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UCHWAŁA NR ......................
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia ....................
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Jelonki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.1), w związku z Uchwałą
Nr LXXXIII/2772/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki 2, Rada
Miasta Stołecznego Warszawy stwierdzając, że plan jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy, uchwalonego Uchwałą Nr
LXXXII/2746/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 r. z późn. zm.3,
uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne planu
§ 1.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki, zwany dalej
„planem”, obejmujący obszar położony w Warszawie, którego granice wyznaczają:
1) od zachodu: wzdłuż zachodniej granicy działki nr 154/35 z obrębu 6-11-03 i dalej na przedłużeniu
tej granicy do zachodniej granicy działki ew. nr 1/19 z obrębu 6-11-10, a następnie wzdłuż
południowej linii rozgraniczającej ul. Górczewskiej do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich
i dalej wzdłuż zachodniej granicy działki ew. nr 23/8 z obrębu 6-11-10, a następnie wzdłuż linii
rozgraniczającej ul. Powstańców Śląskich do przecięcia z przedłużeniem w linii prostej na zachód
północnej granicy działki nr 3 z obrębu 6-11-14 i do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Powstańców
Śląskich, a następnie wzdłuż tej linii i jej przedłużeniem poprzez skrzyżowanie z ul. Człuchowską
i dalej wzdłuż tej linii do południowej granicy działki ew. nr 170/1 z obrębu 6-12-09;
2) od północy: północna linia rozgraniczająca ul. Górczewskiej od granicy dzielnicy Bemowo i Wola
do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich i dalej po północnej granicy działek 42/2, 42/1 z obrębu
6-11-06 oraz 154/45, 154/44, 154/43, 154/42 z obrębu 6-11-03, a następnie wzdłuż linii
rozgraniczającej ul. Górczewskiej do zachodniej granicy działki nr 154/35 z obrębu 6-11-03;
3) od wschodu: granica dzielnic Wola i Bemowo na odcinku od osi ulicy Górczewskiej do północnej linii
rozgraniczającej ulicy Połczyńskiej;
4) od południa: od wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Powstańców Śląskich południowa granica
działek ew. nr 107/1, 107/2, 107/3 z obrębu 6-12-09 i dalej przedłużenie tej granicy w linii prostej
do granicy dzielnic Wola i Bemowo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227,
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 901; z 2012 r. poz. 951, poz. 1445; z 2013 r.
poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446; z 2014 r. poz. 379, poz. 768, poz. 113; z 2015 r. poz. 443, poz. 774.
2. Zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/1019/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29.05.2008 r.
3. Zmiany Studium wprowadzone: uchwałą Rady m. st. Warszawy Nr L/1521/2009 z dnia 26.02.2009; uchwałą Rady m. st.
Warszawy Nr LIV/1631/2009 z dnia 28.04.2009; uchwałą Rady m. st. Warszawy Nr XCII/2689/2010 z dn. 7.10.2010, uchwałą Rady
m. st. Warszawy Nr LXI/1669/2013 z dnia 11.07.2013 oraz uchwałą Rady m. st. Warszawy Nr XCII/2346/2014 z dnia 16.10.2014.
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2. Granice obszaru objętego planem, o których mowa w ust. 1, przedstawiono na rysunku planu
sporządzonym w skali 1:1000.
3. Załącznikami do uchwały są:
1) rysunek planu – stanowiący załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowiące załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania – stanowiące załącznik nr 3.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)

4. W planie określa się:
przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania;
granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
oraz ponadlokalnym;
zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną
intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu
do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną
liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych
w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości
związanej z uchwaleniem planu.
§ 2.

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) akcencie urbanistyczno-architektonicznym – należy przez to rozumieć budynek lub jego fragment
wyróżniający się od pozostałej części budynku detalem, materiałem lub kolorem elewacji, którego
zadaniem jest kształtowanie kompozycji przestrzennej;
2) bezkolizyjnym połączeniu – należy przez to rozumieć połączenie nadziemne – kładka lub podziemne
– tunel, zlokalizowane w sposób zapewniający powiązanie funkcjonalne pomiędzy terenami;
3) ciągu pieszym – należy przez to rozumieć element zagospodarowania danego terenu służący
do prowadzenia ruchu pieszego, zlokalizowany w poziomie terenu w formie ścieżki lub chodnika;
4) ciągu pieszo-jezdnym – należy przez to rozumieć element zagospodarowania danego terenu służący
do prowadzenia ruchu pieszego i jezdnego zlokalizowany w poziomie terenu;
5) dominancie przestrzennej – należy przez to rozumieć budynek lub jego fragment, wyróżniający się
spośród otaczającej zabudowy gabarytami (przy czym wysokość dominanty nie może być większa
niż maksymalna wysokość zabudowy określona w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych
terenów), formą lub wystrojem, którego zadaniem jest kształtowanie kompozycji przestrzennej;
6) elementach wyposażenia powtarzalnego – należy przez to rozumieć elementy wyposażenia
przestrzeni publicznych, takie jak: wiaty przystankowe, słupy ogłoszeniowe, budki telefoniczne,
latarnie, znaki MSI, ławki, stojaki rowerowe, kosze śmietnikowe, donice kwietnikowe, barierki, słupki
i inne meble uliczne oraz obiekty małej architektury;
7) istniejącej zabudowie, istniejących budynkach, istniejących obiektach budowlanych, istniejących
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działkach budowlanych, istniejących urządzeniach infrastruktury technicznej i innych
istniejących elementach zagospodarowania – należy przez to rozumieć zabudowę, budynki, obiekty
budowlane, działki budowlane, urządzenia infrastruktury technicznej i inne elementy
zagospodarowania, istniejące lub posiadające ostateczne pozwolenia na budowę w dniu uchwalenia
planu;
maksymalnej intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć największą nieprzekraczalną
wartość liczbową, wyrażającą stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych
wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na działce budowlanej do powierzchni tej działki;
maksymalnej powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć największą nieprzekraczalną
wartość procentową stosunku powierzchni zajętej przez wszystkie budynki w stanie wykończonym,
wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynków na powierzchnię działki, na której
są zlokalizowane, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się:
a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,
b) powierzchni elementów drugorzędnych, np.: schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych,
daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,
c) powierzchni zajmowanych przez wydzielone obiekty pomocnicze, np. altany, wiaty śmietnikowe
oraz powierzchni zajmowanych przez obiekty małej architektury;
nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu
linie ograniczające teren, wyłącznie na którym możliwe jest wznoszenie budynków, przy czym
dopuszczalne jest:
a) wysunięcie poza wyznaczoną nieprzekraczalną linię zabudowy, na odległość nie większą
niż 2,0 m, elementów nadwieszeń takich jak: balkony, loggie, wykusze, okapy, daszki,
b) wysunięcie poza wyznaczoną nieprzekraczalną linię zabudowy, na odległość nie większą
niż 2,0 m, elementów wejść do budynków takich jak: schody, podesty, pochylnie, rampy,
c) wysunięcie poza wyznaczoną nieprzekraczalną linię zabudowy warstw docieplenia istniejących
budynków;
obowiązujących liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie,
na których obowiązuje sytuowanie lica ścian frontowych budynków, przy czym dopuszczalne jest:
a) wycofanie o maksymalnie 2,0 m w stosunku do wyznaczonych obowiązujących linii zabudowy lica
ściany frontowej budynku na odcinkach, których suma nie przekracza 1/3 całej długości elewacji
oraz nie przekracza 30 % powierzchni tej elewacji,
b) wysunięcie poza wyznaczoną obowiązującą linię zabudowy, na odległość nie większą niż 2,0 m,
elementów nadwieszeń takich jak: balkony, loggie, wykusze, okapy, daszki,
c) wysunięcie poza wyznaczoną obowiązującą linię zabudowy, na odległość nie większą niż 2,0 m,
elementów wejść do budynków takich jak: schody, podesty, pochylnie, rampy,
d) wysunięcie poza wyznaczoną obowiązującą linię zabudowy warstw docieplenia istniejących
budynków;
obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych
na rysunku planu;
osi kompozycyjnej - należy przez to rozumieć wyobrażalną prostą biegnącą przez środek układu
elementów przestrzennych;
przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć inne przepisy poza ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
przestrzeniach publicznych – należy przez to rozumieć istniejący lub projektowany w ramach planu
system przestrzeni dostępnych dla wszystkich;
przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie terenu pod funkcje
określone w przepisach szczegółowych; w planie ustala się przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie
dopuszczalne;
przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie
terenu przeważające na terenie działki budowlanej, przy czym powierzchnia użytkowa obiektów
budowlanych o przeznaczeniu podstawowym nie może być mniejsza niż 60 % powierzchni użytkowej
wszystkich obiektów budowlanych na tej działce budowlanej;
przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – należy przez to rozumieć dopuszczone w planie
przeznaczenie terenu pod funkcje spoza zakresu przeznaczenia podstawowego terenu, przy czym
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powierzchnia użytkowa obiektów budowlanych o przeznaczeniu dopuszczalnym nie może być
większa niż 40 % powierzchni użytkowej wszystkich obiektów budowlanych na działce budowlanej;
strefie zieleni – należy przez to rozumieć obszar oznaczony graficznie na rysunku planu,
stanowiący element zagospodarowania danego terenu, na którym określono zasady kształtowania
zieleni zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
systemie NCS (Natural Colour System) – należy przez to rozumieć system opisu barwy, polegający
na nadaniu jej notacji określającej procentową zawartość podstawowych kolorów: żółci, czerwieni,
błękitu i zieleni oraz stopnia sczernienia i chromatyczności. Dwie pierwsze cyfry z numerycznego
zapisu barwy świadczą o procentowej zawartości czerni, a dwie kolejne o stopniu chromatyczności,
również wyrażonym w procentach. Końcowa część zapisu podaje odcień barwy przez określenie
podobieństwa do odpowiednich kolorów podstawowych: żółci - Y, czerwieni - R, błękitu - B i zieleni
- G, lub N w przypadku kolorów achromatycznych;
szlachetnych materiałach elewacyjnych – należy przez to rozumieć materiały używane jako
okładziny na elewacjach budynków między innymi: aluminium, miedź, stal nierdzewną, szkło,
drewno, wysokiej klasy beton, naturalny kamień, cegła klinkierowa oraz tynki szlachetne;
ścieżce rowerowej – rozumie się przez to samodzielną drogę dla rowerów niezależną od przebiegu
drogi przeznaczonej dla ruchu samochodów lub prowadzoną w liniach rozgraniczających drogi,
wyodrębnioną w sposób fizyczny od ruchu pieszego;
terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu i określonych
zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony
symbolem literowo-cyfrowym;
tunelu wieloprzewodowym – należy przez to rozumieć kanał zbiorczy wraz z budowlami
i urządzeniami eksploatacyjnymi, realizowany jako niezależny obiekt budowlany, służący
umieszczeniu infrastruktury technicznej;
uciążliwości – należy przez to rozumieć przekroczenie dopuszczalnych, określonych w przepisach
odrębnych, wartości parametrów, charakteryzujących stan środowiska, stwarzające zagrożenie
dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska;
usługach – należy przez to rozumieć działalność prowadzoną w obiektach wolnostojących
lub lokalach użytkowych wbudowanych, służącą zaspokajaniu potrzeb ludności, niezwiązaną
z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, z wykluczeniem działalności
prowadzonej w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m2, przy czym
działalność ta nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska
poza terenem, na którym jest prowadzona, a w przypadku zlokalizowania lokalu usługowego
w budynku mieszkalnym – poza lokalem, w którym jest prowadzona;
usługach ogólnodostępnych w parterach budynków – należy przez to rozumieć ogólnodostępne
lokale usługowe zlokalizowane w parterze lub w dwóch pierwszych nadziemnych kondygnacjach
budynku, dostępne od strony przestrzeni publicznej, przy czym prowadzona działalność nie może
powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza lokalem, w którym
jest prowadzona;
znakach Miejskiego Systemu Informacji, dalej zwanych w skrócie „MSI” – należy
przez to rozumieć tablice i znaki informacyjne, w tym nazwy ulic i numeracja porządkowa
nieruchomości, obejmujące obszar m. st. Warszawy, zgodnie z uchwałą XIII/154/2003 Rady
m. st. Warszawy z dnia 12 czerwca 2003r.

