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13) dopuszcza się lokalizacje inŜynieryjnych urządzeń sieciowych obsługujących ustalone 
w planie funkcje; 

14) nowe i remontowane sieci inŜynieryjne realizuje się jako podziemne. Ustalenie nie 
dotyczy napowietrznej elektroenergetycznej linii 110 kV; 

15) przytoczone w ustaleniach planu przekroje przewodów infrastruktury technicznej stanowią 
opis stanu istniejącego i nie są ustaleniami planu. Dopuszcza się ich przebudowę poprzez 
zmianę przekrojów i przebiegów w granicach wydzielonych terenów elementarnych. 

 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych 

 
§ 7. Teren elementarny P.W.2001.MN,U 
1.  ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług. 
2.  ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki; 
2) cały teren objęty SZM; 
3) istniejący strumień Warszewiec do zachowania; 
4) zakazuje się kanalizacji strumienia Warszewiec; 
5) w pasie 3 metrów wzdłuŜ srtumienia Warszewiec zakazuje się nasadzeń zieleni wysokiej 

i zagospodarowania terenu uniemoŜliwiającego dostęp do strumienia w celu konserwacji. 
3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych: 9 m, nie więcej niŜ 2 kondygnacje 
nadziemne w tym druga kondygnacja uŜytkowa w poddaszu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
3) dopuszcza się odbudowę części budynków znajdujących się poza nieprzekraczalną linią 

zabudowy,  z jednoczesnym zakazem powiększania gabarytów tych części budynków; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% działki budowlanej; 
5) usługi w formie wbudowanych w budynki mieszkalne; 
6) maksymalna powierzchnia usług: 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego; 
7) forma budynków: wolnostojące, bliźniacze; 
8) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi, minimum dwuspadowymi; 
9) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania 

tymczasowego; 
10) zakaz lokalizacji wbudowanych reklam. 

4.  ustalenia zasad parcelacji: 
1) minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej: 700 m2; 
2) ustala się kąt nachylenia nowych granic działek budowlanych w stosunku do osi 

przyległego do frontu działki pasa drogowego dróg publicznych: 
a) zawarty w przedziale od 85 º do 95 º, 
b) odnoszący się do pasa terenu głębokości  minimum 20 m, bezpośrednio 

przylegającego do linii rozgraniczającej ulicę P.W.2116.KD.G i drogę publiczną 
połoŜoną od północnej strony terenu P.W.2001.MN,U, 

c) odnoszący się do pasa terenu głębokości  minimum 10 m, bezpośrednio 
przylegającego do linii rozgraniczającej ulice P.W.2126.KD.L i P.W.2132.KD.D; 

3) minimalna szerokość frontów działek budowlanych:  
a) 18 m, z wyłączeniem działek przylegających do placów manewrowych dróg 

wewnętrznych i ulicy dojazdowej, 
b) przylegających do placów manewrowych dróg wewnętrznych i ulicy dojazdowej: 

5 m; 
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5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) obsługa z ulicy dojazdowej P.W.2132.KD.D lub dróg wewnętrznych, P.W.2155.KDW 

P.W.2156.KDW i P.W.2157.KDW; 
2)  dopuszcza się obsługę od ulicy lokalnej P.W.2126.KD.L; 
3) zakaz bezpośredniej obsługi z ulicy głównej P.W.2116.KD.G i zbiorczej, przebiegającej 

wzdłuŜ północnej granicy planu, poza jego obszarem; 
4) wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:  

a) budynki jednorodzinne: co najmniej 2 m.p. na 1 mieszkanie, 
b) usługi: nie mniej niŜ 1 m.p. na 1 gabinet/pracownię lub nie mniej niŜ 1 m.p. na 50 m² 

powierzchni uŜytkowej,  
c) lokale gastronomiczne: nie mniej niŜ 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej: 
zaopatrzenie w  wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną, obsługę telekomunikacyjną oraz 
odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicach: 
P.W.2116.KD.G (ul.Duńska), P.W.2126.KD.L,  P.W.2132.KD.D,  P.W.2157.KDW 
(ul.Pegaza, ul.Feniksa, ul.Delfina),  P.W.2156.KDW,  P.W.2155.KDW.  

 
§ 8. Teren elementarny P.W.2002.ZP  
1.  ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zieleń urządzona; 
2) inwestycja celu publicznego. 

2.  ustalenia ekologiczne: 
1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 80% powierzchni terenu; 
2) zakaz działalności powodującej zmianę stosunków wodnych; 
3) zakaz likwidacji zieleni szuwarowej i przywodnej; 
4) zakaz realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych; 
5) cały teren objęty SZM; 
6) istniejący strumień Warszewiec do zachowania; 
7) zakazuje się kanalizacji strumienia Warszewiec; 
8) w pasie 3 metrów wzdłuŜ srtumienia Warszewiec zakazuje się nasadzeń zieleni wysokiej i 

zagospodarowania terenu uniemoŜliwiającego dostęp do strumienia w celu konserwacji. 
3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) dopuszczalna forma uŜytkowania: zieleniec, ogród; 
2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych; 
3) dopuszcza się realizację: kładek dla przejścia pieszego, konstrukcji oporowych i obiektów 

inŜynierskich związanych z obsługą techniczną cieku; 
4) obiekty małej architektury realizowane wyłącznie z materiałów naturalnych, bez 

zastosowania kolorowych powłok malarskich; 
5) zakaz nasadzeń drzew i krzewów;  
6) zakaz przegradzania terenu; 
7) zakaz lokalizacji reklam; 
8) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów. 

4.  ustalenia zasad parcelacji: 
1) zakaz wtórnych podziałów terenu; 
2) teren o dostępności ogólnej. 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
dojazd z drogi wewnętrznej P.W.2157.KDW. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
1) istniejący kolektor deszczowy – skanalizowany odcinek Warszewca  φ 0,6 m do 

zachowania z dopuszczeniem rozbudowy, przebudowy i remontu;   
2) zakaz lokalizacji nowych sieci uzbrojenia terenu. 
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11) zakaz lokalizacji wbudowanych reklam. 
4.  ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej:  
a) 700 m2 dla zabudowy wolnostojącej, 
b) 350 m2 dla zabudowy bliźniaczej; 

2) połoŜenie nowych granic działek w stosunku do osi przyległego do frontu działki pasa 
drogowego, wyznacza się pod kątem zastosowanym dla najbliŜej połoŜonej, istniejącej 
granicy działki, przyległej do tego samego pasa drogowego; 

3) minimalna szerokość frontu działki budowlanej:  
a) 18 m dla zabudowy wolnostojącej, 
b) 15 m  dla zabudowy bliźniaczej, 
c) ustalona w ust.4 pkt 3a i pkt 3b nie dotyczy frontu działek przylegających do placów 

manewrowych dróg wewnętrznych P.W.2161.KDW i P.W.2162.KDW, gdzie 
dopuszcza się minimalną szerokość frontu działki budowlanej: 5 m. 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) obsługa z ulicy lokalnej P.W.2124.KD.L lub dróg wewnętrznych P.W.2161.KDW 

i P.W.2162.KDW; 
2) wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe dla samochodów osobowych: 

a) budynki jednorodzinne: co najmniej 2 m.p. na 1 mieszkanie, 
b) usługi: nie mniej niŜ 1 m.p. na 1 gabinet/pracownię lub nie mniej niŜ 1 m.p. na 50 m² 

powierzchni uŜytkowej, 
c) lokale gastronomiczne: nie mniej niŜ 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsługę telekomunikacyjną oraz 

odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicach: 
P.W.2161.KDW,  P.W.2162.KDW,  P.W.2124.KD.L (ul.DzierŜonia ); 

2) istniejąca elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego napięcia z zasięgiem 
oddziaływania linii, oznaczona na rysunku planu - do zachowania z dopuszczeniem 
przebudowy. 

 
§ 60. Teren elementarny P.W.2054.MN,U     
1.  ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług. 
2.  ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki; 
2) cały teren objęty SZM. 

3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
1) obowiązująca wysokość budynków mieszkalnych: 9 m, nie więcej niŜ 2 kondygnacje 

nadziemne w tym druga kondygnacja uŜytkowa w poddaszu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% działki budowlanej; 
4) usługi w formie wbudowanych w budynki mieszkalne; 
5) maksymalna powierzchnia usług: 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego; 
6) forma budynków: wolnostojące, bliźniacze; 
7) budynki kryte dachami stromymi, minimum dwuspadowymi; 
8) geometria i kolorystyka dachów jednakowa dla wszystkich budynków lokalizowanych w 

terenie; 
9) kolor pokrycia dachów: czerwony, stalowy lub brunatny; 
10) główne kalenice budynków mieszkalnych równoległe do przyległego do frontu działki 

pasa drogowego; 
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11) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania 
tymczasowego; 

12) zakaz lokalizacji wbudowanych reklam. 
4.  ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej:  
a) 900 m2 dla zabudowy wolnostojącej, 
b) 450 m2 dla zabudowy bliźniaczej; 

2) połoŜenie nowych granic działek w stosunku do osi przyległego do frontu działki pasa 
drogowego, wyznacza się pod kątem zastosowanym dla najbliŜej połoŜonej, istniejącej 
granicy działki, przyległej do tego samego pasa drogowego; 

3) minimalna szerokość frontu działki budowlanej:  
a) 22 m dla zabudowy wolnostojącej, 
b) 11 m  dla zabudowy bliźniaczej. 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) obsługa z drogi wewnętrznej P.W.2167.KDW; 
2) wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe dla samochodów osobowych: 

a) budynki jednorodzinne: co najmniej 2 m.p. na 1 mieszkanie, 
b) usługi: nie mniej niŜ 1 m.p. na 1 gabinet/pracownię lub nie mniej niŜ 1 m.p. na 50 m² 

powierzchni uŜytkowej,  
c) lokale gastronomiczne: nie mniej niŜ 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło i energię elektryczną, obsługę telekomunikacyjną oraz 

odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicy 
P.W.2167.KDW; 

2) teren częściowo w zasięgu oddziaływania istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia, oznaczonej na rysunku planu. 

 
§ 61. Teren elementarny P.W.2055.ZP    
1.  ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zieleń urządzona; 
2) część terenu przeznaczona pod budownictwo ochronne na wypadek stanu zagroŜenia 

państwa lub wojny, oznaczona na rysunku planu. 
2.  ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki; 
2) zakazuje się działań powodujących zmianę stosunków wodnych; 
3) zakazuje się usuwania roślinności stabilizującej istniejące skarpy; 
4) zakazuje się realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych; 
5) cały teren objęty SZM; 
6) zakazuje się makroniwelacji terenu. 

