza sić podziały nieruchomości na działki 
budowlane, przy uwzglćdnieniu minimalnej 
powierzchni nowo wydzielanych działek: 
a) 3000 m2 dla terenu oznaczonego symbolem 

UT/US1, 
b) dla terenu oznaczonego symbolem UT/US2 

podział zgodny z wyznaczonymi liniami roz-
graniczającymi. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) ograniczenie wznoszenia obiektów, niezwiąza-

nych z infrastrukturą narciarską, w ilości nie 
przekraczającej 5% terenu, na terenach ozna-
czonych symbolami UT/US1, UT/US2; 

2) zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeń posesji od 
strony ulic publicznych. 

3) dla nowej zabudowy usługowej, lokalizowanej 
w obszarze planu na nastćpujących zasadach: 
a) zakaz stosowania materiałów elewacyjnych 

takich, jak: blacha lakierowana, panelowe 
systemy modułowe w tym elewacje z sidin-
gu, 

b) zakaz stosowania pokryć dachowych z po-
wlekanych blach trapezowych, 

c) zakaz stosowania kolorystyki elewacji ogra-
niczonej do barw podstawowych; 

4) dopuszczenie umieszczania tablic informacyj-
nych określających nazwć własną lub branżową 
oraz znaku graficznego firmy mieszczącej sić 
w budynku lub obiekcie. 

§ 18. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: 
1) tereny usług turystyki, oznaczone na rysunku 

planu symbolami UT, UT1, UT2, UT3, UT4, UT5, 
UTf1, UTf2; 

2. W ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza sić: 
1) całkowitej lub czćściowej zamiany podstawo-

wego przeznaczenia na usługi, z możliwością 
lokalizowania ich samodzielne, z wykluczeniem 
działalności uciążliwych; 

2) przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich 
terenów w formie: 
a) urządzeń towarzyszących, 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) miejsc postojowych dla obsługi realizowanej 

działalności inwestycyjnej naziemnych oraz 
w czćści podziemnej budynków, 

d) zieleni urządzonej. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8; 
2) zakaz przekraczania standardów, jakości środo-

wiska poza granicami terenu objćtego niniej-
szymi ustaleniami. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 9; 
2) dla terenu oznaczonego symbolem UT2 należy 

zachować lub odtworzyć: 
a) wysoki cokół kamienny, 
b) obramienia otworów okiennych z cegły li-

cówki − klinkierowej, 
c) dwukondygnacyjny ryzalit przykryty stro-

mym daszkiem szczytowym w elewacji po-
łudniowo zachodniej, 

d) promienisty układ szachulcowy w szczycie, 
e) tynk gładki na poziomie parteru, 
f) licówka drewniana na poziomie pićtra z ko-

roną, oraz na szczytach, 
g) drewniany balkon z ornamentacja laubze-

gową na poziomie parteru, 
h) łćk ceglany pod balkonem. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 

1) dla terenu UT: 
a) wysokość nowej zabudowy do 12,0 m, li-

czonej do wysokości kalenicy lub najwyż-
szego punktu dachu, 

b) do trzech kondygnacji, w tym poddasze 
użytkowe; 

c) dachy o kącie nachylenia 35° do 45° 
w układzie symetrycznym, w formie dwu-
spadowej i wielospadowej; przy stosowa-
niu dachów mansardowych lub o kształcie 
łukowym parametr ten nie może przekro-
czyć 65°, 

d) dla istniejących zespołów zabudowy po-
siadających dachy płaskie dopuszcza sić 
ich zachowanie; 

2) dla terenu UT1: 
a) wysokość nowej zabudowy do 10,0 m, li-

czonej do wysokości kalenicy lub najwyż-
szego punktu dachu, 

b) dachy o kącie nachylenia 40° do 45° 
w układzie symetrycznym, w formie dwu-
spadowej i wielospadowej; przy stosowa-
niu dachów mansardowych lub o kształcie 
łukowym parametr ten nie może przekro-
czyć 65°, 

3) dla terenu UT2: 
a) zachować historyczną formć budynku; 
b) dach o połaciach stromych, w układzie ka-

lenicowym kryty dachówką, z wystawą da-
chową; 

c) okna dachowe lub lukarny wykonać 
w istniejących osiach okien z zastosowa-
niem jednolitego typu dla poszczególnej 
kondygnacji; 

d) zachować elementy zabudowy takie jak: 
drewniana galeria na drewnianych ozdob-
nych konsolach, nadwieszone pićtro z log-
gią listwowaną ozdobiona koroną, prze-
szkloną werandć nad wejściem, 

4) dla terenu UT3, UT5: 
a) odtworzyć nieistniejącą formć budynku, ja-

ko parahistoryczną 
b) zastosować historyczne rozwiązania mate-

riałowe, 
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5) dla terenu UT4: 
a) budynki projektować jako parahistoryczne 
b) wysokość nowej zabudowy do 9,0 m, li-

czonej do wysokości kalenicy lub najwyż-
szego punktu dachu, 

c) dachy o kącie nachylenia 20° do 45° 
w układzie symetrycznym, w formie dwu-
spadowej i wielospadowej; przy stosowa-
niu dachów mansardowych lub o kształcie 
łukowym parametr ten nie może przekro-
czyć 65°, 

d) zastosować historyczne rozwiązania mate-
riałowe, 

6) dla terenu UTf1: 
a) zachować istniejącą historyczną formć bry-

ły budowli jako zespołu fortyfikacji, 
b) dopuszcza sić przebudowć, modernizacjć 

obiektu zgodnie z przeznaczeniem z możli-
wością wprowadzenia nowych rozwiązań 
materiałowych przy zachowaniu historycz-
nego kształtu bryły, 

c) dopuszcza sić rozbudowć zespołu zgodnie 
z ustaleniami konserwatorskimi; 

7) dla terenu UTf2: 
a) zachować istniejącą historyczną formć bry-

ły budowli, jako zespołu fortyfikacji, 
b) dopuszcza sić przebudowć, modernizacjć 

obiektu zgodnie z przeznaczeniem 
z możliwością wprowadzenia nowych roz-
wiązań materiałowych przy zachowaniu hi-
storycznego kształtu bryły; 

c) dopuszcza sić rozbudowć zespołu zgodnie 
z ustaleniami konserwatorskimi, 

d) dopuszcza sić wprowadzenie uzupełnień 
zespołu fortyfikacji o budynki i budowle 
parahistoryczne zgodnie z wyznaczonymi 
strefami; 

8) wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu; 

9) nakaz nieprzekraczania maksymalnego wskaź- 
nika zabudowy: 
a) zgodnego z historycznymi warunkami 

kształtowania zabudowy dla terenów ozna-
czonych symbolami UTf1, UTf2, UT2, UT4, 
UT5; 

b) 50 % dla terenów oznaczonych symbolami 
UT; 

c) 30 % dla terenów oznaczonych symbolami 
UT1; 

10) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej dla powierzch-
ni działki budowlanej, w ilości nie mniejszej 
niż: 
a) historyczne uwarunkowania otoczenia za-

bytku dla terenów oznaczonych symbolami 
UTf1, UTf2, UT2, UT4, UT5; 

b) 40 % dla terenów oznaczonych symbolami 
UT, 

c) 60 % dla terenów oznaczonych symbolami 
UT1, UT4; 

11) dopuszcza sić podziały nieruchomości na 
działki budowlane, przy uwzglćdnieniu mini-
malnej powierzchni nowo wydzielanych dzia-
łek: 
a) 600 m2 dla terenu oznaczonego symbolem 

UT2; 

b) 1200 m2 dla terenu oznaczonego symbo-
lem UT; 

c) 3000 m2 dla terenu oznaczonego symbo-
lem US, US3, UT/US1. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) obowiązuje nakaz utrzymania 50 miejsc parkin-

gowych dla samochodów osobowych oraz 5 dla 
autobusów o charakterze ogólnodostćpnych, na 
terenie oznaczonym symbolem UT5, 

2) zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej 
niezwiązanej z funkcjonowaniem zespołu forty-
fikacji, oraz zieleni wysokiej i średniej na tere-
nach oznaczonych symbolami UTf1, UTf2; 

3) dla nowej zabudowy usługowej, lokalizowanej 
w obszarze planu na nastćpujących zasadach: 
a) zakaz stosowania materiałów elewacyjnych 

takich, jak: blacha lakierowana, panelowe 
systemy modułowe w tym elewacje z sidin-
gu, 

b) zakaz stosowania pokryć dachowych z po-
wlekanych blach trapezowych, 

c) zakaz stosowania kolorystyki elewacji ogra-
niczonej do barw podstawowych. 

4) dopuszczenie umieszczania tablic informacyj-
nych związanych z Systemem Informacyjnym 
Parku Kulturowego oraz znaków wymienionych 
w przepisach odrćbnych. 

§ 19. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: 
1) tereny usług turystyki oraz obsługi komunikacji, 

oznaczone na rysunku planu symbolami UT/KS, 
UT/KS1, UT/KS2; 

2. W ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza sić: 
1) całkowitej lub czćściowej zamiany podstawo-

wego przeznaczenia na usługi, z możliwością 
lokalizowania ich samodzielne, z wykluczeniem 
działalności uciążliwych, 

2) całkowitej lub czćściowej zamiany podstawo-
wego przeznaczenie terenu oznaczonego sym-
bolem UT/KS na teren obsługi komunikacji, jak 
dla terenów oznaczonych symbolem KS; 

3) przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich 
terenów w formie: 
a) urządzeń towarzyszących, 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) miejsc postojowych dla obsługi realizowanej 

działalności inwestycyjnej naziemnych oraz 
w czćści podziemnej budynków, 

d) zieleni urządzonej. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8; 
2) zakaz przekraczania standardów jakości środo-

wiska poza granicami terenu objćtego niniej-
szymi ustaleniami. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 9. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
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1) dla terenu UT/KS: 
a) wysokość nowej zabudowy do 9,0 m, liczo-

nej do wysokości kalenicy lub najwyższego 
punktu dachu, 

b) dachy o kącie nachylenia 20° do 45° w ukła-
dzie symetrycznym, w formie dwuspadowej 
i wielospadowej; przy stosowaniu dachów 
mansardowych lub o kształcie łukowym pa-
rametr ten nie może przekroczyć 65°; 

2) dla terenu UT/KS1: 
a) wprowadzić budynek w formie parahisto-

rycznej, w układzie zabudowy zwartej, w 
nawiązaniu do parametrów koszarowej za-
budowy sąsiedniej, 

b) wysokość nowej zabudowy do 12 m; liczonej 
do wysokości kalenicy lub najwyższego 
punktu dachu, maksymalna wysokość gzym-
su lub okapu do 7 m; 

c) dachy o kącie nachylenia 45° w układzie sy-
metrycznym, w formie dwuspadowej, moż-
liwość wprowadzenia naczółków; 

3) dla terenu UT/KS2 wprowadza sić zakaz wpro-
wadzania zabudowy kubaturowej 

4) wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu; 

5) nakaz stosowania kierunku kalenicy wyznaczo-
nej na rysunku planu; 

6) nakaz nieprzekraczania maksymalnego wskaź-
nika zabudowy: 
a) 40% dla terenów oznaczonych symbolami 

UT/KS, 
b) 10% dla terenów oznaczonych symbolami 

UT/KS1, 
c) dla terenów oznaczonych symbolami 

UT/KS2 nie ustala sić możliwości wprowa-
dzenia zabudowy; 

7) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej dla powierzch-
ni działki budowlanej, w ilości nie mniejszej 
niż: 
a) 60% dla terenów oznaczonych symbolami 

UT/KS, 
b) 30% dla terenów oznaczonych symbolami 

UT/KS1, 
c) 5% dla terenów oznaczonych symbolami 

UT/KS2, 
8) dopuszcza sić podziały nieruchomości na działki 

budowlane, przy uwzglćdnieniu minimalnej 
powierzchni nowo wydzielanych działek w ilo-
ści: 5000 m2 dla terenów oznaczonych symbo-
lem UT/KS. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeń posesji od 

strony ulic publicznych. 
2) dla nowej zabudowy usługowej, lokalizowanej 

w obszarze planu na nastćpujących zasadach: 
a) zakaz stosowania materiałów elewacyjnych 

takich, jak: blacha lakierowana, panelowe 
systemy modułowe w tym elewacje z sidin-
gu, 

b) zakaz stosowania pokryć dachowych z po-
wlekanych blach trapezowych, 

c) zakaz stosowania kolorystyki elewacji ogra-
niczonej do barw podstawowych; 

3) dopuszczenie umieszczania tablic informacyj-
nych określających nazwć własną lub branżową 
oraz znaku graficznego firmy mieszczącej sić 
w budynku lub obiekcie. 

§ 20. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: 
1) tereny usług turystyki oraz zabudowy mieszka-

niowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 
UT−M , UT−M1, UT−M2. 