2. W odniesieniu do określeń użytych w planie i nieujętych w § 2 ust.1, należy stosować definicje
zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
§ 3.
1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
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3) symbole literowo-cyfrowe terenów wyróżniające teren spośród innych terenów, w tym przeznaczenie
terenu;
4) wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenów zawarte w tabelach przypisanych poszczególnym
terenom:
a) maksymalna intensywność zabudowy,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w procentach,
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w procentach,
d) maksymalna wysokość zabudowy w metrach;
5) obowiązujące linie zabudowy;
6) nieprzekraczalne linie zabudowy;
7) usługi ogólnodostępne w parterach budynków;
8) miejsca wymagające szczególnego opracowania posadzki;
9) dominanty przestrzenne;
10) akcenty urbanistyczno-architektoniczne;
11) osie kompozycyjne;
12) rejon lokalizacji rzędów drzew do nasadzeń lub uzupełnień;
13) strefy zieleni urządzonej:
a) strefy zieleni urządzonej w granicach Osiedla „Przyjaźń”,
b) strefy zieleni urządzonej w granicach „Miasto-ogród Jelonki (część północna)”,
c) strefy zieleni urządzonej w osiedlach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
14) strefa urządzeń rekreacyjnych;
15) strefa urządzeń sportowych;
16) budynki szczególne w funkcjonalno-przestrzennej strukturze Osiedla „Przyjaźń”;
17) rejon wystaw plenerowych;
18) rejon lokalizacji historycznych elementów wojskowych;
19) strefa sportu w parku;
20) strefa sportu i rekreacji w parku;
21) ciągi pieszo-jezdne;
22) ciągi pieszo-rowerowe;
23) ciągi piesze;
24) drzewa do zachowania;
25) strefa ochrony wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego (KZ-C) „Miasto-ogród
Jelonki (część północna)”;
26) obszar ujęty w gminnej ewidencji zabytków;
27) zasięg korytarza II linii metra;
28) wymiary w metrach.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny.
§ 4.
Przeznaczenie terenów
1. Ustala się przeznaczenie dla fragmentów obszaru planu, wydzielonych na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi, zwanych dalej terenami.
2. Ustala się symbol literowo-cyfrowy każdego z terenów składający się z:
1) wielkiej litery alfabetu określającej jedną z trzech części obszaru planu: A, B, C, z wyjątkiem terenów
dróg publicznych;
2) liczby arabskiej określającej kolejny numer terenu w każdej z części obszaru planu lub kolejny numer
terenu drogi publicznej;
3) literowego oznaczenia przeznaczenia terenów.
3. Ustala się symbole literowe oznaczające następujące przeznaczenia terenów:
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U - tereny usług;
UA – tereny usług administracji publicznej;
UA/U – tereny usług administracji publicznej lub usług;
UO – tereny usług oświaty;
US – tereny usług sportu i rekreacji;
MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług;
MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
MZ – tereny zamieszkania zbiorowego;
MZ/UN/UK – tereny zamieszkania zbiorowego lub usług nauki lub usług kultury;
MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług;
ZP – tereny zieleni urządzonej;
IE – tereny obiektów i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej;
IK – tereny obiektów i urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej;
KS(U) – tereny parkingów z dopuszczeniem usług;
KS – tereny parkingów;
KP – tereny ciągów pieszych;
KPR - tereny ciągów pieszo-rowerowych;
KPJ - tereny ciągów pieszo-jezdnych;
KD-PM – teren placu miejskiego;
KD – tereny dróg publicznych:
 KD-GP – klasy głównej ruchu przyspieszonego,
 KD-G – klasy głównej,
 KD-Z – klasy zbiorczej,
 KD-L – klasy lokalnej,
 KD-D – klasy dojazdowej.

4. Ustala się, że symbol literowy ujęty w nawiasach oznacza funkcje ustalone w ramach
przeznaczenia dopuszczalnego, natomiast symbol literowy rozdzielony ukośnikiem oznacza równorzędność
albo wymienność każdej z funkcji ustalonych w ramach przeznaczenia podstawowego.
§ 5.
Inwestycje celu publicznego
1. Wskazuje się jako tereny lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym:
teren 1.KD-GP – Trasa N-S.

1)
2)
3)
4)
5)

2. Wskazuje się jako tereny lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym:
drogi: KD-GP, KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D;
tereny usług administracji publicznej: UA;
tereny usług oświaty: UO;
tereny obiektów i urządzeń infrastruktury: IK, IE;
ciągi pieszo – rowerowe: KPR.

3. Dopuszcza się na całym obszarze planu lokalizowanie inwestycji celu publicznego innych
niż wymienione w ust. 1 i 2, zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.
§ 6.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
1. Obszar objęty planem położony jest poza terenami zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami
odrębnymi.
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2. Kształtuje się strukturę przestrzenną obszaru planu poprzez:
wyznaczenie przestrzeni publicznych;
wyznaczenie terenów przeznaczonych pod zabudowę;
wyznaczenie terenów zieleni;
określenie zasad zagospodarowania dla poszczególnych terenów.