3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu  zagospodarowania terenu: 
1) dopuszczalna forma uŜytkowania: park, zieleniec, zbiornik wodny z roślinnością ozdobną, 

plac zabaw dla dzieci, ciągi piesze; 
2) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem: obiektów małej architektury, 

konstrukcji oporowych i hydrotechnicznych, pomników, fontann, stawów i mostków, 
niezadaszonych urządzeń sportowo-rekreacyjnych; 

3) zakazuje się nasadzeń drzew i wysokich krzewów oraz zagospodarowania terenu w 
odległości mniejszej niŜ 5 m od linii brzegu cieku, uniemoŜliwiającego dostęp do cieku w 
celu konserwacji; 

4) lokalizacja przejść po terenie umoŜliwiająca wejście na teren z kaŜdej przyległej ulicy lub 
ciągu pieszego i przejście po terenie wzdłuŜ cieku;  
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11) zakaz nowego zagospodarowania tymczasowego oraz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych, z wyjątkiem zaplecza budowy związanego z realizacją inwestycji dla 
innych działek budowlanych; 

12) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących; 
13) maksymalna wysokość obiektów technicznych: 70 m n.p.m,  nie więcej niŜ 1 m liczone od 

najwyŜej połoŜonego elementu budynku . 
4.  ustalenia zasad parcelacji: 

zakaz wtórnych  podziałów terenu. 
5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 

1) obsługa z ulicy lokalnej P.W.2124.KD.L; 
2) wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:  

a) usługi sportu: nie mniej niŜ 2 m.p. na 10 korzystających jednocześnie. Korty 
tenisowe: nie mniej niŜ 2 m.p. na 1 kort, 

b) usługi towarzyszące: nie mniej niŜ 1 m.p. na 50 m² powierzchni uŜytkowej,  
c) lokale gastronomiczne: nie mniej niŜ 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsługę telekomunikacyjną oraz 

odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicach:  
P.W.2124.KD.L (ul.DzierŜonia), P.W.2172.KDW (ul.Wieczorowskiego);   

2) istniejąca kanalizacja deszczowa φ 0,315 m  i sanitarna φ 0,2 m - do zachowania, 
z dopuszczeniem remontu i przebudowy. 

 
§ 71. Teren elementarny P.W.2065.MN,U   
1.  ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług. 
2.  ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki; 
2) część terenu objęta SZM,  w granicach oznaczonych na rysunku planu. 

3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
1) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych: 9 m, nie więcej niŜ 2 kondygnacje 

nadziemne w tym druga kondygnacja uŜytkowa w poddaszu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
3) dopuszcza się odbudowę części budynków znajdujących się poza nieprzekraczalną linią 

zabudowy,  z jednoczesnym zakazem powiększania gabarytów tych części budynków; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% działki budowlanej; 
5) usługi w formie wbudowanych w budynki mieszkalne; 
6) maksymalna powierzchnia usług: 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego; 
7) forma budynków: wolnostojące, bliźniacze; 
8) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi, minimum dwuspadowymi; 
9) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i nowego zagospodarowania 

tymczasowego; 
10) zakaz lokalizacji wbudowanych reklam. 

4.  ustalenia zasad parcelacji: 
zakaz wydzielania nowych działek budowlanych. 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) obsługa z drogi wewnętrznej P.W.2172.KDW; 
2) wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe dla samochodów osobowych: 

a) budynki jednorodzinne: co najmniej 2 m.p. na 1 mieszkanie, 
b) usługi: nie mniej niŜ 1 m.p. na 1 gabinet/pracownię lub nie mniej niŜ 1 m.p. na 50 m² 

powierzchni uŜytkowej,  
c) lokale gastronomiczne: nie mniej niŜ 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych. 
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6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsługę telekomunikacyjną oraz odprowadzanie 
ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicy P.W.2172.KDW 
(ul.Wieczorowskiego). 

 
§ 72. Teren elementarny P.W.2066.MN,U    
1. ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług. 
2. ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki; 
2) część terenu objęta SZM,  w granicach oznaczonych na rysunku planu. 

3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:. 
1) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych: 9 m, nie więcej niŜ 2 kondygnacje 

nadziemne w tym druga kondygnacja uŜytkowa w poddaszu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
3) dopuszcza się odbudowę części budynków znajdujących się poza nieprzekraczalną linią 

zabudowy,  z jednoczesnym zakazem powiększania gabarytów tych części budynków; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% działki budowlanej; 
5) usługi w formie wbudowanych w budynki mieszkalne; 
6) maksymalna powierzchnia usług: 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego; 
7) forma budynków: wolnostojące, bliźniacze; 
8) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi, minimum dwuspadowymi; 
9) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania 

tymczasowego; 
10) zakaz lokalizacji wbudowanych reklam. 

4.  ustalenia zasad parcelacji: 
zakaz wydzielania nowych działek budowlanych. 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) obsługa z drogi wewnętrznej P.W.2172.KDW; 
2) wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe dla samochodów osobowych: 

a) budynki jednorodzinne: co najmniej 2 m.p. na 1 mieszkanie, 
b) usługi: nie mniej niŜ 1 m.p. na 1 gabinet/pracownię lub nie mniej niŜ 1 m.p. na 50 m² 

powierzchni uŜytkowej,  
c) lokale gastronomiczne: nie mniej niŜ 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsługę telekomunikacyjną oraz odprowadzanie 
ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicy P.W.2172.KDW 
(ul.Wieczorowskiego). 
 

§ 73. Teren elementarny P.W.2067.MN,U    
1.  ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług. 
2.  ustalenia ekologiczne: 

minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki. 
3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych: 9 m, nie więcej niŜ 2 kondygnacje 
nadziemne w tym druga kondygnacja uŜytkowa w poddaszu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
3) dopuszcza się odbudowę części budynków znajdujących się poza nieprzekraczalną linią 

zabudowy,  z jednoczesnym zakazem powiększania gabarytów tych części budynków; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% działki budowlanej; 
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2) dopuszcza się dojazd z drogi wewnętrznej P.W.2170.KDW; 
3) wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe dla samochodów osobowych: 

a) budynki jednorodzinne: co najmniej 2 m.p. na 1 mieszkanie, 
b) usługi: nie mniej niŜ 1 m.p. na 1 gabinet/pracownię lub nie mniej niŜ 1 m.p. na 50 m² 

powierzchni uŜytkowej,  
c) lokale gastronomiczne: nie mniej niŜ 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną, obsługę telekomunikacyjną oraz 

odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicach: 
P.W.2147.KD.D (ul.Glogera) i P.W.2170.KDW; 

2) teren częściowo w zasięgu oddziaływania istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej 
wysokiego napięcia, oznaczonej na rysunku planu. 

 
§ 75. Teren elementarny P.W.2069.ZP    
1.  ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zieleń urządzona, Jaworowy Staw; 
2) inwestycja celu publicznego. 

2.  ustalenia ekologiczne: 
1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni terenu; 
2) nakaz zachowania naturalnego zbiornika wodnego Jaworowego Stawu; 
3) zakaz likwidacji zieleni szuwarowej i przywodnej; 
4) zakaz działalności powodującej osuwanie się brzegów Jaworowego Stawu; 
5) zakaz działań powodujących zmianę stosunków wodnych; 
6) zakaz realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych; 
7) cały teren objęty SZM.  

3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
1) dopuszczalna forma uŜytkowania: park; 
2) cały teren objęty  strefą  B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury 

przestrzennej; 
3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, konstrukcji oporowych,  budowli 

hydrotechnicznych i pomostów; 
4) budynek do likwidacji oznaczony na rysunku planu; 
5) obiekty małej architektury realizowane wyłącznie z materiałów naturalnych, bez 

zastosowania kolorowych powłok malarskich; 
6) zakaz lokalizacji reklam; 
7) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów. 

4.  ustalenia zasad parcelacji: 
1) zakaz wtórnych podziałów terenu elementarnego; 
2) podziały nieruchomości moŜliwe wyłącznie w celu dokonania scalenia gruntu do 

wielkości terenu elementarnego; 
3) teren o dostępności ogólnej. 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
dojazd z ulicy lokalnej P.W.2117.KD.L. 

6.ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej: 
1) dopuszcza się doprowadzenie sieci inŜynieryjnych z ulicy: P.W.2116.KD.G, 

P.W.2117.KD.L (ul.Podbórzańska); 
2) dopuszcza się realizację budowli hydrotechnicznych oraz urządzeń słuŜących utrzymaniu 

Jaworowego Stawu; 
3) istniejący kanał deszczowy φ 0,5 m z wylotem do Jaworowego Stawu do zachowania z 

dopuszczeniem remontu i przebudowy. Nakaz zastosowania urządzeń podczyszczających 
na jego wylocie; 
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4) istniejący rów melioracyjny do zachowania; 
5) istniejąca elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - do przebudowy na linię 

kablową; 
6) istniejąca sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - do zachowania,  z dopuszczeniem remontu 

i przebudowy; 
7) istniejący kanał deszczowy φ 0,2 m - do zachowania,  z dopuszczeniem remontu 

i przebudowy. 
 

§ 76. Teren elementarny P.W.2070.U,M    
1.  ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa w zakresie ochrony zdrowia, w tym pogotowie 
ratunkowe z usługami towarzyszącymi, z dopuszczeniem lokalu mieszkalnego; 

2) zakres usług towarzyszących: obsługa firm i klientów, usługi handlu, gastronomia, słuŜby 
ratownicze (straŜ poŜarna, policja), oświata (gimnazjum, szkoła średnia, przedzkole); 

3) część terenu przeznaczona pod budownictwo ochronne na wypadek stanu zagroŜenia 
państwa lub wojny, oznaczona na rysunku planu. 

2  ustalenia ekologiczne: 
1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki; 
2) nakaz  uzupełnienia istniejących szpalerów drzew; 
3) cały teren objęty SZM. 

3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
1) maksymalna wysokość budynków: 12 m, nie więcej niŜ 3 kondygnacje nadziemne, w tym 

trzecia kondygnacja uŜytkowa w poddaszu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% działki budowlanej; 
4) usługi towarzyszące w zakresie handlu i gastronomii oraz obsługi firm i klientów, 

wyłącznie w formie wbudowanych w obiekty usług ochrony zdrowia; 
5) maksymalna, łączna powierzchnia usług handlu, gastronomii oraz obsługi firm i 

klientów: 20% powierzchni całkowitej obiektu usług ochrony zdrowia; 
6) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy przekraczającej 50 m2; 
7)  lokal mieszkalny wbudowany w budynek usługowy; 
8) maksymalna powierzchnia całkowita przeznaczona na lokale mieszkalne: 10% 

powierzchni całkowitej zabudowy usługowej na działce i nie więcej niŜ 2 lokale  
mieszkalne na działce; 

9) maksymalna powierzchnia sali konsumpcyjnej dla gastronomii: 100 m2; 
10) budynki usługowe kryte dachami stromymi, minimum dwuspadowymi o symetrycznych 

połaciach; 
11) w zabudowie realizowanej wzdłuŜ dróg publicznych nakaz zastosowania na elewacjach 

eksponowanych od strony dróg publicznych trwałych materiałów elewacyjnych 
o wysokiej jakości; 

12) w zabudowie realizowanej wzdłuŜ dróg publicznych zakaz zastosowania na elewacjach 
eksponowanych od strony dróg publicznych blachy falistej  i trapezowej oraz materiałów 
blachopodobnych lub okładzin z tworzyw sztucznych; 

13) na obszarze przeznaczonym pod budownictwo ochronne na wypadek stanu zagroŜenia 
państwa lub wojny,  zakaz lokalizacji obiektów budowlanych,  nasadzeń drzew 
i wysokich krzewów; 

14)  na terenach naziemnych parkingów nasadzenia drzew według wskaźnika: minimum 
1 drzewo na 5 miejsc postojowych. W przypadku realizacji mniejszej ilości miejsc 
postojowych niŜ 5 stanowisk, minimum 2 drzewa; 
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15) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania 
tymczasowego za wyjątkiem zaplecza budowy związanego z realizacją inwestycji dla 
innych działek budowlanych; 

16) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących i wbudowanych. 
4.  ustalenia zasad parcelacji: 

1) ustala się wydzielenie działki dla pogotowia ratunkowego, o minimalnej 
powierzchni: 8000 m2; 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 2000 m2; 
2) połoŜenie nowych granic działek wyznacza się pod kątem 850-900 w stosunku do osi 

przyległego do frontu działki pasa drogowego; 
3) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 25 m. 
   5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) obsługa z ulicy lokalnej P.W.2120.KD.L; 
2) wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:  

a) lokale gastronomiczne: nie mniej niŜ 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych, 
b) szpitale, kliniki: nie mniej niŜ 3 m.p. na 10 łóŜek, 
c) inne usługi: nie mniej niŜ 1 m.p. na 1 gabinet/pracownię lub nie mniej niŜ 1 m.p. na 

50 m² powierzchni uŜytkowej, 
d) lokal mieszkalny: nie mniej niŜ 1 m.p., 
e) przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci: co najmniej 1 m.p. na 12 dzieci, 
f) gimnazjum: co najmniej 1 m.p. na 1 salę dydaktyczną, 
g) szkoły średnie: co najmniej 1 m.p. na 1 salę dydaktyczną i dodatkowo 1 m.p. na 

10 uczniów w wieku powyŜej 18 lat. 
6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsługę telekomunikacyjną oraz 
odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicach: 
P.W.2120.KD.L (ul.Kredowa) oraz projektowanej ulicy, połoŜonej wzdłuŜ północnej 
granicy planu,  poza obszarem planu; 

2) istniejąca elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - do przebudowy na linię kablową. 
 
§ 77. Teren elementarny P.W.2071.U,M  
1.  ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokalu mieszkalnego; 
2) dopuszczalny zakres usług: gastronomia, turystyka, rekreacja; 
3) zakaz lokalizacji stacji telefonii, stacji radiowych i zespołów antenowych. 

2.  ustalenia ekologiczne: 
1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki; 
2) cały teren objęty SZM. 

3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
1) cały teren objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury 

przestrzennej; 
2) maksymalna wysokość budynków: 9 m, nie więcej niŜ 2 kondygnacje nadziemne w tym 

druga kondygnacja uŜytkowa w poddaszu; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% działki budowlanej; 
5)  lokal mieszkalny wbudowany w budynek usług; 
6) maksymalna powierzchnia całkowita przeznaczona na lokal mieszkalny: 10% 

powierzchni całkowitej zabudowy usługowej na działce; 
7) budynki kryte dachami stromymi, minimum dwuspadowymi o symetrycznych połaciach; 
8) kolor pokrycia dachów: czerwony, stalowy lub brunatny; 
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9) w zabudowie realizowanej wzdłuŜ dróg publicznych nakaz zastosowania na elewacjach 
eksponowanych od strony dróg publicznych trwałych materiałów elewacyjnych 
o wysokiej jakości; 

10) w zabudowie realizowanej wzdłuŜ dróg publicznych zakaz zastosowania na elewacjach 
eksponowanych od strony dróg publicznych blachy falistej  i trapezowej oraz materiałów 
blachopodobnych lub okładzin z tworzyw sztucznych; 

11) zakaz sytuowania wolnostojących garaŜy; 
12) nakaz realizacji wjazdów do garaŜy w elewacjach eksponowanych od strony ulicy 

Podbórzańskiej; 
13) budynki do likwidacji oznaczone na rysunku planu; 
14) część terenu wskazana do objęcia rehabilitacją i rewitalizacją zabudowy i infrastruktury 

technicznej,  w granicach oznaczonych na rysunku planu; 
15) na terenach naziemnych parkingów nasadzenia drzew według wskaźnika: minimum 

1 drzewo na 5 miejsc postojowych. W przypadku realizacji mniejszej ilości miejsc 
postojowych niŜ 5 stanowisk, minimum 2 drzewa; 

16) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania 
tymczasowego. 

4.  ustalenia zasad parcelacji: 
1) zakaz wtórnych podziałów terenu elementarnego; 
2) podziały nieruchomości moŜliwe wyłącznie w celu dokonania scalenia gruntu do 

wielkości terenu elementarnego; 
5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 

1) obsługa z ulicy lokalnej P.W.2117.KD.L; 
2) dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednego miejsca postojowego dla autobusu; 
3) wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:  

a) lokale gastronomiczne: nie mniej niŜ 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych, 
b) inne usługi: nie mniej niŜ 1 m.p. na 1 gabinet/pracownię lub nie mniej niŜ 1 m.p. na 

50 m² powierzchni uŜytkowej, 
c) lokal mieszkalny: nie mniej niŜ 1 m.p. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsługę telekomunikacyjną oraz odprowadzanie 
ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicy P.W.2117.KD.L 
(ul.Podbórzańska). 

 
§ 78. Teren elementarny P.W.2072.MN,U     
1.  ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług; 
2) zakaz lokalizacji usług posiadających place składowe  na otwartej przestrzeni, warsztatów 

blacharskich, stolarni. 
2.  ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki; 
2) cały teren objęty SZM. 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
1) cały teren objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej 

struktury przestrzennej; 
2) maksymalna wysokość budynków: 9 m, nie więcej niŜ 2 kondygnacje nadziemne; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% działki budowlanej; 
5) usługi w formie wbudowanych w budynki mieszkalne, z wyjątkiem oświaty na działce 

nr 14/8 z obrębu 3065; 
6) maksymalna powierzchnia usług:  30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego; 
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7) forma budynków: wolnostojące, bliźniacze; 
8) maksymalna długość elewacji budynków mieszkalnych sytuowanych na frontach działek 

przyległych do ulicy P.W.2117.KD.L: 17 m; 
9) budynki mieszkalne kryte dachami minimum dwuspadowymi o symetrycznych połaciach 

i kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 150 do 450; 
10)  kolor pokrycia dachów: czerwony, stalowy lub brunatny; 
11) główna kalenica budynków mieszkalnych realizowanych w części frontowej działek przy 

ulicy P.W.2117.KD.L  równoległa do osi ulicy; 
12) zakaz lokalizacji wjazdów do garaŜy w elewacjach frontowych budynków mieszkalnych 

sytuowanych w części frontowej działek,  przy ulicy Podbórzańskiej; 
13) cały teren wskazany do objęcia rehabilitacją i rewitalizacją zabudowy i 

infrastruktury technicznej; 
14) zakaz lokalizacji reklam wbudowanych; 
15) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania 

tymczasowego w pasie terenu o szerokości 30 m od ulic: P.W.2117.KD.L i P.W.2120.KD.L. 
4.  ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 500 m2; 
2) połoŜenie nowych granic działek wyznacza się pod kątem od 75º do 105º w stosunku do 

osi przyległego do frontu działki pasa drogowego; 
3) minimalna szerokość frontów działek budowlanych: 18 m; 
4) nakaz utrzymania przebiegu historycznych granic podziałów parcelacyjnych  

a) stanowiących granicę działki nr 29 z terenem P.W.2120.KD.L; 
b) oznaczonych na rysunku planu „historyczne podziały parcelacyjne do zachowania” . 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) obsługa z ulic lokalnych P.W.2117.KD.L lub P.W.2120.KD.L; 
2) wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe dla samochodów osobowych: 

a) budynki jednorodzinne: co najmniej 2 m.p. na 1 mieszkanie, 
b) usługi: nie mniej niŜ 1 m.p. na 1 gabinet/pracownię lub nie mniej niŜ 1 m.p. na 50 m² 

powierzchni uŜytkowej,  
c) lokale gastronomiczne: nie mniej niŜ 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsługę telekomunikacyjną oraz 

odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicach: 
P.W.2117.KD.L (ul.Podbórzańska), P.W.2120.KD.L (ul.Kredowa); 

2)  dopuszcza się skanalizowanie istniejącego rowu melioracyjnego. 
 
§ 79. Teren elementarny P.W.2073.MW,U 
1. ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług. 
2. ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki; 
2) cały teren objęty SZM. 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
1) cały teren objęty strefą A ochrony historycznej struktury przestrzennej; 
2) ustala się utrzymanie i ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków, budynek  

przy ul. Kredowej nr 1, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i kształtu dachu,  
b) zakaz nadbudowy i dobudowy, 
c) utrzymanie kompozycji elewacji frontowej z cokołem, gzymsami, boniowaniem 

i opaskami okiennymi,  
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d) zachowanie wykroju i kształtu otworów okiennych i blend, okna z podziałem 
symetrycznym czterodzielnym, 

e) zakaz ocieplania elewacji od strony zewnętrznej; 
3) wysokość nowej zabudowy nie moŜe przekraczać wysokości obiektu objętego ochroną; 
4) kształt dachów nowej zabudowy,  jak na obiekcie chronionym; 
5) nakaz realizacji gzymsów w elewacjach frontowych; 
6) poziom gzymsów w elewacjach frontowych budynków na tej samej wysokości co gzymsy 

w obiekcie objętym ochroną; 
7) kształt otworów okiennych jak w obiekcie chronionym; 
8) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
9) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
10) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40 % działki budowlanej; 
11) usługi dopuszcza się wyłącznie w pierwszej kondygnacji nadziemnej 

budynków mieszkalnych; 
12) zakaz realizacji witryn w lokalach usługowych sytuowanych przy ulicy; 
13) zakaz lokalizacji wolnostojących garaŜy i wolnostojących budynków gospodarczych; 
14) zakaz lokalizacji wjazdów do garaŜy w elewacjach budynków od strony ulic: 

P.W.2117.KD.L i P.W.2120.KD.L;  
15) zakaz likwidacji  ozdobnego ogródka na froncie działki od strony ulic P.W.2117.KD.L i 

P.W.2120.KD.L, przed obiektem objętym ochroną, oznaczonym na rysunku planu; 
16) cały teren wskazany do objęcia rehabilitacją i rewitalizacją zabudowy i 

infrastruktury technicznej; 
17) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego 

zagospodarowania tymczasowego. 
4. ustalenia zasad parcelacji: 

zakaz wydzielania nowych działek budowlanych. 
5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 

1) obsługa z ulic lokalnych P.W.2117.KD.L lub P.W.2120.KD.L; 
2) wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:  

a) budynki mieszkalne: co najmniej 1 m.p. na 1 mieszkanie, 
b) usługi: nie mniej niŜ 1 m.p. na 1 gabinet/pracownię lub nie mniej niŜ 1 m.p. na 50 m² 

powierzchni uŜytkowej,  
c) lokale gastronomiczne: nie mniej niŜ 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsługę telekomunikacyjną oraz odprowadzanie 
ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicach: P.W.2117.KD.L 
(ul.Podbórzańska), P.W.2120.KD.L (ul.Kredowa). 
 

§ 80. Teren elementarny P.W.2074.MN,U      
1.  ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług. 
2.  ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki; 
2) cały teren objęty SZM. 