2. W ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza sić: 
1) całkowitej lub czćściowej zamiany podstawo-

wego przeznaczenia na usługi, z możliwością 
lokalizowania ich samodzielne, z wykluczeniem 
działalności uciążliwych; 

2) całkowitej lub czćściowej zamiany przeznacze-
nia podstawowego terenu oznaczonego symbo-
lem UT−M na teren zabudowy mieszkaniowej; 

3) przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich 
terenów w formie: 
a) urządzeń towarzyszących, 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) miejsc postojowych dla obsługi realizowanej 

działalności inwestycyjnej naziemnych oraz 
w czćści podziemnej budynków, 

d) zieleni urządzonej. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8; 
2) zakaz przekraczania standardów jakości środo-

wiska poza granicami terenu objćtego niniej-
szymi ustaleniami. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 9. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
1) dla terenu UT−M: 

a) zachować lub odtworzyć istniejącą histo-
ryczną formć brył budynków w układzie za-
budowy jednostronnej zwartej zachowującej 
ciągłość pierzei historycznej; 

b) dopuścić okna mansardowe w formie tzw. 
„wole oka" lub okien połaciowych w formie 
jednolitej dla całego kompleksu; 

c) dopuszczenie lokalizacji balkonów w elewa-
cji tylnej przy zachowaniu nastćpujących pa-
rametrów: szerokość balkonu 3,7 m, głćbo-
kość 1,3 m, wysokość 1,1; nakaz wykonania 
balkonu w konstrukcji stalowej ażurowej z 
podestem drewnianym wykonanym z drew-
na twardego, nakaz stosowania jednolitej ko-
lorystyki oraz detalu architektonicznego 
w poszczególnych budynkach za wyjątkiem 
UT−M2; 

2) dla terenu UT−M1 w zakresie kształtowania 
nowej zabudowy o przeznaczeniu uzupełniają-
cym – budynki gospodarcze i garaże: 
a) wysokość od strony frontu 2,8 m, liczonej do 

wysokości najwyższego punktu dachu, 
b) wysokość okapu od tyłu 1,1 m, 
c) szerokość obiektu 3 m, 
d) szerokość od strony frontu budynku 2,5 m, 
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e) dachy o kącie nachylenia 15° od frontu oraz 
45° dla czćści tylnej w układzie symetrycz-
nym, w formie dwuspadowej z zachowa-
niem układu kalenicy równoległej do wej-
ścia; 

f) dopuszcza sić łączenie poszczególne obiekty 
pod warunkiem zachowania jednolitego po-
krycia dachowego, kolorystyki, materiałów 
elewacyjnych; 

3) wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu; 

4) nakaz stosowania kierunku kalenicy wyznaczo-
nej na rysunku planu; 

5) nakaz nieprzekraczania maksymalnego wskaź-
nika zabudowy: 
a) zgodnego z historycznymi warunkami kształ-

towania zabudowy dla terenów oznaczonych 
symbolami UT−M, UT− M2, 

b) 95 % dla terenów oznaczonych symbolami 
UT−M1; 

6) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej dla powierzchni 
działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż: 
a) historyczne uwarunkowania otoczenia za-

bytku dla terenów oznaczonych symbolami 
UT−M, 

b) 5 % dla terenów oznaczonych symbolami 
UT−M1, 

7) dopuszcza sić podziały nieruchomości na działki 
budowlane, przy uwzglćdnieniu minimalnej 
powierzchni nowo wydzielanych działek: po-
dział zgodny z historycznymi uwarunkowania-
mi. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeń posesji od 

strony ulic publicznych, 
2) dla nowej zabudowy usługowej, lokalizowanej 

w obszarze planu na nastćpujących zasadach: 
a) zakaz stosowania materiałów elewacyjnych 

takich, jak: blacha lakierowana, panelowe 
systemy modułowe w tym elewacje z sidin-
gu, 

b) zakaz stosowania pokryć dachowych z po-
wlekanych blach trapezowych, 

c) zakaz stosowania kolorystyki elewacji ogra-
niczonej do barw podstawowych. 

3) dopuszczenie umieszczania tablic informacyj-
nych określających nazwć własną lub branżową 
oraz znaku graficznego firmy mieszczącej sić 
w budynku lub obiekcie. 

§ 21. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: 
1) tereny usług sportu i rekreacji , oznaczone na 

rysunku planu symbolem US, US1, US2. 
2. W ramach przeznaczenia podstawowego 

dopuszcza sić: 
1) całkowitej lub czćściowej zamiany podstawo-

wego przeznaczenia na usługi, z możliwością 
lokalizowania ich samodzielne, z wykluczeniem 
działalności uciążliwych; 

2) lokalizacjć urządzeń związanych z funkcjonowa-
niem wyciągu w tym obsługi nartostrad na te-
renie oznaczonym symbolem US1; 

3) przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich 
terenów w formie: 
a) urządzeń towarzyszących, 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) miejsc postojowych dla obsługi realizowanej 

działalności inwestycyjnej naziemnych oraz 
w czćści podziemnej budynków, 

d) zieleni urządzonej. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8; 
2) zakaz przekraczania standardów jakości środo-

wiska poza granicami terenu objćtego niniej-
szymi ustaleniami. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 9. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
1) dla terenu US: 

a) wysokość nowej zabudowy do 18,0 m, liczo-
nej do wysokości kalenicy lub najwyższego 
punktu dachu; 

b) nakaz kształtowania zabudowy jako spójne-
go pod wzglćdem: 
− formy, kształtu; 
− bryły, formy dachu; 
− układu i wystroju elewacji; 
− dla całego wyznaczonego w planie terenu; 

2) dla terenu US1: 
a) wysokość nowej zabudowy obiektów towa-

rzyszących związanych z obsługą przezna-
czenia podstawowego do 6,0 m, liczonej do 
wysokości kalenicy lub najwyższego punktu 
dachu; 

b) powierzchnia zabudowy dla terenu do  
300 m2 powierzchni użytkowej za wyjątkiem 
zabudowy związanej z infrastrukturą tech-
niczną; 

3) dla terenu US2: 
a) wysokość nowej zabudowy od 12 m do  

18,0 m, liczonej do wysokości kalenicy lub 
najwyższego punktu dachu; 

b) minimalna powierzchnia zabudowy 1000 m2, 
c) nakaz kształtowania zabudowy jako spójne-

go pod wzglćdem: 
− formy, kształtu; 
− bryły, formy dachu; 
− układu i wystroju elewacji; 
− dla całego wyznaczonego w planie tere-

nu; 
4) wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu; 
5) nakaz nieprzekraczania maksymalnego wskaź-

nika zabudowy: 
a) 30% dla terenu oznaczonego symbolem US, 
b) 50% dla terenu oznaczonego symbolem 

US1, 
c) 70% dla terenu oznaczonego symbolem 

US2; 
6) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznie czynnej dla powierzchni 
działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż: 
a) 45% dla terenu oznaczonego symbolem US, 
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b) 40% dla terenu oznaczonego symbolem 
US1, 

c) 20% dla terenu oznaczonego symbolem 
US2, 

7) dopuszcza sić podziały nieruchomości na działki 
budowlane, przy uwzglćdnieniu minimalnej 
powierzchni nowo wydzielanych działek: 
a) 3000 m2 dla terenu oznaczonego symbolem 