3. Ustala się zasady lokalizacji budynków poprzez:
1) wyznaczenie na rysunku planu obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy;
2) nakaz lokalizacji nowych budynków oraz budynków przebudowywanych zgodnie z wyznaczonymi
na rysunku planu liniami zabudowy;
3) dopuszczenie zachowania oraz remontu istniejących budynków usytuowanych niezgodnie
z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy oraz zakaz ich nadbudowy lub rozbudowy
poza tymi liniami;
4) dopuszczenie lokalizacji budynku ścianą zewnętrzną bez otworów bezpośrednio przy granicy
z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli:
a) na sąsiedniej działce znajduje się budynek przylegający do granicy działki ścianą bez otworów
lub możliwa będzie zabudowa sąsiedniej działki poprzez usytuowanie budynku przylegającego
do granicy działki ścianą bez otworów,
b) nie koliduje to z istniejącą zabudową,
c) wysokość budynków, materiał i kolor elewacji, także pokrycia dachów, budynków
zlokalizowanych po obu stronach granicy są ze sobą zharmonizowane.
4. Ustala się zasady kształtowania elewacji budynków od strony przestrzeni publicznych:
1) nakaz realizacji usług ogólnodostępnych w parterach budynków, dostępnych bezpośrednio od strony
przestrzeni publicznej, zgodnie z rysunkiem planu;
2) dla usług ogólnodostępnych w parterach budynków ustalonych w planie powierzchnia użytkowa lokali
usługowych musi stanowić co najmniej 60 % powierzchni użytkowej parteru;
3) nakaz sytuowania głównych wejść do budynków od strony przestrzeni publicznej.
5. Wyznacza się miejsca wymagające szczególnego opracowania posadzki, zgodnie z rysunkiem
planu i ustaleniami szczegółowymi dla terenów, dla których ustala się:
1) nakaz wprowadzenia posadzki wyróżniającej się kolorem, materiałem lub wzorem spośród innych
posadzek na obszarze planu;
2) nakaz kształtowania posadzki zharmonizowanej z kompozycją zieleni;
3) nakaz lokalizacji obiektów małej architektury, mebli ulicznych, oświetlenia i innych elementów
urządzenia przestrzeni publicznych w sposób podkreślający formę przestrzenną i sposób użytkowania
miejsca;
4) nakaz lokalizacji elementów wyposażenia powtarzalnego o jednorodnej formie w obrębie
wyznaczonego miejsca;
5) dopuszczenie lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych, będących częścią obiektów
gastronomicznych, lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów.
6. Wyznacza się dominanty przestrzenne, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi
dla terenów, dla których ustala się:
1) wyróżnienie budynku stanowiącego dominantę przestrzenną poprzez detal, formę architektoniczną,
materiał lub kolor elewacji, lokalizację głównego wejścia do budynku itp.;
2) wysokość budynku lub części budynku stanowiąca dominantę przestrzenną, nie może być większa
niż maksymalna wysokość zabudowy określona w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych
terenów.
7. Wyznacza się akcenty urbanistyczno-architektoniczne, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami
szczegółowymi dla terenów.
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8. Dopuszcza się na całym obszarze planu lokalizację obiektów małej architektury: pomników, rzeźb
lub fontann oraz elementów rzeźbiarskich w formie płyt wbudowanych w posadzkę i tablic montowanych
na ścianach budynków, niestanowiących reklamy lub szyldu, poza miejscami wskazanymi na rysunku planu.
9. Dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów małej architektury nie kolidujących
z podstawowym przeznaczeniem terenu.
10. Wyznacza się osie kompozycyjne, zgodnie z rysunkiem planu, dla których ustala się:
1) nakaz wykształcenia osi poprzez zagospodarowanie terenu: kształtowanie zieleni, posadzki,
lokalizację obiektów małej architektury;
2) zakaz lokalizowania obiektów przesłaniających w odległości 15 m od osi, a w szczególności: reklam
i słupów ogłoszeniowych, ogrodzeń pełnych, kiosków oraz obiektów i budynków tymczasowych,
z wyjątkiem obiektów wyznaczonych na rysunku planu.
11. Wyznacza się rejony lokalizacji rzędów drzew do nasadzeń lub uzupełnień mających szczególne
znaczenie dla kształtowania przestrzeni ulic, placów i innych wnętrz urbanistycznych, zgodnie z rysunkiem
planu i ustaleniami szczegółowymi dla terenów.
12. Wyznacza się strefy zieleni urządzonej, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi
dla terenów:
1) strefy zieleni urządzonej w granicach Osiedla „Przyjaźń”;
2) strefy zieleni urządzonej w granicach „Miasto-ogród Jelonki (część północna);
3) strefy zieleni urządzonej w osiedlach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
13. Wyznacza się, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi dla terenów, strefy
urządzeń rekreacyjnych.
14. Wyznacza się, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi dla terenów, strefy
urządzeń sportowych.
15. Wyznacza się, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi dla terenów, budynki
szczególne w funkcjonalno-przestrzennej strukturze Osiedla „Przyjaźń” dla których ustala się:
1) nakaz lokalizacji usług nauki, kultury lub sportu i rekreacji;
2) zachowanie i podkreślenie cech stylowych budynków z okresu powstania osiedla;
3) wyeksponowanie budynków poprzez odpowiednie ukształtowanie zieleni, posadzki.
16. Wyznacza się zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi dla terenów, rejon wystaw
plenerowych.
17. Wskazuje się zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi dla terenów, rejon
lokalizacji historycznych elementów wojskowych.
18. Wyznacza się zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi dla terenów, strefę sportu
w parku.
19. Wyznacza się zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi dla terenów, strefy sportu
i rekreacji w parku.
20. Zakazuje się lokalizowania budynków na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: ZP,
KD, KD-PM.
21. Dopuszcza się dla wszystkich terenów zabudowy uzupełniające zagospodarowanie terenu:
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1) urządzenia infrastruktury komunikacyjnej: drogi wewnętrzne, parkingi osiedlowe naziemne
lub podziemne, przy czym obiektów tych nie dotyczą ustalenia przepisów szczegółowych dla terenów
w zakresie minimalnej wysokości zabudowy;
2) urządzenia infrastruktury technicznej np. stacje transformatorowe, stacje elektroenergetyczne
do czasowego rozłącznego przyłączania pojazdów, nie kolidujące z podstawowym przeznaczeniem
terenu, przy czym obiektów tych nie dotyczą ustalenia przepisów szczegółowych dla terenów
w zakresie minimalnej wysokości zabudowy;
3) zieleń urządzoną oraz lokalne urządzenia sportu i rekreacji;
4) na całym obszarze planu dopuszcza się produkcję energii elektrycznej lub ciepła w odnawialnych
źródłach energii i urządzeniach kogeneracyjnych niewymagających koncesji, na warunkach
wynikających z przepisów odrębnych;
5) dopuszcza się w obrębie miejsc parkingowych budowę stacji elektroenergetycznych do czasowego
rozłącznego przyłączania pojazdów;
6) dopuszcza się na całym obszarze planu produkcję lub dostawę energii elektrycznej z pojazdów
czasowo przyłączonych do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) dopuszcza się lokalizowanie gruntowych pomp ciepła lub akumulatorów ciepła pod powierzchniami
przykrytymi nawierzchniami sztucznymi;
8) zakazuje się instalowania konwekcyjnych wymienników ciepła, anten, paneli słonecznych oraz innych
urządzeń na elewacjach i dachach widocznych od strony dróg publicznych, placu miejskiego, ciągów
pieszych, ciągów pieszo-rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych, zieleni urządzonej.
22. Zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszenioworeklamowych oraz znaków informacyjnych na obszarze objętym planem:
1) dopuszcza się lokalizowanie:
a) znaków informacyjnych i innych obiektów MSI,
b) reklam i nośników reklamowych na przystankach komunikacji zbiorowej i kioskach,
c) reklam i nośników reklamowych do 9 m2 wyłącznie na terenie C.25.KS(U),
d) słupów ogłoszeniowo-reklamowych, wyłącznie na terenach dróg publicznych i placów miejskich,
e) szyldów, w tym szyldów semaforowych o powierzchni nie większej niż 1,0 m2,
f) szyldów typu „logo” tj. znaku lub nazwy firmy, ażurowych tzn. pozbawionych tła, mających
powierzchnię ekspozycji nie większą niż 50 % prostokąta opisanego na zewnętrznych krawędziach
ekspozycji, lokalizowanych na budynkach, także na dachach, o maksymalnej łącznej powierzchni
nie większej niż 15 % powierzchni ściany budynku, na której są lokalizowane lub o maksymalnej
łącznej wysokości nie większej niż 1/6 wysokości budynku wyłącznie na terenach U, UA, UA/U,
MW/U, MZ/UN/UK, KS(U); zakazuje się umieszczania szyldów typu „logo” wystających
poza obrys ściany budynku; zakazuje się umieszczania szyldów typu „logo” na dachach budynków;
2) zakazuje się lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszenioworeklamowych innych niż określone w pkt.1;
3) zasady lokalizowania reklam:
a) zakazuje się umieszczania reklam oraz nośników reklamowych wolnostojących, z wyjątkiem
słupów ogłoszeniowo-reklamowych,
b) nakazuje się zachowanie minimalnych odległości:
- między reklamami i elementami informacji wizualnej:
- 50 m między takimi obiektami o powierzchni > i = 3 m2 i < i = 9 m2,
- 30 m między takimi obiektami, jeżeli choć jeden z nich jest słupem ogłoszeniowym,
- 20 m między takimi obiektami, jeżeli choć jeden z nich jest słupem ogłoszenioworeklamowym,
- od pomników i miejsc pamięci: 50 m,
- od znaków drogowych i znaków MSI:
- reklam i nośników reklamowych o powierzchni ekspozycyjnej < i = 3 m2: 10 m,
- reklam i nośników reklamowych o powierzchni ekspozycyjnej > 3 m2: 20 m,
- od skrzyżowania (licząc od linii zatrzymania i krawężników) dróg publicznych:
- reklam i nośników reklamowych o powierzchni ekspozycyjnej < i = 3 m2: 10 m,
- reklam i nośników reklamowych o powierzchni ekspozycyjnej > 3 m2: 50 m,
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- od krawężników jezdni: 2,5 m,
c) dopuszcza się reklamy świetlne i podświetlane nieuciążliwe dla użytkowników sąsiadujących
budynków oraz niepowodujące olśnienia przechodniów i użytkowników jezdni,
d) ustala się nakaz ustawienia płaszczyzn ekspozycyjnych reklam równolegle do ściany, na której
znajduje się nośnik,
e) ustala się nakaz sytuowania reklam w obrębie jednego wnętrza urbanistycznego (ulicy, placu,
skrzyżowania) zharmonizowanych pod względem wielkości, wysokości i sposobu zamocowania,
f) zakazuje się umieszczania reklam na budynkach poza obrysem ścian,
g) dopuszcza się wykorzystanie tymczasowych ogrodzeń placów budowy do sytuowania reklam
remontowo-budowlanych,
h) dopuszcza się umieszczanie na budynkach reklam remontowo – budowlanych,
i) dopuszcza się umieszczania reklam na elewacjach budynków, wyłącznie w obrębie kondygnacji
parteru, tj. do poziomu dolnej krawędzi otworów okiennych 1 piętra, z zastrzeżeniem, że ich
płaszczyzny ekspozycyjne są równoległe do ścian budynków, nie przesłaniają charakterystycznych
elementów wystroju elewacji takich jak: gzymsy, pilastry, wykusze, podcienia,
j) dopuszcza się przesłanianie okien informacją wizualną jedynie w strefie parteru, maksymalnie
do 30 % powierzchni otworu okiennego – ustalenie nie dotyczy reklam remonowo-budowlanych,
k) dopuszcza się lokalizację reklam na elewacjach nowo realizowanych budynków wyłącznie
w miejscach specjalnie na ten cel wyznaczonych w projektach budowlanych, z zastrzeżeniem, że
ich płaszczyzny ekspozycyjne są równoległe do ścian budynków;
4) zasady lokalizowania szyldów:
a) dopuszcza się umieszczanie szyldów na elewacjach istniejących budynków o wysokości
nie większej niż 1 m , wyłącznie w obrębie kondygnacji parteru, tj. do poziomu dolnej krawędzi
otworów okiennych 1 piętra, dopuszcza się odstępstwo od tej zasady w przypadku szyldów typu
„logo”,
b) dopuszcza się lokalizację szyldów na elewacjach nowo realizowanych budynków wyłącznie
w miejscach specjalnie na ten cel wyznaczonych w projektach budowlanych z zastrzeżeniem, że
ich płaszczyzny ekspozycyjne mają być równoległe do ścian budynków lub mają być to szyldy
semaforowe, nie mogą przesłaniać otworów drzwiowych lub okiennych oraz charakterystycznych
elementów wystroju elewacji takich jak: gzymsy, pilastry, wykusze, podcienia,
c) dopuszcza się umieszczanie szyldów na specjalnie do tego celu zaprojektowanych elementach
małej architektury, na przykład: pylon, o szerokości nie większej niż 1 m, wysokości nie większej
niż 3 m, przy wejściu do budynku, wyłącznie na terenach usługowych,
d) dopuszcza się umieszczanie szyldów na ogrodzeniach wyłącznie w strefie wejść i wjazdów, której
szerokość wynosi maksymalnie 1/6 długości frontu działki w każdą stronę od wejścia lub wjazdu;
zakazuje się umieszczania szyldów wystających ponad ogrodzenie, na którym są umieszczane,
e) dopuszcza się sytuowanie szyldów obok siebie na jednej ścianie, z zastrzeżeniem, że należy
ujednolicić, zależnie od układu, wysokość lub szerokość oraz poziom zawieszenia szyldów;
5) zasady umieszczania reklam i szyldów na przystankach komunikacji zbiorowej:
a) zakazuje się umieszczania reklam na nadziemnych częściach wyjść z metra,
b) nośniki reklamy muszą być zintegrowane z wiatą przystankową,
c) zakazuje się umieszczania reklam wystających poza obrys wiaty przystankowej,
d) zakazuje się umieszczania reklam lub szyldów na dachu wiaty przystankowej,
e) dopuszcza się umieszczenie na wiacie przystankowej, w miejscu do tego przeznaczonym, reklam
o dwustronnej powierzchni ekspozycyjnej do 3 m2 (łącznie), zajmujących nie więcej niż 30 %
powierzchni całkowitej ścian wiaty;
6) zasady umieszczania reklam i szyldów na kioskach:
a) zakazuje się umieszczania reklam wystających poza obrys ściany kiosku,
b) zakazuje się umieszczania reklam lub szyldów na dachu kiosku,
c) zakazuje się umieszczania reklam na attyce kiosku,
d) dopuszcza się umieszczenie szyldu na attyce kiosku o maksymalnej wysokości nieprzekraczającej
wysokości attyki,
e) dopuszcza się umieszczanie na kiosku reklam, o łącznej powierzchni ekspozycyjnej do 3 m2
i nie większej niż 15 % powierzchni ścian kiosku,
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f) dopuszcza się umieszczanie reklam o ekspozycji elektronicznej;
7) zasady lokalizowania słupów ogłoszeniowo-reklamowych na terenach dróg publicznych i placów
miejskich:
a) nakazuje się zachowanie minimum 2,5 m szerokości chodnika lub ciągu pieszego,
b) nakazuje się zachowanie minimalnych odległości:
- od innych słupów ogłoszeniowo-reklamowych lub reklam: 30 m,
- od znaków drogowych i znaków MSI: 10 m,
- od skrzyżowania (licząc od linii zatrzymania i krawężników) dróg publicznych: 10 m,
- od wyznaczonych w planie osi kompozycyjnych: 15 m.
23. Zasady realizacji ogrodzeń na obszarze objętym planem:
1) ustala się parametry:
a) maksymalna wysokość ogrodzeń: 1,8 m od poziomu terenu, a dla terenów położonych wzdłuż linii
kolejowej 2,0 m – od strony linii kolejowej,
b) ustalenia lit. a) nie dotyczą ogrodzeń boisk sportowych na terenach: A.13.US, A.15.UO, B.9.US,
C.12.UO, dla których ustala się maksymalną wysokość: 5,0 m od poziomu terenu,
c) maksymalna wysokość części pełnych (nie-ażurowych) ogrodzenia: 0,6 m od poziomu terenu,
d) minimalny udział prześwitów w częściach ażurowych ogrodzeń: 70 %;
2) nakazuje się sytuowanie ogrodzeń od strony terenów przeznaczonych pod drogi publiczne, ciągi
pieszo-jezdne, zieleń urządzoną w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich miejscowe
wycofanie:
a) w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód, np. drzew, urządzeń infrastruktury
technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych,
b) do linii elewacji budynków mieszkalnych - w przypadku realizacji w parterach tych budynków
ogólnodostępnych usług,
c) do linii elewacji budynków usługowych od strony dróg od których te budynki są obsługiwane;
3) zakazuje się realizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;
4) zakazuje się realizacji ogrodzeń na terenach: zieleni urządzonej – ZP, placu miejskiego – KD-PM,
dróg publicznych – 2.KD-GP, KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D.
24. Zasady lokalizowania kiosków na obszarze objętym planem:
1) dopuszcza się lokalizowanie kiosków wyłącznie w liniach rozgraniczających dróg przy przystankach
komunikacji publicznej; na jednym przystanku dopuszcza się lokalizowanie tylko jednego kiosku,
w odległości do 30 m od wiaty przystankowej lub słupka wyznaczającego miejsce przystanku;
2) nakazuje się stosowanie kiosków o jednakowej formie architektonicznej i wystroju na całym obszarze
planu;
3) nakazuje się stosowanie trwałych materiałów wykończeniowych;
4) zakazuje się stosowania na elewacjach blachy falistej lub trapezowej;
5) nakazuje się, aby przeszklenie elewacji kiosku było nie mniejsze niż 40 % powierzchni wszystkich
elewacji, przy czym przeszklenie elewacji frontowej było nie mniejsze niż 70 % powierzchni
tej elewacji.
25. Zasady kolorystyki i rozwiązań materiałowych elewacji budynków, pokryć dachowych
oraz ogrodzeń na obszarze objętym planem:
1) nakazuje się stosowanie na powierzchniach tynkowanych kolorów wg systemu NCS o odcieniach
z zakresu Y-Y50R lub W, o chromatyczności barwy nieprzekraczających 20 % oraz nie większej
niż 20 % domieszce czerni;
2) dopuszcza się stosowanie odcieni spoza wyznaczonych przedziałów wyłącznie na fragmentach ścian
budynku, nie przekraczających 10 % powierzchni danej elewacji;
3) obowiązek określania kolorów w oparciu o wyżej wymieniony system nie dotyczy materiałów
elewacyjnych w kolorach dla nich naturalnych - np. aluminium, miedzi, stali nierdzewnej, szkła,
drewna, betonu, ceramiki, kamienia;
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4) nakazuje się stosowanie jako pokrycie dachów dwuspadowych lub wielospadowych dachówki
ceramicznej lub blachodachówki w kolorach wg systemu NCS o odcieniach z zakresu Y70R – Y90R,
o chromatyczności barwy w przedziale 50-100 % oraz nie większej niż 50 % domieszce czerni;
5) dopuszcza się stosowanie dachów pokrytych zielenią;
6) dopuszcza się stosowanie na ogrodzeniach naturalnych materiałów szlachetnych: drewna, klinkieru;
7) nakazuje się stosowanie na metalowych elementach ogrodzeń kolorów ciemnych: czarnych,
brązowych lub ciemnoszarych.
8) powyższe ustalenia dotyczące kolorystyki i rozwiązań materiałowych elewacji budynków nie dotyczą
„Osiedla Przyjaźń”, dla którego obowiązuje nakaz zachowania cech stylowych oryginalnej zabudowy
z okresu powstania osiedla; obowiązują ustalenia dotyczące kolorystyki i rozwiązań materiałowych
pokryć dachowych i ogrodzeń.
26. Dopuszcza się zagospodarowanie istniejących działek ewidencyjnych oraz działek powstałych
po odcięciu części pod drogę, nie spełniających ustaleń szczegółowych dotyczących norm
powierzchniowych przy zachowaniu ustaleń szczegółowych dla terenów, z wyjątkiem zapisów dotyczących
minimalnych powierzchni działek budowlanych.
§ 7.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. W zakresie ochrony przyrody: wskazuje się na rysunku planu pomnik przyrody – drzewo –
wraz ze strefą 15 m, podlegające ochronie, zgodnie z przepisami odrębnymi.

1)
2)

3)
4)
5)

2. W zakresie ochrony i kształtowania zieleni:
ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, których wartości podano w ustaleniach
szczegółowych;
nakazuje się zachowanie istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu jako „drzewa
do zachowania” przy czym dopuszcza się odstępstwo od tej zasady w przypadku drzewa
zagrażającego zdrowiu oraz życiu ludzi lub ich mieniu;
ustala się rejon lokalizacji rzędów drzew do nasadzeń lub uzupełnień, zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się strefy zieleni urządzonej zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi
dla terenów;
infrastrukturę podziemną należy realizować w sposób umożliwiający realizację zieleni, w tym drzew.