3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
1) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych: 9 m, nie więcej niŜ 2 kondygnacje 

nadziemne w tym druga kondygnacja uŜytkowa w poddaszu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% działki budowlanej; 
4) usługi w formie wbudowanych w budynki mieszkalne; 
5) maksymalna powierzchnia usług: 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego; 
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1) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych: 9 m, nie więcej niŜ 2 kondygnacje 
nadziemne; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% działki budowlanej; 
4) usługi w formie wbudowanych w budynki mieszkalne; 
5) maksymalna powierzchnia usług: 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego; 
6) forma budynków: wolnostojące,  bliźniacze; 
7) budynki mieszkalne kryte dachami minimum dwuspadowymi o symetrycznych połaciach 

i kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 150 do 450; 
8) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania 

tymczasowego; 
9) zakaz lokalizacji wbudowanych reklam. 

4.  ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej:  
a) 800 m2 dla zabudowy wolnostojącej, 
b) 400 m2 dla zabudowy bliźniaczej; 

2) połoŜenie nowych granic działek w stosunku do osi przyległego do frontu działki pasa 
drogowego, wyznacza się pod kątem prostym lub pod kątem zastosowanym dla najbliŜej 
połoŜonej, istniejącej granicy działki, przyległej do tego samego pasa drogowego; 

3) minimalna szerokość frontu działki budowlanej:  
a) 20 m dla zabudowy wolnostojącej, 
b) 12 m  dla zabudowy bliźniaczej. 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) obsługa z ulicy dojazdowej P.W.2128.KD.D;  
2) dopuszcza się dojazd z ulicy  lokalnej P.W.2119.KD.L i z drogi wewnętrznej 

P.W.2149.KDW; 
3) wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe dla samochodów osobowych: 

a) budynki jednorodzinne: co najmniej 2 m.p. na 1 mieszkanie, 
b) usługi: nie mniej niŜ 1 m.p. na 1 gabinet/pracownię lub nie mniej niŜ 1 m.p. na 50 m² 

powierzchni uŜytkowej,  
c) lokale gastronomiczne: nie mniej niŜ 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsługę telekomunikacyjną oraz 

odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicach: 
P.W.2128.KD.D (ul.Zagórskiego), P.W.2119.KD.L,  P.W.2149.KDW; 

2) istniejąca elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV - do przebudowy na linię kablową. 
  

§ 83. Teren elementarny P.W.2077.MN,U    
1.  ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług. 
2.  ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki; 
2) cały teren objęty SZM. 

3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
1) część terenu objęta strefą A ochrony historycznej struktury przestrzennej, w granicach 

oznaczonych na rysunku planu; 
2) maksymalna wysokość budynków: 9 m, nie więcej niŜ 2 kondygnacje; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu: 
4) w obszarze określonym nieprzekraczalną linią zabudowy:  

a) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy  z terenem 
P.W.2079.MW,U, 
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b) ściana zewnętrzna budynku sytuowanego bezpośrednio przy granicy  z terenem 
P.W.2079.MW,U, zwrócona w stronę granicy, bez otworów okiennych lub 
drzwiowych; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% działki budowlanej; 
6) usługi w formie wbudowanych w budynki mieszkalne;  
7) maksymalna powierzchnia usług:30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego; 
8) forma budynków: wolnostojące,  bliźniacze; 
9) budynki mieszkalne kryte dachami minimum dwuspadowymi o symetrycznych połaciach 

i kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 150do 450; 
10) dla budynku sytuowanego bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej 

dopuszcza się dach jednospadowy o kącie nachylenia połaci nie większym niŜ 200; 
11) kolor pokrycia dachów: czerwony, stalowy lub brunatny; 
12) dla elewacji eksponowanych od strony dróg publicznych:   

a) ustala się zastosowanie trwałych materiałów wykończeniowych o wysokiej jakości, 
b) faktura materiałów wzorowana na pierwotnym wykończeniu budynków chronionych, 

oznaczonych na rysunku planu, usytuowanych na terenach P.W.2073.MW,U 
i P.W.2079.MW,U; 

13) część terenu wskazana do objęcia rehabilitacją i rewitalizacją zabudowy i infrastruktury 
technicznej,  w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

14) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania 
tymczasowego; 

15) zakaz lokalizacji wbudowanych reklam. 
4.  ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 600 m2; 
2) połoŜenie nowych granic działek w stosunku do osi przyległego do frontu działki pasa 

drogowego, wyznacza się pod kątem prostym lub pod kątem zastosowanym dla najbliŜej 
połoŜonej, istniejącej granicy działki, przyległej do tego samego pasa drogowego; 

3) minimalna szerokość frontów działek budowlanych:  
a) 17 m dla zabudowy wolnostojącej, 
b) 12 m  dla zabudowy bliźniaczej. 
c) ustalona w ust.4 pkt 3a i pkt 3b nie dotyczy frontów działek przylegających do 

placów manewrowych połoŜonych na zakończeniu projektowanych dróg 
wewnętrznych, gdzie dopuszcza się minimalną szerokość frontu działki 
budowlanej: 5 m; 

4) nakaz utrzymania przebiegu historycznych granic podziałów parcelacyjnych:  
a) stanowiących południowo-wschodnią granicę z terenem P.W.2079.MW,U, 
b) stanowiących północno-zachodnią  granicę z terenem P.W.2128.KD.D, 
c) oznaczonych na rysunku planu „historyczne podziały parcelacyjne do zachowania”. 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) obsługa z ulicy dojazdowej P.W.2128.KD.D lub drogi wewnętrznej P.W.2149.KDW; 
2) dopuszcza się dojazd z drogi wewnętrznej P.W.2197.KDW; 
3) wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe dla samochodów osobowych: 

a) budynki jednorodzinne: co najmniej 2 m.p. na 1 mieszkanie, 
b) usługi: nie mniej niŜ 1 m.p. na 1 gabinet/pracownię lub nie mniej niŜ 1 m.p. na 50 m² 

powierzchni uŜytkowej,  
c) lokale gastronomiczne: nie mniej niŜ 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsługę telekomunikacyjną oraz odprowadzanie 
ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicach: P.W.2128.KD.D 
(ul.Zagórskiego), P.W.2120.KD.L (ul.Kredowa), P.W.2119.KD.L, P.W.2149.KDW, 
P.W.2197.KDW. 
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zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsługę telekomunikacyjną oraz odprowadzanie 
ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicach: P.W.2119.KD.L, 
P.W.2197.KDW. 
 

§ 85. Teren elementarny P.W.2079.MW,U  
1.  ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług.  
2.  ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni terenu 
niezabudowanej działki budowlanej lub terenu inwestycyjnego pod nową zabudowę; 

2) cały teren objęty SZM. 
3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) część terenu objęta strefą A ochrony zachowanych elementów historycznej struktury 
przestrzennej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) ustala się utrzymanie i ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków, 
zabudowa przy ul. Szczecińskiej nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, dla której: 
a) obowiązuje zachowanie gabarytu i kształtu  dachu,  
b) obowiązuje zakaz nadbudowy, dobudowy do budynków nr 2, nr 4 i nr 5, 
c) obowiązuje utrzymanie symetrycznej kompozycji elewacji frontowych budynków, 
d) obowiązuje zachowanie i odtworzenie wystroju sztukatorskiego elewacji frontowej 

budynków nr 2 i nr 3 oraz odtworzenie wystroju w budynku nr 4 na wzór elewacji 
budynku nr 3, 

e) obowiązuje zachowanie jednolitego wykroju i kształtu otworów z podziałem 
symetrycznym okien; ustalenie nie dotyczy przyziemia budynku nr 1, 

f) obowiązuje zakaz ocieplania elewacji od strony zewnętrznej; ustalenie nie  dotyczy 
budynku nr 4, pod warunkiem odtworzenia wystroju elewacji, 

g) dopuszcza się modernizację zabudowy stycznej do obiektów objętych ochroną; 
3) kształt otworów okiennych nowych budynków mieszkalnych w granicach strefy A: 

prostokątne, w układzie pionowym, o symetrycznym podziale stolarki; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
5) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
6) w obszarze określonym nieprzekraczalną linią zabudowy:  

a) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicach działek, 
b) ściana zewnętrzna budynku sytuowanego bezpośrednio przy granicach działek, 

zwrócona w stronę granicy, bez otworów okiennych lub drzwiowych; 
7) maksymalna powierzchnia zabudowy:  

a) 40% działki budowlanej lub terenu inwestycyjnego przeznaczonego pod nową 
zabudowę poza obszarem strefy A, 

b) limitowana liniami zabudowy w granicach strefy A; 
8) forma budynków mieszkalnych: jednoklatkowe, dwuklatkowe; 
9) usługi dopuszcza się w budynkach mieszkalnych, wyłącznie w pierwszej kondygnacji 

nadziemnej - z zastrzeŜeniem ust.3 pkt 11; 
10) zakaz lokalizacji lokali handlowych o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 100 m2; 
11) dopuszcza się lokalizację usług w istniejących budynkach gospodarczych; 
12) zakaz realizacji witryn w lokalach usługowych sytuowanych przy ulicy; 
13) nowe budynki mieszkalne kryte dachami minimum dwuspadowymi o symetrycznych 

połaciach dachowych i kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 150 do 300; 
14) maksymalna wysokość nowej zabudowy liczona do kalenicy nie moŜe przekraczać 

wysokości istniejącej zabudowy terenu; 
15) kolor pokrycia dachów: czerwony, stalowy lub brunatny; 
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16) zakaz likwidacji ozdobnych ogródków na frontach działek przyległych do ulicy 
P.W.2117.KD.L,  usytuowanych przed obiektami objętymi ochroną  i oznaczonymi na 
rysunku  planu; 

17) zakaz realizacji stanowisk postojowych dla samochodów na frontach działek przyległych 
do ulicy P.W.2117.KD.L; 

18) zakaz lokalizacji wjazdów do garaŜy w elewacjach frontowych budynków mieszkalnych 
sytuowanych na frontach działek przyległych do ulicy P.W.2117.KD.L; 

19) zakaz lokalizacji wolnostojących garaŜy i wolnostojących budynków gospodarczych; 
20) nakaz utrzymania i rekonstrukcji ogrodzeń i małej architektury o cechach zabytkowych,  

pochodzących sprzed 1950 r.;   
21) cały teren wskazany do objęcia rehabilitacją i rewitalizacją zabudowy i infrastruktury 

technicznej; 
22) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania 

tymczasowego; 
23) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących i wbudowanych. 

4.  ustalenia zasad parcelacji: 
1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 800 m2; 
2) połoŜenie nowych granic działek wyznacza się pod kątem 850- 900 w stosunku do osi 

przyległego do frontu działki pasa drogowego. W ten sposób wyznaczona granica nie 
moŜe być krótsza niŜ 15 m; 

3) minimalna szerokość frontu działki budowlanej:  
a) 18 m, z wyłączeniem działek przylegających do placu manewrowego drogi 

wewnętrznej P.W.2197.KDW, 
b) przylegającej do placu manewrowego drogi wewnętrznej P.W.2197.KDW: 5 m; 

4) nakaz utrzymania przebiegu historycznych granic podziałów parcelacyjnych:  
a) stanowiących południowo-zachodnią granicę z terenem P.W.2117.KD.L, 
b) stanowiących północno-zachodnią granicę z terenem P.W.2077.MN,U, 
c) stanowiących południową granicę z terenami P.W.2150.KDW i P.W.2080.MN,U, 
d) oznaczonych na rysunku planu „historyczne podziały parcelacyjne do zachowania”. 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) obsługa z ulic lokalnych P.W.2117.KD.L lub P.W.2120.KD.L oraz drogi wewnętrznej 

P.W.2197.KDW; 
2) dopuszcza się dojazd z drogi wewnętrznej P.W.2150.KDW; 
3) wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:  

a) budynki mieszkalne: co najmniej 1 m.p. na 1 mieszkanie, 
b) usługi: nie mniej niŜ 1 m.p. na 1 gabinet/pracownię lub nie mniej niŜ 1 m.p. na 50 m² 

powierzchni uŜytkowej, 
c) lokale gastronomiczne: nie mniej niŜ 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsługę telekomunikacyjną oraz odprowadzanie 
ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicach: P.W.2120.KD.L 
(ul.Kredowa), P.W.2117.KD.L (ul.Szczecińska), P.W.2150.KDW,  P.W.2197.KDW. 
 