US, US1, 
b) 5000 m2 dla terenów oznaczonych symbo-

lem US1, US2. 
6. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej 

niezwiązanej z urządzeniami technicznymi oraz 
obsługą wyciągu narciarskiego oraz nartostrad 
na terenie oznaczonym symbolem US1, 

2) zachowanie istniejącego zbiornika wodnego na 
terenie oznaczonym symbolem US, z dopusz-
czeniem realizacji urządzeń wodnych w tym 
związanych ze sportem i rekreacją; 

3) zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeń posesji od 
strony ulic publicznych; 

4) dla nowej zabudowy usługowej, lokalizowanej 
w obszarze planu na nastćpujących zasadach: 
a) zakaz stosowania materiałów elewacyjnych 

takich, jak: blacha lakierowana, panelowe 
systemy modułowe w tym elewacje z sidin-
gu, 

b) zakaz stosowania pokryć dachowych z po-
wlekanych blach trapezowych, 

c) zakaz stosowania kolorystyki elewacji ogra-
niczonej do barw podstawowych. 

5) dopuszczenie umieszczania tablic informacyj-
nych określających nazwć własną lub branżową 
oraz znaku graficznego firmy mieszczącej sić 
w budynku lub obiekcie. 

§ 22. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: tereny usług sportu i rekreacji ni-
skiej intensywności, oznaczone na rysunku planu 
symbolem USR, USR1. 

2. W ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza sić: 
1) lokalizacjć urządzeń związanych z funkcjonowa-

niem wyciągu w tym obsługi nartostrad oraz 
rynn saneczkowych; 

2) dla terenu oznaczonej symbolem US/R przezna-
czenie kolei linowych w tym lokalizacjć wyciągu 
narciarskiego wraz z urządzeniami do obsługi 
nartostrad, dla kolei linowych obowiązują usta-
lenia jak dla terenu KL; 

3) całkowitej lub czćściowej zamiany podstawo-
wego przeznaczenia terenu na przeznaczenie 
rolnicze, ustalenia jak dla terenów oznaczonych 
symbolem R; 

4) przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich 
terenów w formie: 
a) urządzeń towarzyszących, 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) miejsc postojowych dla obsługi realizowanej 

działalności inwestycyjnej, 
d) miejsc postojowych naziemnych, 
e) zieleni urządzonej. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8; 
2) zakaz przekraczania standardów jakości środo-

wiska poza granicami terenu objćtego niniej-
szymi ustaleniami. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 9. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
1) dla terenu US/R: 

a) wysokość nowej zabudowy towarzyszącej 
niezbćdnej do prawidłowego funkcjonowa-
nia przeznaczenia podstawowego terenu do 
6,5 m, liczonej do wysokości kalenicy lub 
najwyższego punktu dachu, 

b) dopuszcza sić działania budowlane związane 
z odtworzeniem historycznych reliktów forty-
fikacji; 

2) wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu; 

3) nakaz nieprzekraczania maksymalnego wskaź-
nika zabudowy: dla jednostek oznaczonych na 
rysunku planu symbolami US/R w ilości 10% 
powierzchni zabudowy; 

4) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej dla powierzchni 
działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż: 
80% dla terenu oznaczonego symbolem US/R; 

5) dopuszcza sić podziały nieruchomości na działki 
budowlane, przy uwzglćdnieniu minimalnej 
powierzchni nowo wydzielanych działek:  
5000 m2 dla terenów oznaczonych symbolem 
US/R. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej 

niezwiązanej z urządzeniami technicznymi tras 
zjazdowych, wyciągu narciarskiego oraz rynn 
saneczkowych, 

2) zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeń posesji od 
strony ulic publicznych. 

3) dla nowej zabudowy, lokalizowanej w obszarze 
planu na nastćpujących zasadach: 
a) zakaz stosowania materiałów elewacyjnych 

takich, jak: blacha lakierowana, panelowe 
systemy modułowe w tym elewacje z sidin-
gu, 

b) zakaz stosowania pokryć dachowych z po-
wlekanych blach trapezowych, 

c) zakaz stosowania kolorystyki elewacji ogra-
niczonej do barw podstawowych. 

4) dopuszczenie umieszczania tablic informacyj-
nych określających nazwć własną lub branżową 
oraz znaku graficznego firmy mieszczącej sić 
w budynku lub obiekcie. 

§ 23. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: tereny usług sakralnych, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolami UKs, UKs1. 

2. W ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza sić: 
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1) całkowitej lub czćściowej zamiany podstawo-
wego przeznaczenia na usługi, z możliwością 
lokalizowania ich samodzielne, z wykluczeniem 
działalności uciążliwych; 

2) przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich 
terenów w formie: 
a) urządzeń towarzyszących, 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) miejsc postojowych dla obsługi realizowanej 

działalności inwestycyjnej, 
d) miejsc postojowych naziemnych oraz w czć-

ści podziemnej budynków, 
e) zieleni urządzonej. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8; 
2) zakaz przekraczania standardów jakości środo-

wiska poza granicami terenu objćtego niniej-
szymi ustaleniami. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 9. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
1) dla terenu UKs: 

a) zachować istniejącą formć budynku; 
b) dopuszcza sić rozbudowć zespołu zgodnie 

z ustaleniami konserwatorskimi; 
2) dla terenu UKs1: 

a) wysokość nowej zabudowy do 12,0m, liczo-
nej do wysokości kalenicy lub najwyższego 
punktu dachu, 

b) dachy o kącie nachylenia 40° do 45° w ukła-
dzie symetrycznym, w formie dwuspadowej 
i wielospadowej; przy stosowaniu dachów 
mansardowych lub o kształcie łukowym pa-
rametr ten nie może przekroczyć 65°; 

3) wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu; 

4) nakaz nieprzekraczania maksymalnego wskaź-
nika zabudowy: 
a) zgodnego z historycznymi warunkami kształ-

towania zabudowy dla terenów oznaczonych 
symbolami UKs, 

b) 60% dla terenów oznaczonych symbolami 
UKs1; 

5) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej dla powierzchni 
działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż: 
a) historyczne uwarunkowania otoczenia za-

bytku dla terenów oznaczonych symbolami 
UKs, 

b) 40% dla terenów oznaczonych symbolami 
UKs1, 

6) dopuszcza sić podziały nieruchomości na działki 
budowlane, przy uwzglćdnieniu minimalnej 
powierzchni nowo wydzielanych działek: 
a) 1200 m2 dla terenu oznaczonego symbolem 

UKs1. 
6. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeń posesji od 

strony ulic publicznych. 