3. W zakresie ochrony akustycznej:
1) nakazuje się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi:
a) dla terenów oznaczonych symbolem MW, MZ jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
b) dla terenów oznaczonych symbolem MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
c) dla terenów oznaczonych symbolem MW/U, MZ/UN/UK, MN/U jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowo-usługowej,
d) dla terenów oznaczonych symbolem UO, jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
e) dla terenów oznaczonych symbolem ZP, jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
2) nakazuje się realizację nowej zabudowy lokalizowanej bezpośrednio wzdłuż dróg publicznych:
Połczyńskiej (2.KD-GP), Górczewskiej (4.KD-G), Człuchowskiej (5.KD-Z), Powstańców Śląskich
(3.KD-G), Trasy N-S (1.KD-GP) oraz od wschodniej granicy planu (tereny kolejowe, Trasa N-S –
poza obszarem opracowania), w sposób uwzględniający ich uciążliwość, między innymi poprzez
zastosowanie rozwiązań przestrzennych i konstrukcyjno-budowlanych, w szczególności zastosowanie
przegród o wysokiej izolacyjności, zapewniających dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu
w pomieszczeniach;
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3) zakazuje się w pasie 40 m od dróg publicznych: Połczyńskiej (2.KD-GP), Górczewskiej (4.KD-G),
Człuchowskiej (5.KD-Z), Powstańców Śląskich (3.KD-G), Trasy N-S (1.KD-GP) oraz od wschodniej
granicy planu (tereny kolejowe, Trasa N-S – poza obszarem opracowania):
a) usług związanych ze stałym i czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
b) szpitali i domów opieki społecznej.
4. Na całym obszarze planu ustala się ochronę wód podziemnych poprzez zakaz realizacji obiektów,
które mogą negatywnie wpłynąć na stan tych wód.
§ 8.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
1. Ustala się strefę ochrony wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego (KZ-C)
„Miasto-ogród Jelonki (część północna)” - teren między ul. Olbrachta i Człuchowską, zgodnie z rysunkiem
planu, poprzez:
1) ochronę istniejącego przebiegu i ukształtowania ulic i placu;
2) ochronę historycznego układu parcelacyjnego;
3) ochronę parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu;
4) ochronę zieleni towarzyszącej zabudowie.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy określone zostały w przepisach szczegółowych.
2. Układ urbanistyczny Osiedle „Przyjaźń” – osiedle akademickie, ujęty jest w gminnej ewidencji
zabytków.
Dla terenów: A.7.MZ/UN/UK, A.8.U, A.9.MZ/UN/UK, A.10.MZ/UN/UK, A.11.MZ/UN/UK,
A.12.MN oraz A.13.US ustala się zachowanie i ochronę układu urbanistycznego poprzez:
1) zakaz rozbudowy i nadbudowy;
2) nakaz zachowania oryginalnej geometrii dachów;
3) nakaz stosowania do ścian wykończonych drewnem kolorów ciemnobrązowych lub nawiązujących
do istniejącej kolorystyki;
4) nakaz zachowania pierwotnego układu otworów okiennych i drzwiowych;
5) zakaz stosowania okien PCV;
6) nakaz zachowania istniejącego układu ciągów pieszych i pieszo-jezdnych;
7) nakaz zachowania istniejących szpalerów drzew i zieleni wysokiej.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy określone zostały w przepisach szczegółowych.
§ 9.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
1. Ustala się, że głównymi przestrzeniami publicznymi o charakterze reprezentacyjnym są:
tereny dróg publicznych: 4.KD-G - ul. Górczewska, 3.KD-G - ul. Powstańców Śląskich, 2.KD-GP ul. Połczyńska, B.15.KD-PM Plac Kasztelański.
Ulice te, z wyjątkiem fragmentu ulicy Powstańców Śląskich na odcinku Połczyńska – Człuchowska,
stanowić mają ciągi wielofunkcyjne.
2. Wyznacza się skrzyżowanie ulicy Powstańców Śląskich i ulicy Górczewskiej jako centrum
dzielnicy.
3. Wyznacza się skrzyżowanie ulicy Powstańców Śląskich z ulicą Człuchowską jako centrum lokalne.
4. Ustala się, że przestrzeniami publicznymi na obszarze planu są także:
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1) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-GP, KD-Z, KD-L, KD-D;
2) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami: ZP.
5. Zakazuje się lokalizowania na wszystkich terenach wymienionych w ust. 1, 2, 3, 4 ogrodzeń,
przy czym nie uważa się za ogrodzenia obiektów małej architektury takich jak: pachołki, słupki, pojemniki
z zielenią. Zakaz nie dotyczy ogrodzeń placów zabaw, ogrodzeń urządzeń sportowych, ogrodzeń
sezonowych ogródków gastronomicznych.
6. Na terenach określonych w ust. 1 dopuszcza się:
1) lokalizowanie infrastruktury technicznej, jeśli nie koliduje z elementami kompozycji przestrzennej,
urządzeniami komunikacyjnymi i drzewami do zachowania;
2) lokalizowanie obiektów małej architektury i mebli ulicznych, jeśli nie kolidują z urządzeniami
komunikacyjnymi;
3) sezonowych ogródków gastronomicznych, będących częścią obiektów gastronomicznych,
lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów.
7. Na terenach określonych w ust. 1 nakazuje się stosowanie ujednoliconych elementów wyposażenia
powtarzalnego, co najmniej w liniach rozgraniczających danego terenu, takich jak: ławki, latarnie, kosze
na śmieci, donice kwietnikowe, barierki, słupki.
8. Nakazuje się na obszarze objętym planem stosowanie rozwiązań przestrzennych,
architektonicznych i technicznych zapewniających dostępność terenów, budynków publicznych
oraz obiektów usługowych dla osób niepełnosprawnych i osób starszych.
§ 10.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
1. Na obszarze planu nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów
nieruchomości.
2. Zasady i warunki scalania i podziału działek objętych planem miejscowym:
1) minimalne powierzchnie oraz minimalne szerokości frontów od strony dróg publicznych, zgodnie
z ustaleniami szczegółowymi dla terenów;
2) kąt położenia granic w stosunku do linii rozgraniczających drogi w przedziale od 75° do 105°,
przy czym ustalenie to nie dotyczy działek narożnych, położonych przy skrzyżowaniu dróg
publicznych.
§ 11.
Szczególne warunki zagospodarowywania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
1. Obszar planu znajduje się w strefie ograniczeń wysokościowych wynikających z funkcjonowania
Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie oraz Lotniska Warszawa-Babice:
1) nakazuje się ograniczenie maksymalnej wysokości budowli wraz z sytuowanymi na nich urządzeniami
technicznymi w tym obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza: napowietrznych linii, masztów,
anten;
2) nakazuje się usuwanie istniejących przeszkód lub dostosowanie do wymogów powierzchni
ograniczających;
3) zakazuje się tworzenia nowych przeszkód lotniczych.
2. Wskazuje się granicę obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. F. Chopina,
zgodnie z rysunkiem planu, dla którego obowiązują przepisy odrębne.
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3. Wskazuje się zasięg obszaru potencjalnych eksploatacyjnych oddziaływań dynamicznych
podziemnych odcinków II linii metra zgodnie z rysunkiem planu, w obszarze którego realizacja obiektów
budowlanych powinna uwzględniać rozwiązania minimalizujące wpływ drgań mechanicznych w sposób
określony w przepisach odrębnych.
4. Wskazuje się na rysunku planu rejon występowania wód gruntowych płycej niż 2 m pod poziomem
terenu oraz ustala się zakaz realizacji w tym rejonie więcej niż jednej kondygnacji podziemnej.
5. Wskazuje się na rysunku planu rejon występowania gruntów słabonośnych.
6. Wskazuje się na rysunku planu ujęcie wód podziemnych wraz z wygrodzonym obszarem
zabezpieczającym przed dostępem osób trzecich.
7. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo
powodzi lub zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego.
8. Zakazuje się, dla całego obszaru planu:
1) lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności
zagrożenia wystąpienia poważnych awarii;
2) przetwarzania lub ich magazynowania z wyłączeniem wstępnego magazynowania odpadów przez ich
wytwórcę.
§ 12.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
1. W zakresie układu drogowo-ulicznego:
1) ustala się, że układ dróg publicznych w obszarze planu stanowią wymienione poniżej tereny dróg,
wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu:
 1.KD-GP
- klasy głównej ruchu przyspieszonego - Trasa N-S
 2.KD-GP
- klasy głównej ruchu przyspieszonego - ul. Połczyńska
 3.KD-G
- klasy głównej
- ul. Powstańców Śląskich
 4.KD-G
- klasy głównej
- ul. Górczewska
 5.KD-Z
- klasy zbiorczej
- ul. Człuchowska
 6.KD-L
- klasy lokalnej
- projektowana
 7.KD-L
- klasy lokalnej
- projektowana
 8.KD-L
- klasy lokalnej
- ul. S. Konarskiego
 9.KD-D
- klasy dojazdowej
- ul. J. Olbrachta
 10.1.KD-D - klasy dojazdowej
- pl. Kasztelański
 10.2.KD-D - klasy dojazdowej
- pl. Kasztelański
 11.KD-D
- klasy dojazdowej
- ul. Strąkowa
 12.1.KD-D - klasy dojazdowej
- ul. Kiermaszowa
 12.2.KD-D - klasy dojazdowej
- ul. Gimnazjalna
 13.1.KD-D - klasy dojazdowej
- ul. Kruszyńska
 13.2.KD-D - klasy dojazdowej
- ul. Kruszyńska
 14.1.KD-D - klasy dojazdowej
- ul. Oświatowa
 14.2.KD-D - klasy dojazdowej
- ul. Oświatowa
 15.1.KD-D - klasy dojazdowej
- ul. Rzędzińska
 15.2.KD-D - klasy dojazdowej
- ul. Rzędzińska
 16.KD-D
- klasy dojazdowej
- ul. A. Krzywoń
 17.KD-D
- klasy dojazdowej
- ul. A. Krzywoń
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 18.KD-D
- klasy dojazdowej
- ul. Synów Pułku
 19.KD-D
- klasy dojazdowej
- projektowana
 20.KD-D
- klasy dojazdowej
- projektowana,
 21.KD-D
- klasy dojazdowej
- projektowana,
 22.KD-D
- klasy dojazdowej
- ul. S. Konarskiego,
 23.KD-D
- klasy dojazdowej
- projektowana;
2) ustala się wschodnią linię rozgraniczającą ul. Powstańców Śląskich na odcinku od 2.KD-GP
ul. Połczyńska do 9.KD-D ul. J. Olbrachta, zgodnie z rysunkiem planu;
3) drogi lokalne oraz dojazdowe projektowane na obszarze objętym planem zapewniają powiązania
z podstawowym miejskim układem drogowo – ulicznym, którego elementami są: 1.KD-GP Trasa N-S,
2.KD-GP ul. Połczyńska, 3.KD-G ul. Powstańców Śląskich, 4.KD-G ul. Górczewska i 5.KD-Z
ul. Człuchowska realizujące powiązania międzydzielnicowe i ponadlokalne;
4) ustala się powiązania dróg publicznych na obszarze objętym planem poprzez skrzyżowania
jednopoziomowe.
2. W zakresie ruchu rowerowego:
1) ustala się realizację ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających: 2.KD-GP ul. Połczyńskiej,
3. KD-G ul. Powstańców Śląskich, 4.KD-G ul. Górczewskiej, 5.KD-Z ul. Człuchowskiej, 8.KD-L
i 22.KD-D ul. S. Konarskiego oraz na fragmencie 21.KD-D;
2) ustala się prowadzenie ruchu rowerowego w terenach publicznych ciągów pieszo-rowerowych,
oznaczonych symbolami: C.28.KPR, C.29.KPR, C.30.KPR, C.31.KPR, C.32.KPR, C.33.KPR
i C.34.KPR, wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu;
3) ustala się prowadzenie ogólnodostępnych ciągów pieszo-rowerowych o szerokości minimum 5,0 m
w terenach oznaczonych symbolami: A.8.U, A.10.MZ/UN/UK, A.13.US, A.14.MW i C.10.ZP,
zgodnie z rysunkiem planu;
4) dopuszcza się możliwość prowadzenia ruchu rowerowego w liniach rozgraniczających pozostałych
dróg publicznych lub poza nimi;
5) dopuszcza się lokalizację stacji oraz parkingów dla rowerów na całym obszarze objętym planem.

1)
2)

3)

4)
5)

3. W zakresie komunikacji pieszej ustala się:
prowadzenie chodników, w liniach rozgraniczających dróg publicznych według ustaleń
szczegółowych dla tych terenów;
prowadzenie publicznych ciągów pieszo-rowerowych w terenach oznaczonych symbolami: C.28.KPR,
C.29.KPR, C.30.KPR, C.31.KPR, C.32.KPR, C.33.KPR i C.34.KPR, wydzielonych liniami
rozgraniczającymi na rysunku planu;
prowadzenie ogólnodostępnych ciągów pieszych o szerokości minimum 3,0 m w terenach
oznaczonych na rysunku planu symbolami: A.2.UA/U, A.6.U, A.7.MZ/UN/UK, A.8.U,
A.10.MZ/UN/UK, A.13.US, A.14.MW, A.15.UO, A.16.MW, A.17.MW/U, C.1.MW, C.10.ZP,
C.14.MW, C.15.MW, C.16.MW, C.17.U, C.18.ZP, C.19.KS, C.21.MW/U, zgodnie z rysunkiem
planu;
rejon lokalizacji bezkolizyjnego, podziemnego przejścia dla pieszych pod 4.KD-G związanego z stacją
II linii metra „Powstańców Śląskich”;
dopuszcza się bezkolizyjne powiązania pieszo-rowerowe przez tereny kolejowe, sąsiadujące
z obszarem planu na wysokości dróg: 21.KD-D lub 22.KD-D ul. Konarskiego oraz C.33 KPR.