§ 86. Teren elementarny P.W.2080.MN,U     
1.  ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług. 
2.  ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki; 
2) cały teren objęty SZM. 

3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
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4.  ustalenia zasad parcelacji: 
1) zakaz wtórnych podziałów terenu; 
2) nakaz utrzymania przebiegu historycznej granicy podziałów parcelacyjnych, stanowiącej 

jednocześnie granicę z terenami: P.W.2118.KD.L i P.W.2117.KD.L. 
5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 

1) obsługa z ulic lokalnych P.W.2117.KD.L i P.W.2118.KD.L; 
2) wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:  

a) budynki mieszkalne: 1 m.p. na 1 mieszkanie, 
b) usługi: nie mniej niŜ 1 m.p. na 1 gabinet/pracownię lub nie mniej niŜ 1 m.p. na 50 m² 

powierzchni uŜytkowej,  
c) lokale gastronomiczne: nie mniej niŜ 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsługę telekomunikacyjną oraz 
odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicach: 
P.W.2118.KD.L (ul.Rostocka), P.W.2117.KD.L (ul.Szczecińska). 
 

§ 90. Teren elementarny P.W.2084.U,MZ 
1.  ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokali zamieszkania 
zbiorowego;  

2) zakres usług: administracja kościelna, siedziby stowarzyszeń, edukacja, kultura, zakłady 
opieki dziennej i całodobowej, świetlice, turystyka, obsługa klientów i firm, gastronomia. 

2.  ustalenia ekologiczne: 
1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki lub 

50% terenu inwestycyjnego; 
2) cały teren objęty SZM. 

3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
1) cały teren objęty  strefą A ochrony historycznej struktury przestrzennej; 
2) maksymalna wysokość budynków: 12 m, nie więcej niŜ 3 kondygnacje nadziemne w tym 

trzecia kondygnacja uŜytkowa w poddaszu; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
4) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% działki budowlanej; 
6) budynki kryte dachami stromymi, minimum dwuspadowymi o symetrycznych połaciach; 
7) kolor pokrycia dachów: czerwony, stalowy lub brunatny; 
8) dla elewacji eksponowanych od strony dróg publicznych:     

a) ustala się zastosowanie trwałych materiałów wykończeniowych o wysokiej jakości, 
b) faktura materiałów wzorowana na pierwotnym wykończeniu budynku chronionego, 

oznaczonego na rysunku planu, usytuowanego na  terenie P.W.2083.MW/U; 
9) zakaz lokalizacji wjazdów do garaŜy w elewacjach frontowych zabudowy sytuowanej na 

froncie działki przyległej do ulicy P.W.2117.KD.L; 
10) okna prostokątne, w układzie pionowym, o symetrycznym podziale stolarki lub bez 

podziału; 
11) cały teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; 
12) w granicach strefy W III obowiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt.34; 
13) cały teren wskazany do objęcia rehabilitacją i rewitalizacją zabudowy i infrastruktury 

technicznej; 
14) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania 

tymczasowego 
15) maksymalna wysokość obiektów technicznych: 114 m n.p.m,  nie więcej niŜ 1 m liczone 

od najwyŜej połoŜonego elementu budynku. 
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4.  ustalenia zasad parcelacji: 
1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1000 m2; 
2) połoŜenie nowych granic działek wyznacza się pod kątem 850-900 w stosunku do osi 

przyległego do frontu działki pasa drogowego; 
3) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 20 m; 
4) nakaz utrzymania przebiegu historycznych granic podziałów parcelacyjnych:  

a) stanowiących południowo-zachodnią granicę z terenem P.W.2088.MW,U, 
b) stanowiących południowo-wschodnią granicę z terenem P.W.2086.U,M, 
c) stanowiących północno-wschodnią granicę z terenem P.W.2085.MN,U. 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) obsługa z ulicy lokalnej P.W.2117.KD.L; 
2) wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:  

a) mieszkalnictwo zbiorowe: nie mniej niŜ 2 m.p. na 10 miejsc noclegowych, 
b) zakłady opieki dziennej: nie mniej niŜ 1 m.p. na 8 miejsc, 
c) lokale gastronomiczne: nie mniej niŜ 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych, 
d) inne usługi: nie mniej niŜ 1 m.p. na 1 gabinet/pracownię lub nie mniej niŜ 1 m.p. na 

50 m² powierzchni uŜytkowej. 
6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsługę telekomunikacyjną oraz 
odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicach: 
P.W.2117.KD.L (ul.Szczecińska), P.W.2118.KD.L (Rostocka); 

2) istniejący gazociąg średniego ciśnienia φ 500 mm oraz φ 300 mm, do zachowania, 
z dopuszczeniem remontu i przebudowy; 

3) istniejąca magistrala wodociągowa φ 400 mm, do zachowania, z dopuszczeniem remontu 
i przebudowy.     

 
§ 91. Teren elementarny P.W.2085.MN,U    
1.  ustalenia funkcjonalne: 

 przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług. 
2.  ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki; 
2) cały teren objęty SZM. 

3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
1) cały teren objęty  strefą A ochrony historycznej struktury  przestrzennej; 
2) ustala się utrzymanie i ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków,  

budynek przy ul. Rostockiej nr 143, dla którego: 
a) obowiązuje zachowanie gabarytu i kształtu dachu,  
b) obowiązuje zakaz nadbudowy i dobudowy, 
c) obowiązuje utrzymanie kompozycji elewacji frontowej i bocznej,  
d) obowiązuje zachowanie wykroju i kształtu otworów okiennych z podziałem 

symetrycznym, 
e) dopuszcza się ocieplanie elewacji od strony zewnętrznej pod warunkiem odtworzenia 

elementów wystroju; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
4) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
5) forma budynków: wolnostojące; 
6) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% działki budowlanej; 
7) usługi w formie wbudowanych w budynki mieszkalne - z zastrzeŜeniem ust.3 pkt 9; 
8) maksymalna powierzchnia usług: 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego; 
9)  dopuszcza się realizację usług w istniejących budynkach gospodarczych;  
10) maksymalna wysokość:  
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a) budynku realizowanego na froncie działki,  od  strony ulicy P.W.2118.KD.L: nie 
wyŜszy niŜ budynek przy ul.Rostockiej nr 143, 

b) pozostałej zabudowy: 9 m, nie więcej niŜ 2 kondygnacje nadziemne w tym druga 
kondygnacja uŜytkowa w poddaszu; 

11) poziom okapu dachu budynku realizowanego na froncie działki, od strony ulicy 
P.W.2118.KD.L na tej samej wysokości co okap dachu budynku przy ul.Rostockiej nr 143; 

12) budynek realizowany na froncie działki,  od  strony ulicy P.W.2118.KD.L kryty dachem 
minimum dwuspadowym, o głównej kalenicy równoległej do linii rozgraniczającej ulicę i 
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych identycznym jak w obiekcie objętym 
ochroną;  

13) zabudowa w głębi działek kryta dachami jednospadowymi o kącie nachylenia połaci 
dachowych nie większym niŜ 200 lub dwuspadowymi o kącie nachylenia głównych połaci 
dachowych nie większym niŜ  350; 

14)  kolor pokrycia dachów: czerwony, stalowy lub brunatny; 
15) okna prostokątne, w układzie pionowym, o symetrycznym podziale stolarki; 
16) zakaz lokalizacji wjazdów do garaŜy w elewacjach frontowych budynków mieszkalnych; 
17) zakaz lokalizacji wolnostojących garaŜy i budynków gospodarczych wzdłuŜ granicy 

z terenem P.W.2118.KD.L; 
18) w obszarze określonym nieprzekraczalną linią zabudowy:. 

a) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy działki oznaczonej 
na rysunku planu „historyczne podziały parcelacyjne do zachowania”, 

b) ściana zewnętrzna budynku sytuowanego bezpośrednio przy granicy działki 
oznaczonej na rysunku planu „historyczne podziały parcelacyjne do zachowania”, 
zwrócona w stronę granicy, bez otworów okiennych lub drzwiowych 

19) cały teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; 
20) w granicach strefy W III obowiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt.34; 
21) cały teren wskazany do objęcia rehabilitacją i rewitalizacją zabudowy i infrastruktury 

technicznej; 
22) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania 

tymczasowego. 
4.  ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz wydzielania nowych działek budowlanych; 
2) nakaz utrzymania przebiegu historycznych granic podziałów parcelacyjnych:  

a) stanowiących granicę z terenem P.W.2118.KD.L,  
b) stanowiących granicę z terenem P.W.2087.MN,U, 
c) stanowiących  południowo-zachodnią granicę z terenem P.W.2084.U,MZ, 
d) oznaczonych na rysunku planu „historyczne podziały parcelacyjne do zachowania”. 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) obsługa z ulicy lokalnej P.W.2118.KD.L; 
2) wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe dla samochodów osobowych: 

a) budynki jednorodzinne: co najmniej 2 m.p. na 1 mieszkanie, 
b) usługi: nie mniej niŜ 1 m.p. na 1 gabinet/pracownię lub nie mniej niŜ 1 m.p. na 50 m² 

powierzchni uŜytkowej, 
c) lokale gastronomiczne: nie mniej niŜ 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsługę telekomunikacyjną oraz 

odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicy 
P.W.2118.KD.L (ul.Rostocka); 

2) istniejący gazociąg średniego ciśnienia φ 300 mm - do zachowania z dopuszczeniem 
przebudowy w ulicy P.W.2118.KD.L.( ul.Rostocka). 