2) dla nowej zabudowy usługowej, lokalizowanej 
w obszarze planu na nastćpujących zasadach: 
a) zakaz stosowania materiałów elewacyjnych 

takich, jak: blacha lakierowana, panelowe 
systemy modułowe w tym elewacje z sidin-
gu, 

b) zakaz stosowania pokryć dachowych z po-
wlekanych blach trapezowych, 

c) zakaz stosowania kolorystyki elewacji ogra-
niczonej do barw podstawowych. 

3) dopuszczenie umieszczania tablic informacyj-
nych określających nazwć własną lub branżową 
oraz znaku graficznego firmy mieszczącej sić 
w budynku lub obiekcie; 

§ 24. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: produkcja, oznaczone na rysunku 
planu symbolem P/U. 

2. W ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza sić: 
1) bazy, składy, magazyny; 
2) całkowitą lub czćściową zamianć przeznaczenia 

podstawowego, na zabudowć usługową ustale-
nia, jak dla terenów oznaczonych symbolem U; 

3) przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich 
terenów w formie: 
a) urządzeń towarzyszących, 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) miejsc postojowych dla obsługi realizowanej 

działalności inwestycyjnej, 
d) garaży w tym wielopoziomowych i pod-

ziemnych, 
e) miejsc postojowych naziemnych oraz w czć-

ści podziemnej budynków, 
f) usług mogących wpłynąć niekorzystnie na 

stan środowiska, 
g) obsługi komunikacji, w tym stacji paliw, 
h) zieleni urządzonej. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8; 
2) zakaz przekraczania standardów jakości środo-

wiska poza granicami terenu objćtego niniej-
szymi ustaleniami, 

3) zachowania istniejących elementów zieleni wy-
sokiej w strefie biologicznie czynnej. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 9. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
1) wysokość nowej zabudowy do 15 m; liczonej do 

wysokości kalenicy lub najwyższego punktu da-
chu; parametr ten nie dotyczy obiektów techno-
logicznych, wysokość ich należy kształtować 
zgodnie z przyjćtą technologią; 

2) dachy o kącie nachylenia 3° do 45° w układzie 
symetrycznym, w formie dwuspadowej i wielo-
spadowej; 

3) nakaz nieprzekraczania maksymalnego wskaź-
nika zabudowy w ilości 70% powierzchni zabu-
dowy; 

4) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej dla powierzchni 
działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż 20%. 
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TERENY ZIELENI I WÓD 

§ 25. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: 
1) zieleń urządzona , oznaczona na rysunku planu 

symbolem ZP, ZP1; 
2) cmentarze, oznaczone na rysunku planu symbo-

lem ZC, ZC1, ZC2; 
3) lasy, oznaczone na rysunku planu symbolem 

ZL; 
4) ogrody działkowe, oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZD, ZD1. 
2. W ramach przeznaczenia podstawowego 

dopuszcza sić: 
1) całościowej lub czćściowej zamiany podstawo-

wego przeznaczenia terenu oznaczonej symbo-
lem ZP1, na tereny obsługi komunikacji, ustale-
nia jak dla terenów oznaczonych symbolem KS; 

2) przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich 
terenów w formie: 
a) urządzeń towarzyszących; 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) oświetlenie terenu. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8; 
2) wprowadzania komponowanych elementów 

zieleni wysokiej. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 9. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
1) dla terenów oznaczonych symbolem ZC: 

a) zakaz wprowadzania nowej zabudowy za wy-
jątkiem obiektów związanych z obsługą za-
bytkowego cmentarza, 

b) nowe obiekty kształtować zgodnie z uwarun-
kowaniami historycznymi, 

c) ustala sić wysokość nowej zabudowy − do 
6 m, liczonej do wysokości kalenicy lub naj-
wyższego punktu dachu; 

d) dachy strome symetryczne dwupołaciowe 
o kącie nachylenia 45°; 

2) dla terenów oznaczonych symbolem ZC1 nie 
ustala sić wprowadzenia nowej zabudowy, 

3) dla terenów oznaczonych symbolem ZC2: 
a) ustala sić wysokość nowej zabudowy − do 

6 m, liczonej do wysokości kalenicy lub naj-
wyższego punktu dachu; 

b) dachy o kącie nachylenia 45°, 
4) dla terenu oznaczonego symbolem ZL godnie 

z przepisami odrćbnymi; 
5) dla terenu oznaczonego symbolem ZD, ZD1: 

a) ustala sić wysokość zabudowy zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

b) dla terenu oznaczonego symbolem ZD dachy 
strome o kącie nachylenia do 45°; 

c) zakaz łączenia altan ogrodowych zlokalizo-
wanych na wewnćtrznych wydzieleniach 
ogrodów działkowych; 

6) nakaz nieprzekraczania maksymalnego wskaź-
nika zabudowy: 
a) 7% dla terenów oznaczonych symbolami ZC, 

ZC2; 

b) nie ustala sić wprowadzania zabudowy dla 
terenu oznaczonego symbolem ZC1, ZP; 

c) 10% dla terenów oznaczonych symbolami 
ZD; 

7) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej dla powierzchni 
działki, w ilości nie mniejszej niż: 
a) 50% dla terenów oznaczonych symbolami 

ZP1; 
b) 30% dla terenów oznaczonych symbolami 

ZC, ZC1, ZC2; 
c) 80% dla terenów oznaczonych symbolami 

ZD, ZP; 
6. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) dopuszczenie obiektów związanych z rekreacją 

i wypoczynkiem oraz infrastrukturą techniczną, 
jako czćść zagospodarowania terenu, jednak 
w sposób nie mający negatywnego wpływu na 
całość kompozycyjną na terenach oznaczonych 
symbolem ZP; 

2) teren oznaczony symbolem ZC2 stanowi rezer-
wć terenową dla rozbudowy cmentarza; dla 
przedmiotowego terenu należy realizować usta-
lenia zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

§ 26. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: 
1) zieleń nieurządzona − oznaczona na rysunku 

planu symbolem Z; 
2) tereny rolnicze − oznaczona na rysunku planu 

symbolem R. 
2. W ramach przeznaczenia podstawowego 

dopuszcza sić: 
1) urządzeń towarzyszących; 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8; 
2) wprowadzania komponowanych elementów 

zieleni wysokiej na terenie oznaczonym symbo-
lem Z. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 9; 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
1) utrzymania minimalnego udziału powierzchni 

biologicznie czynnej dla powierzchni terenu, 
w ilości nie mniejszej niż: 80% dla terenu ozna-
czonego symbolem ZN. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: całkowity zakaz zabudowy w tym 
zabudowy zagrodowej za wyjątkiem obiektów 
związanych z infrastrukturą i komunikacją. 

§ 27. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: wody powierzchniowe śródlądo-
we, oznaczone na rysunku planu symbolem WS. 