4. W zakresie transportu zbiorowego:
1) ustala obsługę II linią metra ze stacji „Powstańców Śląskich”, do której rejony wyjść i wejść wskazano
na rysunku planu;
2) ustala się zasięg korytarza II linii metra, zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza się lokalizację podziemnych i naziemnych urządzeń technicznych związanych
z funkcjonowaniem metra na terenach oznaczonych symbolami: 3.KD-G, 4.KD-G, A.2.UA/U i A.8.U;
4) ustala się obsługę komunikacją tramwajową prowadzoną w liniach rozgraniczających: 2.KD-GP
ul. Połczyńskiej, 3.KD-G ul. Powstańców Śląskich oraz jej fragmentem sąsiadującym z obszarem
planu oraz w 4.KD-G ul. Górczewskiej;
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5) wskazuje się obsługę obszaru objętego planem komunikacją autobusową przebiegającą w liniach
rozgraniczających dróg: 2.KD-GP, 3.KD-G, 4.KD-G i 5.KD-Z;
6) wskazuje się na rysunku planu rejony lokalizacji przystanków: tramwajowych i autobusowych.
5. W zakresie parkowania ustala się:
1) realizację programu parkingowego dla obiektów nowo realizowanych, istniejących rozbudowywanych
lub zmieniających sposób użytkowania, w obrębie działek budowlanych, na których znajdują się
te obiekty, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej;
2) wskaźniki parkingowe dla samochodów osobowych i rowerów w przepisach szczegółowych
dla terenów;
3) nakaz realizacji, w ramach programu parkingowego o którym mowa w pkt 1), miejsc postojowych
dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie przewidzianej w przepisach odrębnych
z zakresu dróg publicznych;
4) lokalizację parkingu z systemu parkingów strategicznych „Parkuj i jedź”, na terenie oznaczonym
symbolem C.25.KS(U).
§ 13.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
1. Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się lokalizowanie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg publicznych
w taki sposób, aby ich lokalizacja nie kolidowała z projektowanymi lub istniejącymi urządzeniami
drogowymi, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg
publicznych w taki sposób, aby ich lokalizacja nie kolidowała z projektowaną lub istniejącą zabudową
i zagospodarowaniem terenu, w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych;
3) w przypadku kolizji z projektowaną zabudową, obiektami lub zagospodarowaniem terenu ustalonym
w planie, dopuszcza się zmianę przebiegu infrastruktury technicznej, o ile nie jest to sprzeczne
z ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi;
4) dopuszcza się lokalizowanie tuneli wieloprzewodowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej takich jak: stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, hydrofornie, stacje
telekomunikacyjne na całym obszarze planu zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) zakazuje się budowy naziemnych oraz nadziemnych liniowych sieci infrastruktury technicznej,
przy czym zakaz ten nie dotyczy infrastruktury technicznej prowadzonej w konstrukcjach mostowych;
6) ustala się zasady obsługi zabudowy z sieci infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi dla terenów.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej za pośrednictwem istniejących i projektowanych
przewodów rozdzielczych zasilanych z:
a) magistrali przebiegającej w ciągu ulic Górczewskiej – J. Olbrachta,
b) magistrali przebiegającej w ulicy Powstańców Śląskich,
c) magistrali przebiegającej w ulicy Połczyńskiej,
d) innych istniejących i projektowanych magistral;
2) zakazuje się realizacji nowych podziemnych ujęć wody o przeznaczeniu innym niż potrzeby
ogólnodostępnych punktów czerpalnych oraz obiektów związanych ze służbą zdrowia
i bezpieczeństwem państwa;
3) dopuszcza się użytkowanie istniejących ujęć wody w sposób dotychczasowy i wyłącznie na potrzeby
obiektów istniejących.
3. W zakresie odprowadzania ścieków:
1) ustala się odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej
odprowadzającej ścieki za pośrednictwem:

MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00-901 WARSZAWA, PLAC DEFILAD 1 PKiN pok. 1321, piętro XIII, tel.:22 656 6718 e-mail:pracownia@pracownia-warszawy.pl
GRUDZIEŃ 2011 r.
17

OPRAC.NR 08/2015

Strona 18 z 114
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki
PROJEKT PLANU

WERSJA DO WYŁOŻENIA

12 października 2015

a) kolektorów ogólnospławnych przebiegających w ulicy Powstańców Śląskich,
b) kolektora ogólnospławnego przebiegającego w ulicy Człuchowskiej,
c) innych istniejących i projektowanych kolektorów oraz kanałów;
2) dopuszcza się, dla istniejącej zabudowy, odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych
do czasu przyłączenia do sieci kanalizacyjnej;
3) zakazuje sie budowy indywidualnych systemów odprowadzania, gromadzenia i oczyszczania ścieków.
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
1) dopuszcza się, dla istniejących obiektów budowlanych i aktualnego zagospodarowania terenu,
odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w sposób dotychczasowy;
2) nakazuje się wyposażenie obiektów budowlanych w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, bezpośrednio
lub pośrednio poprzez zbiorniki retencyjne, przy czym dopuszcza się wykorzystanie gromadzonych
w zbiornikach wód do celów gospodarczych i przeciwpożarowych na warunkach określonych
w przepisach odrębnych;
3) dopuszcza się realizację zbiorników retencyjnych oraz chłonnych na całym obszarze planu, jako
odbiorników wód opadowych i roztopowych, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
4) dopuszcza się, w przypadku braku możliwości odprowadzania wód opadowych i roztopowych
z obiektów budowlanych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, zagospodarowanie ich
na terenie działki własnej poprzez wprowadzanie do ziemi, do dołów chłonnych, zbiorników
retencyjnych lub zbiorników retencyjno-chłonnych, na warunkach określonych w przepisach
odrębnych.
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) dopuszcza się zasilanie w energię elektryczną z:
a) sieci elektroenergetycznej,
b) urządzeń kogeneracyjnych,
c) odnawialnych źródeł energii wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego
lub geotermalną;
2) nakazuje się budowę nowych linii elektroenergetycznych wyłącznie jako kablowych podziemnych;
3) nakazuje się budowę nowych stacji transformatorowych wyłącznie jako wnętrzowych.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z sieci za pośrednictwem istniejących i projektowanych
przewodów rozdzielczych, zasilanych z:
a) magistrali przebiegającej w ulicy Połczyńskiej,
b) magistrali przebiegającej w ulicy Powstańców Śląskich,
c) magistrali przebiegającej w ulicy S. Konarskiego,
d) innych istniejących i projektowanych magistral;
2) dopuszcza się wytwarzanie ciepła w:
a) indywidualnych urządzeniach zasilanych z sieci gazowej lub elektroenergetycznej,
b) urządzeniach kogeneracyjnych,
c) odnawialnych źródłach energii wykorzystujących w procesie przetwarzania energię
promieniowania słonecznego lub geotermalną;
3) zakazuje się realizacji nowych źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi i olejem opałowym.
7. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej:
1) dopuszcza się obsługę telekomunikacyjną:
a) z sieci kablowej za pośrednictwem istniejących i projektowanych przewodów,
b) z sieci bezprzewodowej za pośrednictwem istniejących i projektowanych nadawczo-odbiorczych
urządzeń telekomunikacyjnych, w tym anten i stacji bazowych telefonii komórkowej;
2) dopuszcza się zachowanie istniejących i realizację nowych nadawczo-odbiorczych urządzeń
telekomunikacyjnych z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w pkt. 3;
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3) nakazuje się sytuowanie wszelkich urządzeń radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych
i radiolokacyjnych, w tym stacji bazowych telefonii komórkowej, w takich miejscach lub na takiej
wysokości, by ewentualny obszar o promieniowaniu elektromagnetycznym przekraczającym
dopuszczalny poziom, wystąpił w miejscach niedostępnych dla ludzi oraz nakazuje się ich
maskowanie w sposób dostosowany do ich otoczenia.
8. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci poprzez:

a) gazociągi przebiegające w ulicy Powstańców Śląskich,
b) gazociągi przebiegające w ulicy Połczyńskiej,
c) inne istniejące i projektowane gazociągi;
2) dopuszcza się wykorzystanie paliwa gazowego z sieci gazowej w urządzeniach wytwarzających ciepło
oraz urządzeniach kogeneracyjnych.
9. W zakresie gospodarowania odpadami nakazuje się zapewnienie na terenie nieruchomości miejsc
służących do czasowego magazynowania odpadów wytwarzanych na terenie objętym miejscowym planem,
z uwzględnieniem możliwości segregacji.

§ 14.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów
1. Dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie
z przeznaczeniem określonym w planie; dopuszcza się zachowanie oraz remonty istniejących budynków
i obiektów niezgodnych z zagospodarowaniem określonym w planie, zakazuje się ich rozbudowy
lub nadbudowy.

1)

2)
3)
4)

2. Zakazuje się, na całym obszarze planu, lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem:
obiektów tymczasowych, związanych z organizacją imprez ogólnodostępnych, między innymi: scen,
toalet, punktów handlowych, gastronomicznych, reklam tymczasowych itp. wyłącznie na czas trwania
imprezy;
kiosków, o których mowa w § 9 ust.7;
obiektów tymczasowych związanych z prowadzeniem robót budowlanych, wyłącznie w czasie
ważności pozwolenia na budowę;
sezonowych ogródków gastronomicznych.
§ 15.
Wysokość stawki procentowej

1. Określa się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, w wysokości 30 % dla terenów: U, UA, UA/U,
US, MW/U, MW, MZ, MZ/UN/UK, MN, MN/U, MN, KS(U), KS, IE, IK.
2. Nie określa się wysokości stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu dla terenów: UO, ZP, KP, KPJ, KPR, KD-PM,
KD-GP, KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D.
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Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe dla terenów
§ 16.
Dla terenu oznaczonego symbolem A.1.UA określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu administracji publicznej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu: biur, gastronomii, handlu detalicznego z wykluczeniem
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz realizacji dominanty przestrzennej zgodnie z § 6 ust. 6;
2) nakaz szczególnego opracowania posadzki, zgodnie z rysunkiem oraz § 6 ust. 5;
3) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
4) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
5) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 3,0;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 70 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 24 m;
minimalna wysokość zabudowy: 12 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 7;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 4;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 6000 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 60 m;
11) kąt nachylenia dachu: 0o - 12o.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 3.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 6.KD-L;
2) dopuszczenie obsługi terenu od 4.KD-G ul. Górczewskiej;
3) wskaźniki parkingowe:
a) dla biur i urzędów - nie mniej niż 15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
b) dla gastronomii – nie mniej niż 13 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
c) dla handlu i usług - nie mniej niż 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
4) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
5) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
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8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 17.
Dla terenu oznaczonego symbolem A.2.UA/U określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu: administracji publicznej, biur, kultury, nauki;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zamieszkanie zbiorowe – domy akademickie, usługi z zakresu: turystyki
– hotele, gastronomii; handlu detalicznego z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 400 m2.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) oś kompozycyjna zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 10;
2) nakaz nasadzenia lub uzupełnień rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 11;
3) nakaz wytworzenia ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu oraz § 12 ust. 3 pkt 3);
4) nakaz szczególnego opracowania posadzki, zgodnie z rysunkiem oraz § 6 ust. 5;
5) nakaz lokalizowania co najmniej w parterach budynków usług ogólnodostępnych zgodnie z rysunkiem
planu oraz § 6 ust. 4;
6) dopuszczenie lokalizacji podziemnych i naziemnych urządzeń technicznych związanych
z funkcjonowaniem metra, wkomponowanych w zagospodarowanie terenu, niekolidujących z ciągami
pieszymi oraz rejonem miejsca wymagającego szczególnego opracowania posadzki;
7) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
8) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
9) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 3,0;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 20 m;
minimalna wysokość zabudowy: 12 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 6;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 3000 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 50 m;
11) kąt nachylenia dachu: 0o - 12o.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
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5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 3.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
obsługa terenu od 6.KD-L;
dopuszczenie obsługi technicznej terenu A3.IK;
dopuszczenie obsługi terenu od 4.KD-G ul. Górczewskiej;
wskaźniki parkingowe:
a) dla biur i urzędów - nie mniej niż 15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
b) dla gastronomii – nie mniej niż 13 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
c) dla hoteli:
- nie mniej niż 2,5 miejsca postojowego na 10 łóżek,
- dodatkowo co najmniej 1 miejsce postojowe dla autobusu, dla obiektu,
d) dla akademików – nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 10 łóżek,
e) dla handlu i usług - nie mniej niż 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
5) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
6) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
1)
2)
3)
4)