 

 96 

 
§ 92. Teren elementarny P.W.2086.U  
1.  ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa; 
2) dopuszczalny zakres usług: handel, obsługa firm i klientów, usługi rzemiosła; 
3) zakaz lokalizacji: 

a) usług posiadających place składowe  na otwartej przestrzeni, warsztatów blacharskich, 
stolarni i składów materiałów budowlanych, 

b) stacji telefonii, stacji radiowych i zespołów antenowych. 
2.  ustalenia ekologiczne: 

cały teren objęty SZM. 
3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) cały teren objęty  strefą  B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury 
przestrzennej; 

2) maksymalna wysokość budynków: 9 m, nie więcej niŜ 2 kondygnacje nadziemne; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40 % działki budowlanej; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
5) w obszarze określonym nieprzekraczalną linią zabudowy:  

a) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z terenem  
P.W.2087.MN,U, 

b) ściana zewnętrzna budynku sytuowanego bezpośrednio przy granicy z terenem  
P.W.2087.MN,U, zwrócona w stronę granicy, bez otworów okiennych lub drzwiowych; 

6) budynki kryte dachami jednospadowymi o kącie nachylenia połaci nie większym niŜ 150 lub 
dwuspadowymi o kącie nachylenia głównych  połaci dachowych nie większym niŜ  300; 

7) część terenu objęta strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, 
w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

8) w granicach strefy W III obowiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt.34; 
9) cały teren wskazany do objęcia rehabilitacją i rewitalizacją zabudowy i infrastruktury 

technicznej; 
10) zakaz lokalizacji parkingów dla samochodów cięŜarowych; 
11) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania 

tymczasowego. 
4.  ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz wtórnych podziałów terenu; 
2) nakaz utrzymania przebiegu historycznej granicy podziału parcelacyjnego pokrywającej się z 

granicą całego terenu elementarnego. 
 5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) obsługa z ulicy lokalnej P.W.2118.KD.L; 
2) wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:  

a) nie mniej niŜ 1 m.p. na 50 m²   powierzchni uŜytkowej lub 1 m.p. na gabinet/pracownię, 
b) lokal mieszkalny: nie niej niŜ 1 m.p. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsługę telekomunikacyjną oraz odprowadzanie 
ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicy P.W.2118.KD.L 
(ul.Rostocka). 
 

§ 93. Teren elementarny P.W.2087.MN,U  
1.  ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług. 
2.  ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki; 
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2) cały teren objęty SZM. 
3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) cały teren objęty  strefą  B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury 
przestrzennej; 

2) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych: 9 m, nie więcej niŜ 2 kondygnacje 
nadziemne; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
4) w obszarze określonym nieprzekraczalną linią zabudowy:  

a) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z terenem  
P.W.2084.U,MZ i terenem P.W.2086.U, 

b) ściana zewnętrzna budynku sytuowanego bezpośrednio przy granicy z terenem  
P.W.2084.U,MZ i terenem P.W.2086.U, zwrócona w stronę granicy, bez otworów 
okiennych lub drzwiowych; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% działki budowlanej; 
6) usługi w formie wbudowanych w budynki mieszkalne;  
7) maksymalna powierzchnia usług: 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego; 
8) forma budynków: wolnostojące; 
9) budynki mieszkalne kryte dachami minimum dwuspadowymi o symetrycznych połaciach, 

kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 150 do 450; 
10) dla budynku sytuowanego bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej 

dopuszcza się dach jednospadowy o kącie nachylenia połaci nie większym niŜ 200; 
11) kolor pokrycia dachów: czerwony, stalowy lub brunatny; 
12) część terenu objęta strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, 

w granicach oznaczonych na rysunku planu; 
13) w granicach strefy W III obowiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt.34; 
14) cały teren wskazany do objęcia rehabilitacją i rewitalizacją zabudowy i infrastruktury 

technicznej; 
15) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania 

tymczasowego. 
4.  ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 600 m2; 
2) połoŜenie nowych granic działek wyznacza się pod kątem 850-900 w stosunku do osi 

przyległego do frontu działki pasa drogowego; 
3) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 25 m; 
4) nakaz utrzymania przebiegu historycznych granic podziałów parcelacyjnych:  

a) stanowiących granice z terenami: P.W.2118.KD.L, P.W.2084.U,MZ, P.W.2085.MN,U i  
terenem P.W.2088.MN.U, 

b) stanowiących granicę z terenem P.W.2086.U i biegnących  po granicy działek  nr 12/3 
i nr 12/6,   

c) stanowiących granicę pokrywajacą się z granicą planu, 
d) oznaczone na rysunku planu „historyczne podziały parcelacyjne do zachowania”. 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) obsługa z ulicy lokalnej  P.W.2118.KD.L; 
2) wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe dla samochodów osobowych: 

a) budynki jednorodzinne: co najmniej 2 m.p. na 1 mieszkanie, 
b) usługi: nie mniej niŜ 1 m.p. na 1 gabinet/pracownię lub nie mniej niŜ 1 m.p. na 50 m² 

powierzchni uŜytkowej, 
c) lokale gastronomiczne: nie mniej niŜ 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
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1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną, obsługę telekomunikacyjną oraz 
odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicy 
P.W.2118.KD.L (ul.Rostocka); 

2) istniejący gazociąg średniego ciśnienia φ 300 mm - do zachowania, z dopuszczeniem 
przebudowy w ulicy P.W.2118.KD.L. 

 
§ 94. Teren elementarny P.W.2088.MN,U   
1.  ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług; 
2) zakaz lokalizacji usług posiadających place składowe na otwartej przestrzeni, składów 

materiałów budowlanych, warsztatów stolarskich, warsztatów samochodowych i myjni. 
2.  ustalenia ekologiczne: 

1) na obszarze historycznej zieleni ogrodowej, oznaczonej na rysunku planu oraz w granicy 
strefy B, minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 80%; 

2) cały teren objęty SZM. 
3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) część terenu objęta  strefą A ochrony historycznej struktury przestrzennej, w granicach 
oznaczonych na rysunku  planu; 

2) część terenu objęta  strefą  B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury 
przestrzennej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

3) część terenu objęta strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, w 
granicach oznaczonych na rysunku planu; 

4) w granicach strefy W III obowiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt.34; 
5)  ustala się utrzymanie i ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków, 

zabudowa  przy ul. Szczecińskiej nr 15 i nr 16, dla której obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i kształtu dachu,  
b) zakaz nadbudowy i dobudowy, 
c) utrzymanie symetrycznej kompozycji elewacji frontowej budynku nr 15, 
d) zachowanie jednolitego wykroju i kształtu otworów z podziałem 

symetrycznym okien; 
6) dla wnętrz zabudowy historycznej, oznaczonych na rysunku planu,obowiązuje:  

a) kształtowanie zwartej formy  obudowy wnętrza, 
b) wysokość budynków mieszkalnych stanowiących obudowę wnętrza, równa lub 

większa o maksymalnie 2 m, od  najwyŜszego obiektu stanowiącego element 
obudowy danego wnętrza i będącego jednocześnie obiektem objętym ochroną, 

c) utwardzona nawierzchnia wykonana wyłącznie z materiałów naturalnych, 
d) zakaz przegradzania terenu; 

7) na zamknięciach kompozycyjnych, oznaczonych na rysunku planu: 
a) nakaz sytuowania dwukondygnacyjnych budynków o minimalnej szerokości elewacji 

frontowych: 12 m, 
b) obowiązuje przekrycie budynków dachami dwuspadowymi o symetrycznych 

połaciach i kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 150 do 250,  
c) zakaz budowy balkonów, logii, wykuszy i innych elementów programu 

architektonicznego powodujących załamania płaszczyzny elewacji i dachu, 
z wyjątkiem galerii, 

d) galerie w budynkach dopuszcza się wyłącznie na poziomie pierwszego piętra, na 
całej szerokości elewacji budynku,  

e) galerie dopuszcza się wyłącznie wykończone drewnem; 
8) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
9) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
10) powierzchnia zabudowy limitowana wyznaczoną linią zabudowy; 
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2) istniejący rów melioracyjny do skanalizowania; 
3) dopuszcza się moŜliwość odwodnienia terenu poprzez projektowany drenaŜ odwadniający 

z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej w ulicy P.W.2116.KD.G (ul.Duńska), 
P.W.2117.KD.L (ul.Szczecińska). 

 
§ 103. Teren elementarny P.W.2097.MW,U  
1.   ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z  dopuszczeniem usług. 
2.  ustalenia ekologiczne:  

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki; 
2) cały teren objęty SZM. 

3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
1) część terenu objęta strefą A ochrony zachowanych elementów historycznej struktury 

przestrzennej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 
2) część terenu objęta  strefą  B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury 

przestrzennej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 
3) ustala się utrzymanie i ochronę zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków, dawne 

budynki gospodarcze  przy ul. Poznańskiej nr 1A, dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i kształtu dachu, 
b) zakaz nadbudowy obiektów, 
c) utrzymanie kompozycji elewacji w cegle licowej z detalem i kompozycją otworów 

oraz odeskowaniami, 
d) zachowanie wykroju i kształtu otworów z symetrycznym podziałem czterodzielnym  

z dopuszczeniem zablendowania części okien ze względów technologicznych 
z wypełnieniem otworu trwałym rysunkiem stolarki, 

e) zakaz ocieplania elewacji od strony zewnętrznej; 
4) dla nowych budynków dobudowywanych do obiektów chronionych obowiązuje: 

a) wysokość budynku dobudowywanego nie moŜe przekraczać wysokości  obiektu 
objętego ochroną, 

b) kąt nachylenia połaci dachowych identyczny jak w obiekcie chronionym, 
c) kształt otworów okiennych jak w obiekcie chronionym; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
6) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
7) zakaz lokalizacji wolnostojących garaŜy i wolnostojących budynków gospodarczych; 
8) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% działki budowlanej; 
9) zakazuje się lokalizowania usług powyŜej pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków 

mieszkalnych; 
10) maksymalna wysokość budynków, z zastrzeŜeniem ust.3 pkt 4a:  

a) 15 m, nie więcej niŜ 3 kondygnacje nadziemne, z wyłączeniem budynków 
sytuowanych  na frontach działek budowlanych przyległych do ulicy Szczecińskiej, 

b) sytuowanych  na frontach działek budowlanych przyległych do ulicy Szczecińskiej: 
9,5 m, nie więcej niŜ 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja uŜytkowa 
w poddaszu; 

11) maksymalna długość elewacji frontowej budynków sytuowanych na frontach działek  
przyległych do istniejących ulic: 22 m; 

12) główne kalenice budynków sytuowane równolegle lub prostopadle do oznaczonych na 
rysunku planu „historycznych podziałów parcelacyjnych do zachowania”; 

13) budynki kryte dachami minimum dwuspadowymi o symetrycznych połaciach i kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych od 150 do 350. Ustalenie nie dotyczy budynków 
sytuowanych bezpośrednio przy ulicy Szczecińskiej; 
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14) budynki sytuowane bezpośrednio przy ulicy Szczecińskiej kryte dachami dwuspadowymi o 
symetrycznych połaciach i kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 350 do 450; 

15) kolor pokrycia dachów: czerwony, stalowy lub brunatny; 
16) dla elewacji eksponowanych od strony dróg publicznych:   

a) ustala się zastosowanie trwałych materiałów wykończeniowych o wysokiej jakości, 
b) faktura materiałów wzorowana na pierwotnym wykończeniu budynków objętych 

ochroną, oznaczonych na rysunku planu, usytuowanych na  terenie P.W.2090.MW,U; 
17) okna w budynkach prostokątne, w układzie pionowym, o symetrycznym podziale stolarki 

lub bez podziału; 
18) zakaz lokalizacji parkingów, wolnostojących i wbudowanych garaŜy na frontach działek 

budowlanych przyległych do ulicy Szczecińskiej; 
19) obiekty małej architektury realizowane wyłącznie z materiałów naturalnych, bez 

zastosowania kolorowych powłok malarskich; 
20) budynki do likwidacji oznaczone na rysunku planu; 
21) część terenu objęta strefą W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, 

w granicach oznaczonych na rysunku planu; 
22) w granicach strefy W III obowiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt.34; 
23) cały teren wskazany do objęcia rehabilitacją i rewitalizacją  zabudowy i infrastruktury 

technicznej; 
24) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w pasie terenu o szerokości 30 m od 

ulicy Szczecińskiej; 
25) maksymalna wysokość obiektów technicznych: 116 m n.p.m; 
26) dopuszcza się realizację usług w istniejących budynkach gospodarczych. 