2. W ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza sić: 
1) budowy urządzeń i obiektów wodnych związa-

nych z retencją, 
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2) przeznaczenia uzupełniającego: 
a) urządzeń towarzyszących, 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) zieleni urządzonej przywodnej. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8; 
2) nakaz zachowania istniejących elementów zie-

leni, dla zachowania ciągłości korytarzy ekolo-
gicznych; 

3) zakaz: 
a) wykonywania czynności mogących utrudnić 

ochronć przed powodzią, 
b) wszelkich zmian użytkowania terenów, skła-

dowania materiałów i wykonywania innych 
robót, z wyjątkiem związanych z regulacją 
i utrzymywaniem wód i budowli ochronnych, 

c) uszkadzania umocnień. 
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i  

zabytków: obowiązują ustalenia, o których mo-
wa w § 9. 

4. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) całkowity zakaz zabudowy w tym ogrodzeń, za 

wyjątkiem urządzeń i obiektów związanych z 
funkcjonowaniem cieków wodnych. 

2) dopuszczenie podziału i łączenia nieruchomości. 
 

TERENY KOMUNIKACJI 

§ 28. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym − drogi publiczne: 
1) główne, oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami KDG; 
2) lokalne oznaczonych na rysunku planu symbo-

lem KDL; 
3) dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbo-

lem KDD; 
4) pieszo-jezdne, oznaczone na rysunku planu 

symbolem KDPJ. 
2. W ramach przeznaczenia podstawowego 

dopuszcza sić: 
1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

oświetlenie terenu; 
2) urządzenia towarzyszące; 
3) zieleń urządzoną. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8; 
2) nakaz zachowania i rozbudowy liniowych ele-

mentów zieleni wysokiej, w tym szpalerów 
i alei, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem 
ruchu pojazdów. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 9. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: dopuszcza sić budowć, roz-
budowć oraz przebudowć istniejących czćści bu-
dynków takich jak: balkony, galerie, tarasy, schody 
zewnćtrzne, pochylnie, rampy i inne bćdących 
czćścią budynków wybudowanych na terenach 
przyległych. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: nakaz dostosowania ciągów pie-
szych dróg dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) nakaz budowy nowych elementów układu komu-

nikacyjnego wraz z kompleksową budową sieci 
uzbrojenia technicznego, lokalizowanego w kory-
tarzach infrastruktury w liniach rozgraniczających 
drogi po uzgodnieniu z zarządcą drogi; 

2) dopuszczenie: 
a) korekty elementów istniejącego układu ko-

munikacyjnego w projektach technicznych 
budowy i modernizacji dróg, 

b) w liniach rozgraniczających dróg realizacji 
urządzeń związanych z obsługą komunikacji 
− zatok, parkingów, elementów małej archi-
tektury po uzgodnieniu z zarządcą drogi; 

3) utrzymanie linii rozgraniczających dróg zgodnie 
z rysunkiem planu. 

§ 29. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: drogi wewnćtrzne, oznaczone na 
rysunku planu symbolami KDW, KDW1. 

2. W ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza sić: 
1) przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich 

terenów w formie: 
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
b) urządzeń towarzyszących; 
c) zieleni urządzonej; 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8; 
2) nakaz zachowania i rozbudowy liniowych ele-

mentów zieleni wysokiej, w tym szpalerów 
i alei, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem 
ruchu pojazdów dla terenów oznaczonych sym-
bolem KDW. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 9. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: nie ustala sić nakazów, zaka-
zów dopuszczeń lub ograniczeń. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: dostosowanie przestrzeni ruchu 
pieszego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
dla terenów oznaczonych symbolem KDW: 
1) nakaz budowy nowych elementów układu ko-

munikacyjnego wraz z kompleksową budową 
sieci uzbrojenia technicznego, lokalizowanego 
w korytarzach infrastruktury, w liniach rozgrani-
czających dróg; 

2) dopuszczenie: 
a) korekty elementów istniejącego układu ko-

munikacyjnego w projektach technicznych 
budowy i modernizacji dróg, 

b) w liniach rozgraniczających dróg, realizacji 
urządzeń związanych z obsługą komunikacji 
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− zatok, parkingów, elementów małej archi-
tektury i tablic reklamowych; 

3) utrzymanie linii rozgraniczających dróg we-
wnćtrznych zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 30.  1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: obsługa komunikacji drogowej – 
parkingi, oznaczone na rysunku planu symbolem 
KS, KS1. 

2. W ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza sić: 
1) Dla terenu KS1 dopuszcza sić przeznaczenie 

usługowe w ilości 15% terenu; 
2) place manewrowe, 
3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
4) urządzeń towarzyszących; 
5) zieleni urządzonej. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8; 
2) zachowanie istniejących elementów zieleni wy-

sokiej w strefie biologicznie czynnej. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 8. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej terenów 
w ilości 10%. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: dostosowanie przestrzeni ruchu 
pieszego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

§ 31. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: pieszo-rowerowe oznaczone na 
rysunku planu symbolem KPJ, KPJ1, KPJ2. 

2. W ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza sić: 
1) wymienność przeznaczenia podstawowego na 

kolejkć zćbatą dla terenu oznaczonego symbo-
lem KPJ2, 

2) komunikacjć kołową, rowerową oraz pieszą, 
3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
4) urządzeń towarzyszących; 
5) zieleni urządzonej. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia, o któ-
rych mowa w § 8. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 9. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
1) utrzymanie minimalnego udziału powierzchni 

biologicznie czynnej terenów w ilości 5%, 
2) dopuszczenie prowadzenia działań odtworzenio-

wych związanych z infrastrukturą kolejki zćbatej. 
6. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) zakaz wprowadzania zabudowy niezwiązanej 

z funkcją podstawową oraz obsługą infrastruk-
tury technicznej w tym komunikacją, 

2) nakaz prowadzenia działań remontowych zwią-
zanych z budynkami inżynieryjnymi – wiadukty. 

§ 32. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: kolej, oznaczona na rysunku planu 
symbolem KK. 

2. W ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza sić: 
a) komunikacja kołowa, rowerowa oraz piesza, 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) urządzeń towarzyszących; 
d) zieleni urządzonej. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia, o któ-
rych mowa w § 8. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 9. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej terenów 
w ilości 5%. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: dostosowanie przestrzeni ruchu 
pieszego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

§ 33. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym: kolej linowa, oznaczona na rysun-
ku planu symbolami KL. 