8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 18.
Dla terenu oznaczonego symbolem A.3.IK określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: infrastruktura kanalizacyjna – pompownia sanitarna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,5;
maksymalna powierzchnia zabudowy: nie określa się;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: nie określa się;
maksymalna wysokość zabudowy: 7 m;
minimalna wysokość zabudowy: nie określa się;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: nie określa się;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: nie określa się;
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9) minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 560 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 24 m;
11) kąt nachylenia dachu i bryła kształtowane w dostosowaniu do funkcji budynku.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 3.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej: dopuszczenie obsługi technicznej terenu od 6.KD-L poprzez teren
A.2.UA/U.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 19.
Dla terenu oznaczonego symbolem A.4.KS określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: parking naziemny.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz nasadzenia lub uzupełnień rzędu drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 11;
2) nakaz realizacji podłoża przepuszczalnego;
3) zakaz lokalizowania budynków;
4) zakaz lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych;
5) zakaz realizacji ogrodzeń.
3. Zasady kształtowania zabudowy
powierzchnia biologicznie czynna 30 %.

oraz

wskaźniki

zagospodarowania

terenu:

minimalna

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej: obsługa terenu od: 6.KD-L i 7.KD-L.
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8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 20.
Dla terenu oznaczonego symbolem A.5.MZ określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zamieszkanie zbiorowe - domy akademickie, usługi z zakresu turystyki hotele;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu: kultury, nauki, gastronomii, handlu detalicznego
z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz nasadzenia lub uzupełnień rzędu drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 11;
2) nakaz lokalizowania co najmniej w parterach budynków usług ogólnodostępnych zgodnie z rysunkiem
planu oraz § 6 ust. 4;
3) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
4) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
5) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 2,0;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 25 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 20 m;
minimalna wysokość zabudowy: 12 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 6;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 3000 m2;
minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 60 m;
kąt nachylenia dachu: 0o - 12o.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
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1) obsługa terenu od 6.KD-L;
2) wskaźniki parkingowe:
a) dla hoteli:
 nie mniej niż 2,5 miejsca postojowego na 10 łóżek,
 dodatkowo co najmniej 1 miejsce postojowe dla autobusu, dla obiektu,
b) dla akademików – nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 10 łóżek,
c) dla gastronomii – nie mniej niż 13 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
d) dla handlu i usług - nie mniej niż 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
3) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
4) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 21.
Dla terenu oznaczonego symbolem A.6.U określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu: biur, kultury, nauki;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zamieszkanie zbiorowe - domy akademickie, usługi z zakresu: turystyki
– hotele, gastronomii, handlu detalicznego z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 400 m2.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) oś kompozycyjna zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 10;
2) nakaz wytworzenia ciągu pieszego zgodnie z rysunkiem planu oraz § 12 ust. 3 pkt 3);
3) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
4) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
5) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 2,0;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 25 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 20 m;
minimalna wysokość zabudowy: 12 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 6;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 3000 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 60 m;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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11) kąt nachylenia dachu: 0 - 12 .
o

o

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 6.KD-L;
2) wskaźniki parkingowe:

a) dla biur i urzędów - nie mniej niż 15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
b) dla gastronomii – nie mniej niż 13 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
c) dla hoteli:
- nie mniej niż 2,5 miejsca postojowego na 10 łóżek,
- dodatkowo co najmniej 1 miejsce postojowe dla autobusu, dla obiektu,
d) dla akademików – nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 10 łóżek,
e) dla handlu i usług - nie mniej niż 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
3) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
4) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 22.
Dla terenu oznaczonego symbolem A.7.MZ/UN/UK określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zamieszkanie zbiorowe - domy akademickie, usługi z zakresu: turystyki –
hotele, nauki, kultury;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu: biur, oświaty, gastronomii, handlu detalicznego
z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) oś kompozycyjna zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 10;
2) nakaz nasadzenia lub uzupełnień rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 11;
3) nakaz wytworzenia strefy zieleni urządzonej zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 12 pkt. 1),
dla której ustala się:
a) maksymalną powierzchnię utwardzoną: 30 %,
b) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury,
c) nakaz lokalizacji elementów wyposażenia powtarzalnego o jednorodnej formie, co najmniej
na obszarze tej części strefy, która jest położona w liniach rozgraniczających danego terenu,
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d) dopuszczenie lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych, będących częścią obiektów
gastronomicznych, lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie strefy zieleni,
e) zakaz lokalizowania zabudowy,
f) zakaz lokalizowania parkingów naziemnych,
g) zakaz realizacji ogrodzeń;
nakaz wytworzenia ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu oraz § 12 ust. 3 pkt 3);
nakaz wytworzenia ciągu pieszo-jezdnego zgodnie z rysunkiem planu o szerokości min. 5,0 m;
wskazuje się budynki szczególne w funkcjonalno-przestrzennej strukturze Osiedla „Przyjaźń”
o funkcjach kultury, nauki lub sportu i rekreacji, zgodnie z § 6 ust. 15;
kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,4;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 1;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 20 000 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: nie określa się;
11) kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie
z § 8 ust. 2.
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1.
8. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od: 6.KD-L, 7.KD-L lub 8.KD-L ul. S. Konarskiego;
2) wskaźniki parkingowe:
a) dla hoteli:
 nie mniej niż 2,5 miejsca postojowego na 10 łóżek,
- dodatkowo co najmniej 1 miejsce postojowe dla autobusu, dla obiektu,
b) dla akademików – nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 10 łóżek,
c) dla biur - nie mniej niż 15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
d) dla gastronomii – nie mniej niż 13 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
e) dla handlu i usług - nie mniej niż 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
3) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
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4) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
9. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
11. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 23.
Dla terenu oznaczonego symbolem A.8.U określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu: biur, kultury, nauki;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zamieszkanie zbiorowe - domy akademickie, usługi z zakresu: turystyki
– hotele, gastronomii, handlu detalicznego z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 400 m2.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) akcenty urbanistyczno-architektoniczne zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 7;
2) osie kompozycyjne zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 10;
3) nakaz nasadzenia lub uzupełnień rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 11;
4) nakaz wytworzenia strefy zieleni urządzonej zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 12 pkt. 1),
dla której ustala się:
a) maksymalną powierzchnię utwardzoną: 30 %,
b) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury,
c) nakaz lokalizacji elementów wyposażenia powtarzalnego o jednorodnej formie, co najmniej
na obszarze tej części strefy, która jest położona w liniach rozgraniczających danego terenu,
d) dopuszczenie lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych, będących częścią obiektów
gastronomicznych, lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie strefy zieleni,
e) zakaz lokalizowania zabudowy,
f) zakaz lokalizowania parkingów naziemnych,
g) zakaz realizacji ogrodzeń;
5) nakaz wytworzenia ciągów pieszo-rowerowych zgodnie z rysunkiem planu oraz § 12 ust. 2 pkt. 3);
6) nakaz wytworzenia ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu oraz § 12 ust. 3 pkt 3);
7) wskazuje się istniejące ciągi pieszo-jezdne zgodnie z rysunkiem planu o szerokości min. 5,0 m;
8) nakaz szczególnego opracowania posadzki, zgodnie z rysunkiem oraz § 6 ust. 5;
9) dopuszczenie lokalizacji podziemnych i naziemnych urządzeń technicznych związanych
z funkcjonowaniem metra, wkomponowanych w zagospodarowanie terenu, niekolidujących z ciągami
pieszymi oraz rejonem miejsca wymagającego szczególnego opracowania posadzki;
10) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
11) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
12) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalna intensywność zabudowy: 0,8;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40 % powierzchni działki budowlanej;
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minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 1;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 3000 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 50 m;
11) kąt nachylenia dachu: 0o - 12o;
dla czterech budynków Osiedla „Przyjaźń” dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której
zlokalizowane jest wejście do budynku.
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 3.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 21.KD-D;
2) wskaźniki parkingowe:
a) dla biur - nie mniej niż 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
b) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
c) dla hoteli:
- nie mniej niż 4 miejsca postojowego na 10 łóżek,
- dodatkowo co najmniej 1 miejsce postojowe dla autobusu, dla obiektu,
d) dla akademików – nie mniej niż 3 miejsca postojowe na 10 łóżek,
e) dla handlu i usług - nie mniej niż 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
3) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
4) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 24.
Dla terenu oznaczonego symbolem A.9.MZ/UN/UK określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zamieszkanie zbiorowe - domy akademickie, usługi z zakresu: turystyki –
hotele, nauki, kultury;
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2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu: biur, oświaty, gastronomii, handlu detalicznego
z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) oś kompozycyjna zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 10;
2) nakaz nasadzenia lub uzupełnień rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 11;
3) nakaz wytworzenia strefy zieleni urządzonej zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 12 pkt. 1),
dla której ustala się:
a) maksymalną powierzchnię utwardzoną: 30 %,
b) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury,
c) nakaz lokalizacji elementów wyposażenia powtarzalnego o jednorodnej formie, co najmniej
na obszarze tej części strefy, która jest położona w liniach rozgraniczających danego terenu,
d) dopuszczenie lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych, będących częścią obiektów
gastronomicznych, lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie strefy zieleni,
e) zakaz lokalizowania zabudowy,
f) zakaz lokalizowania parkingów naziemnych,
g) zakaz realizacji ogrodzeń;
4) wskazuje się istniejące ciągi pieszo-jezdne zgodnie z rysunkiem planu o szerokości min. 5,0 m;
5) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
6) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
7) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,4;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 1;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 30 000 m2;
minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: nie określa się;
kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie
z § 8 ust. 2.
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 4.
8. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od: 21.KD-D i 22.KD-D ul. S. Konarskiego;
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2) wskaźniki parkingowe:
a) dla hoteli:
- nie mniej niż 4 miejsca postojowego na 10 łóżek,
- dodatkowo co najmniej 1 miejsce postojowe dla autobusu, dla obiektu,
b) dla akademików – nie mniej niż 3 miejsca postojowe na 10 łóżek,
c) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
d) dla handlu i usług - nie mniej niż 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
3) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
4) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
9. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
11. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 25.
Dla terenu oznaczonego symbolem A.10.MZ/UN/UK określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zamieszkanie zbiorowe - domy akademickie, usługi z zakresu: turystyki –
hotele, nauki, kultury;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu: oświaty, gastronomii, handlu detalicznego
z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) akcenty urbanistyczno-architektoniczne zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 7;
2) osie kompozycyjne zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 10;
3) nakaz nasadzenia lub uzupełnień rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 11;
4) nakaz wytworzenia strefy zieleni urządzonej zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 12 pkt. 1),
dla której ustala się:
a) maksymalną powierzchnię utwardzoną: 30 %,
b) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury,
c) nakaz lokalizacji elementów wyposażenia powtarzalnego o jednorodnej formie, co najmniej
na obszarze tej części strefy, która jest położona w liniach rozgraniczających danego terenu,
d) dopuszczenie lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych, będących częścią obiektów
gastronomicznych, lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie strefy zieleni,
e) zakaz lokalizowania zabudowy,
f) zakaz lokalizowania parkingów naziemnych,
g) zakaz realizacji ogrodzeń;
5) nakaz wytworzenia ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu oraz § 12 ust. 3 pkt 3);
6) wskazuje się istniejące ciągi pieszo-jezdne zgodnie z rysunkiem planu o szerokości min. 5,0 m;
7) wskazuje się budynki szczególne w funkcjonalno-przestrzennej strukturze Osiedla „Przyjaźń”
o funkcjach kultury, nauki lub sportu i rekreacji, zgodnie z § 6 ust. 15;
8) nakaz szczególnego opracowania posadzki, zgodnie z rysunkiem oraz § 6 ust. 5;
9) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
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10) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
11) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,4;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 1;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 20 000 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: nie określa się;
11) kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie
z § 8 ust. 2.
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 4.
8. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od: 8.KD-L i 22.KD-D ul. S .Konarskiego;
2) wskaźniki parkingowe:
a) dla hoteli:
- nie mniej niż 4 miejsca postojowego na 10 łóżek,
- dodatkowo co najmniej 1 miejsce postojowe dla autobusu, dla obiektu,
b) dla akademików – nie mniej niż 3 miejsca postojowe na 10 łóżek,
c) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
d) dla handlu i usług - nie mniej niż 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
3) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
4) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
9. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
11. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
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§ 26.
Dla terenu oznaczonego symbolem A.11.MZ/UN/UK określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zamieszkanie zbiorowe - domy akademickie, usługi z zakresu: turystyki –
hotele, nauki, kultury;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu: oświaty, gastronomii, handlu detalicznego
z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz nasadzenia lub uzupełnień rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 11;
2) nakaz wytworzenia strefy zieleni urządzonej zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 12 pkt. 1),
dla której ustala się:
a) maksymalną powierzchnię utwardzoną: 30 %,
b) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury,
c) nakaz lokalizacji elementów wyposażenia powtarzalnego o jednorodnej formie, co najmniej
na obszarze tej części strefy, która jest położona w liniach rozgraniczających danego terenu,
d) dopuszczenie lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych, będących częścią obiektów
gastronomicznych, lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie strefy zieleni,
e) zakaz lokalizowania zabudowy,
f) zakaz lokalizownia parkingów naziemnych,
g) zakaz realizacji ogrodzeń;
3) wskazuje się istniejący ciąg pieszo-jezdny zgodnie z rysunkiem planu o szerokości min. 5,0 m;
4) wskazuje się budynek szczególny w funkcjonalno-przestrzennej strukturze Osiedla „Przyjaźń”
o funkcjach kultury, nauki lub sportu i rekreacji, zgodnie z § 6 ust. 15;
5) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
6) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
7) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,4;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 1;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 9 000 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: nie określa się;
11) kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie
z § 8 ust. 2.
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6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
8. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 23.KD-D,
dopuszczenie obsługi terenu od 8.KD-L ul. S. Konarskiego;
2) wskaźniki parkingowe:
a) dla hoteli:
- nie mniej niż 4 miejsca postojowego na 10 łóżek,
- dodatkowo co najmniej 1 miejsce postojowe dla autobusu, dla obiektu,
b) dla akademików – nie mniej niż 3 miejsca postojowe na 10 łóżek,
c) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
d) dla handlu i usług - nie mniej niż 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
3) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
4) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
9. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
11. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 27.
Dla terenu oznaczonego symbolem A.12.MN określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
jednorodzinnych wolnostojących.