4.  ustalenia zasad parcelacji: 
1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1200 m2; 
2) połoŜenie nowych granic działek wyznacza się pod kątem 850-900 w stosunku do osi 

przyległego do frontu działki pasa drogowego; 
3) nakaz utrzymania przebiegu historycznych granic podziałów parcelacyjnych:  

a) stanowiących zachodnią granicę z terenem P.W.2095.MN,U, 
b) stanowiących zachodnią granicę z terenem P.W.2098.US,U,ZP, 
c) stanowiących północno-wschodnią granicę z terenem P.W.2107.MW/U i terenem 

P.W.2130.KD.D, 
d) stanowiących południowo- wschodnią granicę z terenem P.W.2117.KD.L. 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) obsługa z ulicy lokalnej P.W.2117.KD.L, ulicy dojazdowej P.W.2130.KD.D lub drogi 

wewnętrznej P.W.2154.KDW; 
2) wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe dla samochodów osobowych: 

a) budynki mieszkalne: co najmniej 1 m.p. na 1 mieszkanie, 
b) usługi: nie mniej niŜ 1 m.p. na 1 gabinet/pracownię lub nie mniej niŜ 1 m.p. na 50 m² 

powierzchni uŜytkowej,  
c) lokale gastronomiczne: nie mniej niŜ 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych, 
d) przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci: nie mniej niŜ 1 m.p. na 12 dzieci, 
e) gimnazjum: nie mniej niŜ 1 m.p. na 1 salę dydaktyczną, 
f) szkoły średnie: nie mniej niŜ 1 m.p. na 1 salę dydaktyczną i dodatkowo 1 m.p. na 

10 uczniów w wieku powyŜej 18 lat. 
6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsługę telekomunikacyjną oraz 
odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicach: 
P.W.2130.KD.D., P.W.2117.KD.L (ul.Szczecińska), P.W.2154.KDW; 

2) istniejąca kanalizacja deszczowa φ 0,3 m i φ 0,4 m do zachowania z dopuszczeniem  
przebudowy  w przypadku  zaistnienia kolizji z projektowaną zabudową; 
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3) istniejący rów melioracyjny do skanalizowania z dopuszczeniem przebudowy. 
 

§ 104. Teren elementarny P.W.2098.US,U,ZP   
1.  ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: usługi sportu i rekreacji z dopuszczeniem usług towarzyszących, 
zieleni urządzonej; 

2) dopuszczalny zakres usług towarzyszących: obsługa klientów i firm, gastronomia; 
3) dopuszcza się zagospodarowanie terenu oznaczonego na rysunku planu 1.US,U,ZP 

wyłącznie zielenią urządzoną lub w formie sezonowego ogródka gastronomicznego; 
4) zakaz lokalizacji stacji telefonii, stacji radiowych i zespołów antenowych. 

2.  ustalenia ekologiczne: 
1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni całego 

terenu elementarnego z zastrzeŜeniem ust.2 pkt 2; 
2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie w terenie 1.US,U,ZP: 70%;  
3) teren objęty SZM; 
4) nakaz wprowadzenia wzdłuŜ granicy z terenem P.W.2116.KD.G oraz przylegle do cieku, po 

obu jego stronach, pasa niskiej zieleni ukształtowanej w sposób naturalistyczny, 
umoŜliwiającej rozwój miejscowych gatunków gadów i płazów. 

3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
1) część terenu objęta  strefą A ochrony historycznej struktury przestrzennej, w granicach 

oznaczonych na rysunku planu; 
2) część terenu objęta  strefą  B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury 

przestrzennej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 
3) dopuszcza się maksymalnie jeden budynek usług sportu; 
4) maksymalna wysokość zabudowy: 10 m, nie więcej niŜ dwie kondygnacje nadziemne; 
5) maksymalna wysokość tymczasowych przekryć naziemnych urządzeń sportowych: 9 m 

liczona do najwyŜej połoŜonej górnej powierzchni przekrycia obiektu; 
6) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
7) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
8) usługi towarzyszące w formie wbudowanych w budynek usług sportu i rekreacji; 
9) maksymalna powierzchnia usług handlu i gastronomii: 30% powierzchni całkowitej 

budynku usług sportu; 
10) budynek usług kryty dachem dwuspadowym o symetrycznych połaciach i kącie nachylenia 

głównych połaci dachowych od 150 do 350; 
11)  kolor pokrycia dachów: czerwony, stalowy lub brunatny; 
12) obiekty małej architektury realizowane wyłącznie z materiałów naturalnych, bez 

zastosowania kolorowych powłok malarskich; 
13) dla realizowanej zabudowy nakaz zastosowania trwałych materiałów elewacyjnych 

o wysokiej jakości z wyłączeniem blachy falistej i trapezowej, materiałów 
blachopodobnych i okładzin z tworzyw sztucznych; 

14) zakaz grodzenia terenu od strony ulicy P.W.2116.KD.G ogrodzeniem zakłócającym 
widok z drogi na  obiekt zabytkowy,  połoŜony w terenie P.W.2100.U,M,MZ; 

15)  na terenach naziemnych parkingów nasadzenia drzew według wskaźnika: minimum 
1 drzewo na 5 miejsc postojowych; w przypadku realizacji mniejszej ilości miejsc 
postojowych niŜ 5 stanowisk, minimum 2 drzewa; 

16) część terenu objęta strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

17) w granicach strefy W III obowiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt.34; 
18)  zakaz nowego zagospodarowania tymczasowego oraz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyjątkiem: tymczasowych obiektów sportowych, tymczasowych przekryć 
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7) w ulicy projektowana sieć:  wodociągowa φ 100 ÷ 315 mm, gazowa φ 100 ÷ 225 mm, 
elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna φ 0,2 ÷ 0,4 m, kanalizacja deszczowa φ 0,3  
÷0,6 m; 

8) istniejąca napowietrzna elektroenergetyczna linia wysokiego napięcia z zasięgiem 
oddziaływania linii, oznaczona na rysunku planu, do zachowania, z dopuszczeniem 
przebudowy; 

9) projektowane przepusty pod drogą P.W.2116.KD.G; 
10) istniejący rów melioracyjny do likwidacji po wykonaniu kanalizacji deszczowej w ulicy 

P.W.2116.KD.G; 
11) dopuszcza się budowę sieci cieplnej; 
12) nakaz realizacji pod drogą przepustów ekologicznych, o których mowa w ust.2 pkt 7. 
 

§ 123. Teren elementarny P.W.2117.KD.L   
1.  ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna – ulica lokalna; 
2) inwestycja celu publicznego. 

2.  ustalenia ekologiczne: 
1) nakaz wprowadzenia bogatego programu zieleni; 
2) część terenu objęta SZM, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 
3) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni terenu 

1.KD.L, oznaczonego na rysunku planu. 
3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) część terenu objęta strefą A ochrony historycznej struktury przestrzennej, w granicach 
oznaczonych na rysunku planu; 

2) część terenu objęta strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury 
przestrzennej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

3) dopuszcza się zachowanie i przebudowę istniejących schodów do budynków, z 
jednoczesnym zakazem wydłuŜania ich biegów; 

4) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych na terenie oznaczonym na rysunku planu 
1.KD.L, z wyłączeniem istniejących schodów do obiektów; 

5) dopuszcza się, na terenie 1.KD.L, wyłącznie realizację: ścieŜki rowerowej, chodników, 
parkingów dla samochodów osobowych zlokalizowanych przy jezdni, obiektów małej 
architektury i sieci infrastruktury technicznej; 

6) dopuszcza się na terenie 1.KD.L, przy istniejących dojazdach do posesji realizację: 
parkingów dla samochodów osobowych, jednak nie więcej niŜ 5 miejsc postojowych; 

7) dopuszcza się na terenie 1.KD.L, zachowanie istniejących dojazdów do posesji z 
moŜliwością ich przebudowy; 

8) nakaz  utrzymania istniejącej kompozycji zespołu zieleni na terenie: 1.KD.L z 
dopuszczeniem uzupełnień istniejących szpalerów drzew oraz pojedynczych nasadzeń 
krzewów ozdobnych wzdłuŜ ciągów pieszych; 

9) zakaz utwardzania nawierzchni na terenie 1.KD.L za wyjątkiem: chodników, ścieŜki 
rowerowej, parkingów dla samochodów osobowych zlokalizowanych przy jezdni i 
istniejących dojazdach oraz istniejących dojść i dojazdów do posesji; 

10) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny chodników;  
11) zieleń urządzona i elementy dekoracyjne z zielenią dostosowane do kompozycji ciągu 

komunikacyjnego; 
12)  część terenu objęta strefą WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 
13) w granicach strefy W III obowiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt.34; 

Marcin
podświetl

Marcin
Przekreślenie



 

 141

14)  część terenu wskazana do objęcia rehabilitacją i rewitalizacją  zabudowy i infrastruktury 
technicznej, w  granicach oznaczonych na rysunku planu. 

4.  ustalenia zasad parcelacji: 
1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie związanych z wydzieleniem działek pod drogę 

publiczną;  
2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zmienna: od 11 m do 56 m. 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki obustronne; 
2) dwukierunkowa ścieŜka rowerowa zlokalizowana poza jezdnią lub ciąg pieszo-rowerowy; 
3) po wybudowaniu ulicy głównej P.W.2116.KD.G, ulicy lokalnej P.W.2119.KD.L oraz ulicy 

zbiorczej przebiegającej poza obszarem planu, wzdłuŜ jego północnej granicy, dopuszcza się 
objęcie ulicy P.W.2117.KD.L obszarem ruchu uspokojonego. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
1) w ulicy istniejąca sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 

kanalizacja sanitarna i deszczowa – do zachowania, z dopuszczeniem remontu 
i rozbudowy; 

2) istniejąca magistrala wodociągowa φ 400 mm - do zachowania,  z dopuszczeniem 
remontu i rozbudowy; 

3) istniejący gazociąg średniego ciśnienia φ 500 mm i φ 300 mm - do zachowania,  z 
dopuszczeniem remontu i rozbudowy; 

4) istniejąca kanalizacja deszczowa φ 0,6 m - do zachowania,  z dopuszczeniem remontu 
i rozbudowy; 

5) w ulicy projektowana sieć: gazowa φ 100 ÷ 150 mm, elektroenergetyczna 15 kV, 
kanalizacja deszczowa φ 0,3 ÷ 0,5 m; 

6) dopuszcza się budowę sieci cieplnej. 
 

§ 124. Teren elementarny P.W.2118.KD.L    
1.  ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna; 
2) inwestycja celu publicznego. 

2.  ustalenia ekologiczne: 
część terenu objęta SZM, w granicach oznaczonych na rysunku planu. 

3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
1) część terenu objęta strefą A ochrony zachowanych elementów historycznej struktury 

przestrzennej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 
2) część terenu objęta strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury 

przestrzennej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 
3) część terenu objęta strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 
4) w granicach strefy W III obowiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt.34; 
5) cały teren wskazany do objęcia rehabilitacją i rewitalizacją zabudowy i infrastruktury 

technicznej; 
6) zieleń urządzona i elementy dekoracyjne z zielenią dostosowane do kompozycji ciągu 

komunikacyjnego;   
7) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny chodników. 