2. W ramach przeznaczenia podstawowego 
dopuszcza sić: 
1) lokalizacjć nartostrad, 
2) budowć obiektów i instalacji sportu i rekreacji, 
3) budowć budynków dla potrzeb obsługi pod-

stawowego przeznaczenia terenu w tym zaple-
cza sanitarnego, 

4) komunikacjć kołową, rowerową oraz pieszą, 
5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
6) urządzenia towarzyszące; 
7) zieleń urządzoną. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia, o któ-
rych mowa w § 8. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 9. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
1) ograniczenie wysokości nowej zabudowy do 

9 m liczonych do wysokości kalenicy lub naj-
wyższego punktu dachu (do dwóch kondygnacji 
nadziemnych oraz poddasza użytkowego, przy 
średniej wysokości kondygnacji 3 m), oraz 
urządzeń do 12 m liczonych do wysokości naj-
wyższego punktu z wyłączeniem obiektów zwią-
zanych z obsługą nartostrad, których technolo-
gia wymaga wićkszych wysokości, 

2) nakaz stosowania dachów stromych w formie 
dwuspadowej wielospadowej z dopuszczeniem 
naczółków, w formie symetrycznej o nachyleniu 
połaci w zakresie od 40 do 450 lub o nachyleniu 
połaci w zakresie 1,5−100; 
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3) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej w ilości 30% 
powierzchni terenu. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: dostosowanie przestrzeni ruchu pie-
szego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 34. 1. Wyznacza sić tereny o przeznaczeniu 
podstawowym − infrastruktura techniczna: 
1) elektroenergetyka oznaczone na rysunku planu 

symbolem E, 
2) kanalizacja oznaczone na rysunku planu symbo-

lem K, 
3) wodociągi oznaczone na rysunku planu symbo-

lem W. 
2. W ramach przeznaczenia podstawowego 

dopuszcza sić: 
1) urządzenia towarzyszące, 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
3) zieleń urządzoną. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia, 
o których mowa w § 8. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa 
w § 9. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
1) ograniczenie wysokości nowej zabudowy do 

6 m, liczonych do najwyższego punktu dachu, 
parametr ten nie dotyczy obiektów technolo-
gicznych związanych z kanalizacją, wysokość 
ich należy kształtować zgodnie z przyjćtą tech-
nologią; 

2) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej w ilości 20% 
powierzchni terenu. 

Rozdział 4 

Zasady kształtowania układu komunikacyjnego 

§ 35. 1. Ustala sić utrzymanie ciągów pieszych 
na terenach dotychczasowego zainwestowania 
oraz wprowadzenie ciągów pieszo − rowerowych 
w liniach rozgraniczających dróg, a także na tere-
nach zieleni parkowej. 

2. Ustala sić konieczność zachowania norma-
tywnych trójkątów widoczności na skrzyżowaniach 
dróg, oznaczonych symbolami KDG, KDL, KDD, 
a także wykluczenia budowy nowych wjazdów na 
posesje w obszarze oddziaływania skrzyżowań, przy 
czym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sić 
odstćpstwa od tej zasady za zgodą zarządcy drogi. 

§ 36. 1. W obrćbie zainwestowanych terenów 
wymaga sić lokalizowania minimalnej ilości miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych na po-
szczególnych działkach w ilości zapewniającej wła-
ściwą obsługć użytkowników i zatrudnionych, 
ustala sić: 
1) 2 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny 

na terenach zabudowy mieszkaniowej na tere-
nach oznaczonej symbolami: MN, MNa, MNb, 

MN/Ua, MN/Ua1, MU, MN/U, RM2, RM 
z dopuszczeniem lokalizowania miejsc postojo-
wych na podjazdach; 

2) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczćte 25 m2 
powierzchni użytkowej podstawowego przezna-
czenia o funkcji usługowej lokalizowanej na te-
renach oznaczonych symbolami: MN, MNa, 
MNb, MN/Ua, MN/Ua1, MN/U, MU, RM2, RM, 
lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe; 

3) 1 miejsce na każde rozpoczćte 30 m2 po-
wierzchni użytkowej na terenach oznaczonych 
symbolami: U, UT, UT1−4, UT/US, UT/US3; 

4) 1 miejsce na dwóch pracowników na terenach 
oznaczonych symbolami: P/U, UT, UT/KS, 
UT/US, UT/US3, UT−MN, UP; 

5) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej 
na każde 12 miejsc parkingowych, 

6) zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu na 
terenie oznaczonym symbolem UT5, 

7) w przypadku realizacji wićcej niż jednego rodza-
ju zabudowy ramach własności, ilość stanowisk 
postojowych określona w ust 1 pkt. 1−6 podle-
ga zsumowaniu. 

2. Dopuszcza sić zabezpieczenie miejsc posto-
jowych poprzez wykorzystanie lokalizacji miejsc 
parkingowych na działkach sąsiednich, lub na te-
renach innych wyznaczonych planem pod realiza-
cjć parkowania. 

Rozdział 5 

Zasady powiązania terenów z urządzeniami 
i sieciami uzbrojenia technicznego 

§ 37. 1. Ustala sić nastćpujące ogólne zasady 
powiązania terenów objćtych ustaleniami planu 
z urządzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego: 
1) oddanie do użytkowania nowych obiektów kuba-

turowych powinno sić odbywać wyłącznie po 
uprzednim uzbrojeniu terenów budowlanych w 
wymagane sieci infrastruktury, w powiązaniu z 
istniejącymi systemami uzbrojenia technicznego; 

2) projektowane elementy sieci infrastruktury należy 
prowadzić w obrćbie linii rozgraniczających dróg 
zbiorczych, lokalnych, dojazdowych i wewnćtrz-
nych, przy czym w uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza sić odstćpstwa od tej zasady; 

3) dopuszcza sić: 
a) realizacjć urządzeń i elementów sieci uzbro-

jenia technicznego poza terenami wyznaczo-
nymi w planie, na obszarze władania inwe-
stora jako obiekty towarzyszące lub za zgodą 
właściciela terenu, 

b) utrzymanie istniejących indywidualnych lub 
grupowych systemów oczyszczania ścieków 
na terenach zabudowy mieszkaniowej. 

c) stosowanie indywidualnych lub grupowych 
systemów oczyszczania ścieków oraz zbior-
ników bezodpływowych na terenach zabu-
dowy mieszkaniowej, które nie mogą być 
skanalizowane. 

2. Dla zaopatrzenia w wodć ustala sić: 
1) powiązanie terenów objćtych ustaleniami planu 

z układem magistralnym gminnej sieci wodo-
ciągowej za pośrednictwem uzupełniającego 
układu wodociągów rozdzielczych, 

2) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać 
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 
przez zarządcć sieci. 
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3) utrzymanie: 
a) systemów wodociągowych zaopatrujących 

osiedle z ujćcia gminnego, 
b) istniejących studni do czasu ich użytkowania, 

3. Dla odprowadzania i unieszkodliwiania 
ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych, 
rolniczych, komunalnych, ustala sić: 
1) powiązanie terenów objćtych ustaleniami planu 

z gminnym systemem kanalizacji sanitarnej; 
2) budowć systemu kanalizacji przy wykorzystaniu 

układu kanalizacji grawitacyjno – pompowej; 
3) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać 

zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 
przez zarządcć sieci; 

4) realizowanie zbiorników bezodpływowych na 
terenach nieobjćtych siecią kanalizacji sanitar-
nej oraz na terenach pozostałych do czasu wy-
budowania gminnego sytemu kanalizacji. 

4. Dla odprowadzania wód opadowych i roz-
topowych, ustala sić: 
1) powiązanie terenów objćtych ustaleniami planu 

z układem lokalnych sieci kanalizacji deszczowej; 
2) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać 

zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 
przez zarządcć sieci, 

3) dopuszcza sić wykorzystanie wód deszczowych 
zgodnie z przepisami ogólnymi planu, w tym 
budowć zbiorników do magazynowania wód 
opadowych. 

5. Dla wywożenia i unieszkodliwiania odpa-
dów stałych ustala sić wywożenie odpadów zgod-
nie z warunkami odbioru oraz przepisami odrćb-
nymi oraz dostćpną technologią. 

6. Dla zaopatrzenia w ciepło ustala sić: 
1) korzystanie z indywidualnych źródeł ciepła, przy 

stosowaniu sprawnych, ekologicznych syste-
mów grzewczych; 

2) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać 
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 
przez zarządcć dysponenta sieci cieplnej. 

7. Dla zaopatrzenia w gaz ustala sić: sieci i 
urządzenia zaprojektować i wykonać zgodnie z 
warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcć 
sieci. 

8. Dla zaopatrzenia w energić elektryczną 
ustala sić: 
1) korzystanie z systemu zasilania miejscowości 

liniami wysokiego i średniego napićcia; 
2) rozbudowć i budowć nowych linii energetycz-

nych kablowych, średniego i niskiego napićcia 
oraz stacji transformatorowych; 

3) w ramach wydzielonych terenów przewiduje sić 
możliwość lokalizacji stacji transformatorowej, 
których lokalizacja zapewniać ma centralne po-
łożenie wzglćdem obciążenia, swobodny dojazd 
cićżkim sprzćtem, po utwardzonej powierzchni; 

4) dla projektowanych stacji transformatorowych 
wydzielenie działek z możliwością dojazdu do 
drogi publicznej; 

5) skablowanie projektowanych linii napowietrz-
nych w przypadkach kolizji z projektowaną za-
budową, 

6) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać 
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 
przez zarządcć sieci. 

9. Dla rozbudowy sieci telekomunikacyjnych 
ustala sić realizacjć uzupełniającego systemu sieci 
telefonicznej powiązanej z istniejącym systemem 
telekomunikacji. Sieci i urządzenia zaprojektować 
i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wy-
danymi przez zarządcć sieci. 

§ 38. Ustala sić stawkć procentową w wyso-
kości 30% dla terenów objćtych planem służącą 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Rozdział 6 
Przepisy końcowe 

§ 39. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Stoszowice. 

§ 40. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 41. Przedkładam projekt uchwały 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy:  
Teresa Tęsna 

__________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z późn. zm. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880. z późn. zm. 

3) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stoszowice; Uchwała nr II/4/2002 Rady Gminy 
Stoszowice z dnia 12 grudnia 2002 r. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/ 
/18/2011 Rady Gminy Stoszowice 
z dnia 11 lutego 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/ 
/18/2011 Rady Gminy Stoszowice 
z dnia 11 lutego 2011 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/ 
/18/2011 Rady Gminy Stoszowice 
z dnia 11 lutego 2011 r. 

 
 
  

ROZSTRZYGNIĘCIE 
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIEJSCOWOŚCI SREBRNA GÓRA 

 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice, przyjmuje rozstrzygnićcie  
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miej-
scowości Srebrna Góra w poniższy sposób. 
  
 Do wyłożonego do publicznego wglądu, w dniach od 18 listopada 2009 r. do 11 grudnia 2009 r., 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra, w ustalo-
nym nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym na dzień 28 grudnia 2009 r., wpłynćło 15 uwag. 
  

I. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do przedmiotowego rozstrzygnićcia uwagi zostały w całości 
lub w czćści nieuwzglćdnione. 
  
  
 Do wyłożonego do publicznego wglądu, w dniach od 15 września 2010 r. do 7 października 2010 r., 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra, w ustalo-
nym nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym na dzień 22 października 2010 r., wpłynćło 10 uwag. 
  
 II. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do przedmiotowego rozstrzygnićcia wszystkie uwagi zostały 
w całości nieuwzglćdnione. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/ 
/18/2011 Rady Gminy Stoszowice 
z dnia 11 lutego 2011 r. 

 
 Rozstrzygniecie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra 
  
 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice określa nastćpujący sposób reali-
zacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasady 
ich finansowania: 
  

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
kańców zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 ze zm.):  
1) przewiduje sić budowć dróg realizowanych z budżetu gminy w ramach wieloletnich planów inwesty-

cyjnych, w zakresie budowy dróg o łącznej długości 4144 m. 
2) budowa sieci uzbrojenia technicznego w obrćbie korytarzy infrastruktury w pasach drogowych oraz 

na terenach innych za zgodą właścicieli: 
a) wodociągów i urządzeń wodociągowych, 
b) kanalizacji sanitarnej z urządzeniami, 
c) kanalizacji deszczowej z urządzeniami. 

3) Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym, jak: 
a) zaopatrzenie w energić elektryczną, 
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b) zaopatrzenie w energić cieplną, 
c) zaopatrzenie w gaz; 

podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują przed-
sićbiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia nie są finansowane z udziałem środków  
z budżetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne gminy, finansowane z jego 
budżetu, obejmują wykonanie oświetlenia dróg, tych których gmina jest zarządcą – czyli dróg gminnych. 
  

§ 2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczonych do zadań własnych 
gminy, zapisanych w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.), przy czym: 
1) limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne są ujćte każdorazowo w budże-

cie gminy na każdy rok, 
2) istnieją możliwości ubiegania sić o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (w zakresie budowy 

dróg oraz uzbrojenia pozostającego w gestii gminy) i/lub współfinansowania tych inwestycji z zainte-
resowanym inwestorem. 
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzćdowego Województwa Dolnośląskiego: 

1) egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarć posiadanych rezerw można nabywać w Redakcji Dziennika Urzćdowego Województwa  
Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 1178,  tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl  

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia do Redakcji Dziennika Urzćdowego Województwa Dolnośląskiego,  
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl   

• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzćdowego wraz ze skorowidzami: 
1) Biblioteka Urzćdowa Dolnośląskiego Urzćdu Wojewódzkiego we Wrocławiu,  pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 3004−3005, 

w godz. 9−15 (pn.–pt.), tel. 71/340-62-54  
2) Internet na stronie: http://www.duw.pl 
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