4.  ustalenia zasad parcelacji: 
1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie związanych z wydzieleniem działek pod drogę 

publiczną; 
2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zmienna: od 12,4 m do 20,5 m, w rejonie 

skrzyŜowania z ulicą P.W.2117.KD.L: 30 m. 
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2) dopuszcza się realizację ulicy w formie ciągu pieszo jezdnego, bez wydzielenia jezdni 
i chodników krawęŜnikami; 

3) ulica w obszarze ruchu uspokojonego. 
6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  

1) w ulicy istniejąca sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa - do zachowania, z dopuszczeniem remontu 
i rozbudowy; 

2) istniejący rów melioracyjny do skanalizowania. 
 
§ 137. Teren elementarny P.W.2131.KD.D 
1.  ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa; 
2) inwestycja celu publicznego. 

2.  ustalenia ekologiczne: 
cały teren objęty SZM.  

3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
1) cały teren objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury 

przestrzennej; 
2) cały teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych; 
3) w granicach strefy W III obowiązują warunki zawarte w § 6 ust. 3 pkt.34; 
4) cały teren w obszarze wskazanym do objęcia rehabilitacją i rewitalizacją zabudowy 

i infrastruktury technicznej; 
5) zieleń urządzona i elementy dekoracyjne z zielenią dostosowane do kompozycji ciągu 

komunikacyjnego. 
4. ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie związanych z wydzieleniem działek pod drogę 
publiczną;  

2) szerokość ulicy 10 m. 
5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 

1) przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki obustronne; 
2) dopuszcza się realizację ulicy w formie ciągu pieszo jezdnego, bez wydzielenia jezdni 

i chodników krawęŜnikami; 
3) ulica w obszarze ruchu uspokojonego. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
w ulicy projektowana sieć: wodociągowa φ 100 mm ÷ 150 mm, gazowa φ 100 mm ÷ 150 mm, 
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna φ 0,2 m ÷ 0,3 m, kanalizacja 
deszczowa φ 0,3 m ÷ 0,4 m. 

 
§ 138. Teren elementarny P.W.2132.KD.D   
 1.  ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna -ulica dojazdowa; 
2)  inwestycja celu publicznego. 

2.  ustalenia ekologiczne: 
nie ustala się dodatkowych uregulowań niŜ te, które podaje się w ustaleniach ogólnych. 

3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
1) maksymalna powierzchnia ekranu reklam wolnostojących: 3,0 m2; 
2) zieleń urządzona i elementy dekoracyjne z zielenią dostosowane do kompozycji ciągu 

komunikacyjnego. 
4. ustalenia zasad parcelacji: 
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1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie związanych z wydzieleniem działek pod drogę 
publiczną;  

2) szerokość ulicy: 10 m; plac do zawracania 15×20 m. 
5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 

1) przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki obustronne; 
2) dopuszcza się realizację ulicy w formie ciągu pieszo jezdnego, bez wydzielenia jezdni 

i chodników krawęŜnikami; 
3) ulica w obszarze ruchu uspokojonego. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
w ulicy projektowana sieć: wodociągowa φ 100 ÷ 150 mm, gazowa φ 100 ÷ 150 mm, 
elektroenergetyczna 15kV i 0,4kV, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna φ 0,2 ÷ 0,3 m, 
kanalizacja deszczowa φ 0,3 ÷ 0,4 m. 
 

§ 139. Teren elementarny P.W.2133.KD.D 
1.  ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna -ulica dojazdowa; 
2)  inwestycja celu publicznego. 

2.  ustalenia ekologiczne: 
1) nakaz wprowadzenia bogatego programu zieleni; 
2) cały teren objęty SZM. 

3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
1) zieleń urządzona i elementy dekoracyjne z zielenią dostosowane do kompozycji ciągu 

komunikacyjnego; 
2) nakaz  utrzymania  istniejącej zieleni wysokiej; 
3) maksymalna powierzchnia ekranu reklam wolnostojących: 3,0 m2. 

4. ustalenia zasad parcelacji: 
1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie związanych z wydzieleniem działek pod drogę 

publiczną;  
2) szerokość ulicy zmienna: od 11 m do 15,5 m. 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) przekrój ulicy: jedna jezdnia, co najmniej jeden pas ruchu, chodniki od strony zabudowy; 
2) dopuszcza się realizację ulicy w formie ciągu pieszo jezdnego, bez wydzielenia jezdni 

i chodników krawęŜnikami; 
3) ulica w obszarze ruchu uspokojonego. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
1) w ulicy istniejąca sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 

kanalizacja sanitarna i deszczowa - do zachowania, z dopuszczeniem remontu 
i rozbudowy; 

2) w ulicy projektowana sieć: gazowa φ 100 ÷ 150 mm, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna φ 0,2 ÷ 0,3 m, kanalizacja deszczowa φ 0,3 
÷ 0,4 m. 

 
§ 140. Teren elementarny P.W.2134.KD.D 
1.  ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa; 
2) inwestycja celu publicznego. 

2.  ustalenia ekologiczne: 
cały teren objęty SZM. 

3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
1) maksymalna powierzchnia ekranu reklam wolnostojących: 3,0 m2; 
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1) cały teren objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury 
przestrzennej; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników; 
3) maksymalna powierzchnia ekranu reklam wolnostojących: 2,0 m2; 
4) część terenu wskazana do objęcia rehabilitacją i rewitalizacją zabudowy i infrastruktury 

technicznej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 
5) zieleń urządzona i elementy dekoracyjne z zielenią dostosowane do kompozycji ciągu 

komunikacyjnego. 
4. ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie związanych z wydzieleniem działek pod drogę;  
2) szerokość drogi zmienna: od 7 m do 8 m. 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) przekrój drogi: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 
2) realizacja drogi w formie ciągu pieszo jezdnego, bez wydzielenia jezdni krawęŜnikami; 
3) droga w obszarze ruchu uspokojonego. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
1) w drodze istniejąca sieć  wodociągowa - do zachowania,  z dopuszczeniem remontu 

i rozbudowy; 
2) dopuszcza się budowę sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej 

i telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
 

§ 161. Teren elementarny P.W.2155.KDW 
1.  ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 
2.  ustalenia ekologiczne: 

cały teren objęty SZM. 
3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

maksymalna powierzchnia ekranu reklam wolnostojących: 2,0 m2. 
      4. ustalenia zasad parcelacji: 
1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie związanych z wydzieleniem działek pod drogę;  
2) szerokość drogi: 10 m, plac do zawracania o promieniu 7 m. 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) przekrój drogi: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 
2) dopuszcza się realizację drogi w formie ciągu pieszo jezdnego, bez wydzielenia jezdni 

krawęŜnikami; 
3) droga w obszarze ruchu uspokojonego. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
dopuszcza się budowę sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej 
i telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
 

§ 162. Teren elementarny P.W.2156.KDW 
1.  ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 
2.  ustalenia ekologiczne: 

cały teren objęty SZM. 
3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

maksymalna powierzchnia ekranu reklam wolnostojących: 2,0 m2.  
4. ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie związanych z wydzieleniem działek pod drogę;  
2) szerokość drogi: 8 m, plac do zawracania o wymiarach 12×15 m. 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
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1) przekrój drogi: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 
2) droga w formie ciągu pieszo jezdnego; 
3) droga w obszarze ruchu uspokojonego. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
dopuszcza się budowę sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej 
i telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

 
§ 163. Teren elementarny P.W.2157.KDW 
1.  ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 
2.  ustalenia ekologiczne: 

cały teren objęty SZM. 
3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

maksymalna powierzchnia ekranu reklam wolnostojących: 2,0 m2. 
4. ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie związanych z wydzieleniem działek pod drogę;   
2) szerokość drogi zmienna: od 6,7 m do 11,5 m, plac do zawracania o wymiarach 12,5×16 m; 
3) droga w granicach istniejących wydzieleń geodezyjnych. 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) przekrój drogi: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 
2) droga w formie ciągu pieszo jezdnego; 
3) droga w obszarze ruchu uspokojonego. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
1) w drodze istniejąca sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, 

kanalizacja sanitarna i deszczowa - do zachowania,  z dopuszczeniem remontu 
i rozbudowy; 

2) istniejący gazociąg średniego ciśnienia φ 225 mm - do przełoŜenia 
w ulicy P.W.2123.KD.D; 

3) istniejący kolektor deszczowy – skanalizowany odcinek Warszewca  φ 0,4 – 0,6 m do 
zachowania z dopuszczeniem rozbudowy, przebudowy i remontu. 

 
§ 164. Teren elementarny P.W.2158.KDW  
1.  ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 
2.  ustalenia ekologiczne: 

cały teren objęty SZM. 
3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

maksymalna powierzchnia ekranu reklam wolnostojących: 2,0 m2. 
4. ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie związanych z wydzieleniem działek pod drogę;  
2) szerokość drogi: 7,5 m; plac do zawracania o promieniu 5,2 m; 
3) droga w granicach istniejących wydzieleń geodezyjnych. 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) przekrój drogi: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 
2) droga w formie ciągu pieszo jezdnego; 
3) droga w obszarze ruchu uspokojonego. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
dopuszcza się budowę sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej 
i telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
 

§ 165. Teren elementarny P.W.2159.KPR 
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3) droga w granicach istniejących wydzieleń geodezyjnych. 
5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 

1) droga w formie ciągu pieszo jezdnego; 
2) droga w obszarze ruchu uspokojonego. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
1) w drodze istniejąca sieć: wodociągowa, kanalizacja sanitarna – do zachowania, 

z dopuszczeniem remontu i rozbudowy; 
2) istniejący zabudowany odcinek strumienia Warszewiec φ 0,6 m do zachowania z 

dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 
 

§ 186. Teren elementarny P.W.2180.E 
1.  ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 
2.  ustalenia ekologiczne: 

1) nakaz realizacji niskiej zieleni na powierzchni nie mniejszej niŜ 50% działki; 
2) cały teren objęty SZM. 

3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
1) w przypadku wbudowania elementów technicznych stacji w budynek, obowiązuje  

ograniczenie wysokości budynku do 5 m; 
2) dopuszcza się zastosowanie dowolnego kształtu dachu budynku trafostacji; 
3) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania 

tymczasowego; 
4) zakaz lokalizacji reklam. 

4. ustalenia zasad parcelacji: 
zakaz wtórnych podziałów terenu. 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
dojazd z ulicy P.W.2132.KD.D. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
projektowana wolnostojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV. 
   

§ 187. Teren elementarny P.W.2181.E  
1.  ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 
2.  ustalenia ekologiczne: 

1) nakaz realizacji niskiej zieleni na powierzchni nie mniejszej niŜ 50% działki; 
2) cały teren objęty SZM. 

3.  ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
1) zakaz zwiększania wysokości i kubatury istniejącej stacji; 
2) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania 

tymczasowego; 
3) zakaz lokalizacji reklam. 

4. ustalenia zasad parcelacji: 
zakaz wtórnych podziałów terenu. 

5.  ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
dojazd z drogi wewnętrznej P.W.2157.KDW. 

6.  ustalenia dotyczące obsługi inŜynieryjnej:  
istniejąca wolnostojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - do 
zachowania. 
 

§ 188. Teren elementarny P.W.2182.E  
1.  ustalenia funkcjonalne: 
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