zabudowa

mieszkaniowa

jednorodzinna

w

postaci

budynków

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz wytworzenia strefy zieleni urządzonej zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 12 pkt. 2),
dla której ustala się:
a) maksymalną powierzchnię utwardzoną: 30 %,
b) zakaz lokalizowania zabudowy,
c) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury;
2) wskazuje się istniejące ciągi pieszo-jezdne zgodnie z rysunkiem planu o szerokości min. 5,0 m;
3) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
4) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
5) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalna intensywność zabudowy: 0,4;
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maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 10 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 1;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 400 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 20 m;
11) kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie
z § 8 ust. 2.
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
8. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 23.KD-D poprzez istniejący układ ciągów pieszo-jezdnych;
2) wskaźnik parkingowy: nie mniej niż 2 miejsca postojowe 1 lokal mieszkalny;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1.
9. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
11. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 28.
Dla terenu oznaczonego symbolem A.13.US określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i rekreacji;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi gastronomii.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz nasadzenia lub uzupełnień rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 11;
2) nakaz wytworzenia strefy zieleni urządzonej zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 12 pkt. 1),
dla której ustala się:
a) maksymalną powierzchnię utwardzoną: 30 %,
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b) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury,
c) nakaz lokalizacji elementów wyposażenia powtarzalnego o jednorodnej formie, co najmniej
na obszarze tej części strefy, która jest położona w liniach rozgraniczających danego terenu,
d) dopuszczenie lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych, będących częścią obiektów
gastronomicznych, lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie strefy zieleni,
e) zakaz lokalizowania zabudowy,
f) zakaz lokalizowania parkingów naziemnych,
g) zakaz realizacji ogrodzeń;
nakaz wytworzenia ciągu pieszo-rowerowego zgodnie z rysunkiem planu oraz § 12 ust. 2 pkt. 3);
nakaz wytworzenia ciągu pieszego zgodnie z rysunkiem planu oraz § 12 ust. 3 pkt 3);
kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,1;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 10 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 1;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 30 000 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: nie określa się;
11) kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie
z § 8 ust. 2.
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 4.
8. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 8.KD-L ul. S. Konarskiego poprzez ciągi pieszo-jezdne;
2) wskaźniki parkingowe:
a) dla usług sportu i rekreacji - nie mniej niż 18 miejsc postojowych na 100 widzów
lub użytkowników,
b) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych;
3) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
4) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
9. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
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1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
11. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 29.
Dla terenu oznaczonego symbolem A.14.MW określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu: kultury, gastronomii, handlu detalicznego
z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz nasadzenia lub uzupełnień rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 11;
2) nakaz wytworzenia strefy zieleni urządzonej zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 12 pkt. 1),
dla której ustala się:
a) maksymalną powierzchnię utwardzoną: 30 %,
b) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury,
c) nakaz lokalizacji elementów wyposażenia powtarzalnego o jednorodnej formie, co najmniej
na obszarze tej części strefy, która jest położona w liniach rozgraniczających danego terenu,
d) dopuszczenie lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych, będących częścią obiektów
gastronomicznych, lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie strefy zieleni,
e) zakaz lokalizowania zabudowy,
f) zakaz lokalizowania parkingów naziemnych,
g) zakaz realizacji ogrodzeń;
3) nakaz wytworzenia ciągu pieszo-rowerowego zgodnie z rysunkiem planu oraz § 12 ust. 2 pkt. 3);
4) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
5) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
6) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 1,5;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 15 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 5;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 2000 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 60 m;
11) kąt nachylenia dachu: 0o - 12o.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
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5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 4.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 9.KD-D ul. J. Olbrachta;
2) wskaźniki parkingowe:
a) dla zabudowy mieszkaniowej – minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, jednak nie mniej
niż 1 miejsce na 60 m2 powierzchni użytkowej mieszkania;
b) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
c) dla handlu i usług - nie mniej niż 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
3) nakaz realizacji miejsc postojowych ogólnodostępnych w liczbie nie mniejszej niż 10 % potrzeb
parkingowych obliczonych według wskaźników parkingowych dla terenu przeznaczonego
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – realizowanych jako dodatkowe miejsca postojowe
w stosunku do obliczonych potrzeb;
4) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2 lit. b, c i d;
5) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 30.
Dla terenu oznaczonego symbolem A.15.UO określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: usługi oświaty – przedszkole, szkoła.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz nasadzenia lub uzupełnień rzędu drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 11;
2) nakaz szczególnego opracowania posadzki, zgodnie z rysunkiem oraz § 6 ust. 5;
3) nakaz wytworzenia ciągu pieszego zgodnie z rysunkiem planu oraz § 12 ust. 3 pkt 3);
4) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
5) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
6) zakaz realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.

1)
2)
3)
4)
5)

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,8;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
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minimalna wysokość zabudowy: 4 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 1;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 6000 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 60 m;
11) kąt nachylenia dachu i bryła kształtowane w dostosowaniu do funkcji obiektu.
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 4.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 9.KD-D ul. J. Olbrachta;
2) wskaźnik parkingowy: nie mniej niż 3 miejsca postojowe na 100 dzieci lub uczniów;
3) nakaz przeznaczenia co najmniej 3 miejsc postojowych dla krótkotrwałego postoju osób podwożących
dzieci lub uczniów;
4) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż:
a) 5 stanowisk postojowych na 100 dzieci dla przedszkoli,
b) 20 stanowisk postojowych na 100 uczniów na zmianę dla szkół podstawowych, gimnazjów
i liceów;
5) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 31.
Dla terenu oznaczonego symbolem A.16.MW określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu: kultury, gastronomii, handlu detalicznego
z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz nasadzenia lub uzupełnień rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 11;
2) nakaz wytworzenia ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu oraz § 12 ust. 3 pkt. 3);
3) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
4) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
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5) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 1,5;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 15 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 5;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 2000 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 60 m;
11) kąt nachylenia dachu: 0o - 12o.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2, 4.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 9.KD-D ul. J. Olbrachta;
2) wskaźniki parkingowe:
a) dla zabudowy mieszkaniowej – minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, jednak nie mniej
niż 1 miejsce na 60 m2 powierzchni użytkowej mieszkania;
b) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
c) dla handlu i usług - nie mniej niż 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
3) nakaz realizacji miejsc postojowych ogólnodostępnych w liczbie nie mniejszej niż 10 % potrzeb
parkingowych obliczonych według wskaźników parkingowych dla terenu przeznaczonego
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – realizowanych jako dodatkowe miejsca postojowe
w stosunku do obliczonych potrzeb;
4) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2 lit. b, c i d;
5) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.

9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
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§ 32.
Dla terenu oznaczonego symbolem A.17.MW/U określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi z zakresu: biur, kultury,
nauki;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu: gastronomii, handlu detalicznego z wykluczeniem
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz nasadzenia lub uzupełnień rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 11;
2) nakaz wytworzenia ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu oraz § 12 ust. 3 pkt 3);
3) nakaz lokalizowania co najmniej w parterach budynków usług ogólnodostępnych zgodnie z rysunkiem
planu oraz § 6 ust. 4;
4) nakaz szczególnego opracowania posadzki, zgodnie z rysunkiem oraz § 6 ust. 5;
5) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
6) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
7) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 1,5;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 40 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 15 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 5;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 2000 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 60 m;
11) kąt nachylenia dachu: 0o - 12o.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 9.KD-L ul. J. Olbrachta;
2) wskaźniki parkingowe:
a) dla zabudowy mieszkaniowej – minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, jednak nie mniej
niż 1 miejsce 60 m2 powierzchni użytkowej mieszkania,
b) dla biur - nie mniej niż 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
c) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
d) dla handlu i usług - nie mniej niż 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
3) nakaz realizacji miejsc postojowych ogólnodostępnych w liczbie nie mniejszej niż 10 % potrzeb
parkingowych obliczonych według wskaźników parkingowych dla terenu przeznaczonego
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pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – realizowanych jako dodatkowe miejsca postojowe
w stosunku do obliczonych potrzeb;
4) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2 lit. b, c i d;
5) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 33.
Dla terenu oznaczonego symbolem B.1.MN/U określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci budynków jednorodzinnych wolnostojących
lub budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej;
2) usługi z zakresu: biur, kultury, handlu detalicznego z wykluczeniem obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, gastronomii, w formie samodzielnych budynków,
budynków mieszkaniowo-usługowych lub lokali usługowych w budynkach mieszkalnych.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz wytworzenia strefy zieleni urządzonej zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 12 pkt. 2),
dla której ustala się:
a) maksymalną powierzchnię utwardzoną: 30 %,
b) zakaz lokalizowania zabudowy,
c) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury;
2) nakaz lokalizowania co najmniej w parterach budynków usług ogólnodostępnych zgodnie z rysunkiem
planu oraz § 6 ust. 4;
3) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
4) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
5) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,8;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 700 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 10 m;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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11) kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie
z § 8 ust. 1.
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
8. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od: 9.KD-D ul. J. Olbrachta, 10.1.KD-D pl. Kasztelański i ul. Powstańców Śląskich,
przylegającej do obszaru planu;
2) wskaźniki parkingowe:
a) dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej niż 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny,
b) dla biur - nie mniej niż 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
c) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
d) dla handlu i usług - nie mniej niż 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
3) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2 lit. b, c i d;
4) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
9. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
11. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 34.
Dla terenu oznaczonego symbolem B.2.MN określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci budynków
jednorodzinnych wolnostojących.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz wytworzenia strefy zieleni urządzonej zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 12 pkt. 2),
dla której ustala się:
a) maksymalną powierzchnię utwardzoną: 30 %,
b) zakaz lokalizowania zabudowy,
c) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury;
2) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
3) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
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4) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,5;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 900 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 20 m;
11) kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie
z § 8 ust. 1.
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
8. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od: 9.KD-D ul. J. Olbrachta i 12.1.KD-D ul. Kiermaszowej;
2) wskaźnik parkingowy: nie mniej niż 2 miejsca postojowe 1 lokal mieszkalny;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1.
9. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
11. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 35.
Dla terenu oznaczonego symbolem B.3.MN określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci budynków
jednorodzinnych wolnostojących.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
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1) nakaz wytworzenia strefy zieleni urządzonej zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 12 pkt. 2),
dla której ustala się:
a) maksymalną powierzchnię utwardzoną: 30 %,
b) zakaz lokalizowania zabudowy,
c) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury;
2) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
3) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
4) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,5;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 900 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 20 m;
11) kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie
z § 8 ust. 1.
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
8. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od: 11.KD-D ul. Strąkowej, 12.1.KD-D ul. Kiermaszowej i 13.1.KD-D
ul. Kruszyńskiej;
2) dopuszczenie obsługi terenu od 9.KD-D ul. J. Olbrachta;
3) wskaźnik parkingowy: nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny;
4) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1.
9. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
11. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
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§ 36.
Dla terenu oznaczonego symbolem B.4.MN określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci budynków
jednorodzinnych wolnostojących.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz wytworzenia strefy zieleni urządzonej zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 12 pkt. 2),
dla której ustala się:
a) maksymalną powierzchnię utwardzoną: 30 %,
b) zakaz lokalizowania zabudowy,
c) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury;
2) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
3) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
4) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,5;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 900 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 20 m;
11) kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie
z § 8 ust. 1.
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2, 4.
8. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od: 9.KD-D ul. J. Olbrachta, 11.KD-D ul. Strąkowej, 13.1.KD-D ul. Kruszyńskiej
i 14.1.KD-D ul. Oświatowej;
2) wskaźnik parkingowy: nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1.

MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00-901 WARSZAWA, PLAC DEFILAD 1 PKiN pok. 1321, piętro XIII, tel.:22 656 6718 e-mail:pracownia@pracownia-warszawy.pl
GRUDZIEŃ 2011 r.
46

OPRAC.NR 08/2015

Strona 47 z 114
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki
PROJEKT PLANU

WERSJA DO WYŁOŻENIA

12 października 2015

9. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
11. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 37.
Dla terenu oznaczonego symbolem B.5.MN określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci budynków
jednorodzinnych wolnostojących.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz zachowania ciągu pieszo-jezdnego (batalionu AK „Miotła”) zgodnie z rysunkiem planu
o szerokości min. 5,0 m;
2) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
3) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
4) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,5;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 40 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 900 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 20 m;
11) kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie
z § 8 ust. 1.
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 4.

MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00-901 WARSZAWA, PLAC DEFILAD 1 PKiN pok. 1321, piętro XIII, tel.:22 656 6718 e-mail:pracownia@pracownia-warszawy.pl
GRUDZIEŃ 2011 r.
47

OPRAC.NR 08/2015

Strona 48 z 114
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki
PROJEKT PLANU

WERSJA DO WYŁOŻENIA

12 października 2015

8. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od: 9.KD-D ul. J. Olbrachta, 11.KD-D ul. Strąkowej, 14.1.KD-D ul. Oświatowej,
15.1.KD-D ul. Rzędzińskiej oraz ciągu pieszo-jezdnego Batalionu AK „Miotła”;
2) wskaźnik parkingowy: nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1.
9. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
11. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 38.
Dla terenu oznaczonego symbolem B.6.MN określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci budynków
jednorodzinnych wolnostojących.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,5;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 40 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 900 m2;
minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 20 m;
kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie
z § 8 ust. 1.
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
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7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 4.
8. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od: 9.KD-D ul. J. Olbrachta, 11.KD-D ul. Strąkowej i 15.1.KD-D ul. Rzędzińskiej;
2) wskaźnik parkingowy: nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1.
9. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
11. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 39.
Dla terenu oznaczonego symbolem B.7.MN określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci budynków
jednorodzinnych wolnostojących.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,5;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 40 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 900 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 20 m;
11) kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie
z § 8 ust. 1.
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6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1.
8. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od: jezdni serwisowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających 5.KD-Z
ul. Człuchowskiej, 11.KD-D ul. Strąkowej i 15.2.KD-D ul. Rzędzińskiej;
2) wskaźnik parkingowy: nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1.
9. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
11. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 40.
Dla terenu oznaczonego symbolem B.8.MN określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci budynków
jednorodzinnych wolnostojących.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz zachowania ciągu pieszo-jezdnego (Joyce’a Jamesa) zgodnie z rysunkiem planu o szerokości
min. 5,0 m;
2) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
3) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
4) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,5;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 40 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 900 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 20 m;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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11) kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie
z § 8 ust. 1.
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
8. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od: jezdni serwisowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających 5.KD-Z
ul. Człuchowskiej, 11.KD-D ul. Strąkowej, 14.2.KD-D ul. Oświatowej i 15.2.KD-D ul. Rzędzińskiej
oraz ciągu pieszo-jezdnego Joyce’a Jamesa;
2) wskaźnik parkingowy: nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1.
9. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
11. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 41.
Dla terenu oznaczonego symbolem B.9.US określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: usługi sportu i rekreacji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,1;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 10 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: nie określa się;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: nie określa się;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: nie określa się;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: nie określa się;
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9) minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 10 000 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 80 m;
11) kąt nachylenia dachu i bryła kształtowane w dostosowaniu do funkcji obiektu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie
z § 8 ust. 1.
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
8. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od: 11.KD-D ul. Strąkowej lub 14.2.KD-D ul. Oświatowej;
2) wskaźnik parkingowy: 18 miejsc postojowych na 100 widzów lub użytkowników;
3) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
4) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1.
10. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
12. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 42.
Dla terenu oznaczonego symbolem B.10.MN określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci budynków
jednorodzinnych wolnostojących.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz wytworzenia strefy zieleni urządzonej zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 12 pkt. 2),
dla której ustala się:
a) maksymalną powierzchnię utwardzoną: 30 %,
b) zakaz lokalizowania zabudowy,
c) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury;
2) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
3) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
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4) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,5;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 900 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 20 m;
11) kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie
z § 8 ust. 1.
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.

1)
2)
3)
4)

8. Zasady obsługi komunikacyjnej:
obsługa terenu od: 11.KD-D ul. Strąkowej, 13.2.KD-D ul. Kruszyńskiej, i 14.2KD.D ul. Oświatowej;
dopuszczenie obsługi od 5.KD-Z ul. Człuchowskiej;
wskaźnik parkingowy: 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny;
w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1.

9. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
11. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 43.
Dla terenu oznaczonego symbolem B.11.MN określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci budynków
jednorodzinnych wolnostojących.
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz wytworzenia strefy zieleni urządzonej zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 12 pkt. 2),
dla której ustala się
a) maksymalną powierzchnię utwardzoną: 30 %,
b) zakaz lokalizowania zabudowy,
c) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury;
2) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
3) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
4) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,5;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 900 m2;
minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 20 m;
kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie
z § 8 ust. 1.
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
8. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od: 11.KD-D ul. Strąkowej, 12.2.KD-D ul. Gimnazjalnej, i 13.2.KD-D
ul. Kruszyńskiej;
2) dopuszczenie obsługi od 5.KD-Z ul. Człuchowskiej dla istniejącego zagospodarowania;
3) wskaźnik parkingowy: nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny;
4) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1.
9. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
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11. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 44.
Dla terenu oznaczonego symbolem B.12.MN/U określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci budynków jednorodzinnych wolnostojących
lub budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej;
2) usługi z zakresu: biur, kultury, handlu detalicznego z wykluczeniem obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, gastronomii, w formie samodzielnych budynków,
budynków mieszkaniowo-usługowych lub lokali usługowych w budynkach mieszkalnych.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz wytworzenia strefy zieleni urządzonej zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 12 pkt. 2),
dla której ustala się:
a) maksymalną powierzchnię utwardzoną: 30 %,
b) zakaz lokalizowania zabudowy,
c) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury;
2) nakaz lokalizowania w parterach budynków usług ogólnodostępnych zgodnie z rysunkiem planu
oraz § 6 ust. 4;
3) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
4) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
5) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,8;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 700 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 10 m;
11) kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie
z § 8 ust. 1.
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
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7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
8. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od: 11.KD-D ul. Strąkowej i 12.2.KD-D ul. Gimnazjalnej;
2) wskaźniki parkingowe:
a) dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny,
b) dla biur - nie mniej niż 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
c) dla gastronomii - nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
d) dla handlu i usług - nie mniej niż 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
3) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2 lit. b, c i d;
4) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
9. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
11. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 45.
Dla terenu oznaczonego symbolem B.13.MN określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci budynków
jednorodzinnych wolnostojących.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz wytworzenia strefy zieleni urządzonej zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 12 pkt. 2),
dla której ustala się:
a) maksymalną powierzchnię utwardzoną: 30 %,
b) zakaz lokalizowania zabudowy,
c) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury;
2) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
3) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
4) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,5;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 900 m2;
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10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 20 m;
11) kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie
z § 8 ust. 1.
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
8. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 12.2.KD-D ul. Gimnazjalnej;
2) wskaźnik parkingowy: nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1.
9. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
11. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 46.
Dla terenu oznaczonego symbolem B.14.MN/U określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci budynków jednorodzinnych wolnostojących
lub budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej;
2) usługi z zakresu: biur, kultury, handlu detalicznego z wykluczeniem obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, gastronomii, w formie samodzielnych budynków,
budynków mieszkaniowo-usługowych lub lokali usługowych w budynkach mieszkalnych.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz wytworzenia strefy zieleni urządzonej zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 12 pkt. 2),
dla której ustala się:
a) maksymalną powierzchnię utwardzoną: 30 %,
b) zakaz lokalizowania zabudowy,
c) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury;
2) nakaz lokalizowania w parterach budynków usług ogólnodostępnych zgodnie z rysunkiem planu
oraz § 6 ust. 4;
3) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
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4) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
5) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,8;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 700 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 10 m;
11) kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie
z § 8 ust. 1.
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
8. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od: 5.KD-Z ul. Człuchowskiej, 10.2.KD-D pl. Kasztelański,12.2.KD-D
ul. Gimnazjalnej oraz ul. Powstańców Śląskich przylegającej do obszaru planu;
2) wskaźniki parkingowe:
a) dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny,
b) dla biur - nie mniej niż 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
c) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
d) dla handlu i usług - nie mniej niż 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
3) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2 lit. b, c i d;
4) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
9. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
11. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
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§ 47.
Dla terenu oznaczonego symbolem B.15.KD-PM określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: plac miejski; komunikacja piesza, zieleń urządzona,
infrastruktura techniczna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz nasadzenia lub uzupełnień rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 11;
2) nakaz szczególnego opracowania posadzki, zgodnie z rysunkiem oraz § 6 ust. 5;
3) zakaz realizacji miejsc postojowych;
4) zakaz lokalizowania budynków;
5) zakaz lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów;
6) zakaz realizacji ogrodzeń.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: minimalny udział
powierzchni biologicznie czynnej: 30 %.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej: dopuszczenie obsługi technicznej terenu od: 10.1.KD-D
i 10.2.KD-D pl. Kasztelański lub 12.2.KD-D ul. Gimnazjalnej.
7. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
9. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 48.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.1.MW określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi, wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych
w parterach budynków mieszkalnych, z zakresu: kultury, gastronomii, zdrowia, biur, handlu
detalicznego z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz nasadzenia lub uzupełnień rzędu drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 11;
2) nakaz wytworzenia strefy zieleni urządzonej zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 12 pkt. 3),
dla której ustala się:
a) maksymalną powierzchnię utwardzoną: 50 %,
b) zakaz lokalizowania zabudowy,
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c) zakaz lokalizowania parkingów naziemnych,
d) dopuszczenie lokalizowania placów zabaw, terenowych urządzeń sportowych oraz obiektów małej
architektury;
nakaz wytworzenia ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu oraz § 12 ust. 3 pkt 3);
nakaz wytworzenia ciągów pieszo-jezdnych zgodnie z rysunkiem planu o szerokości min. 5,0 m;
dopuszczenie zachowania publicznego ujęcia wody oligoceńskiej;
dopuszczenie adaptacji obiektu nieczynnej hydroforni na obiekt z zakresu usług kultury: klub
osiedlowy, biblioteka;
kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 1,4;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 20 m;
minimalna wysokość zabudowy: 12 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 6;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 4;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 3000m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: nie określa się;
11) kąt nachylenia dachu: 0o - 12o.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2, 6.

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
obsługa terenu od: 16.KD-D i 17.KD-D ul. A. Krzywoń oraz ciągu-pieszo jezdnego C36.KPJ;
wskaźniki parkingowe:
a) dla zabudowy mieszkaniowej - minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, jednak nie mniej
niż 1 miejsce 60 m2 powierzchni użytkowej mieszkania,
b) dla usług zdrowia – nie mniej niż 12 miejsc postojowych na 10 gabinetów,
c) dla biur - nie mniej niż 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej biur,
d) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
e) dla handlu i usług - nie mniej niż 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
nakaz realizacji miejsc postojowych ogólnodostępnych w liczbie nie mniejszej niż 10 % potrzeb
parkingowych obliczonych według wskaźników parkingowych dla terenu przeznaczonego
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – realizowanych jako dodatkowe miejsca postojowe
w stosunku do obliczonych potrzeb;
nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 miejsc postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
realizacja programu parkingowego na terenach: C.1.MW i C.9.KS(U);
w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 3.
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8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 49.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.2.U określa się:
1. Przeznaczenie terenu: przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu: gastronomii, kultury, zdrowia,
biur, handlu detalicznego z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz lokalizowania w parterach budynków usług ogólnodostępnych zgodnie z rysunkiem planu
oraz § 6 ust. 4;
2) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
3) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
4) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 1,5;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 800 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 18 m;
11) kąt nachylenia dachu: 0o – 12o.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 16.KD-D ul. A. Krzywoń;
2) wskaźniki parkingowe:
a) dla biur - nie mniej niż 25 miejsca postojowe na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
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b) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
c) dla usług zdrowia – nie mniej niż 12 miejsc postojowych na 10 gabinetów,
d) dla handlu i usług - nie mniej niż 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
3) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 miejsc postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
4) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 50.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.3.MN/U określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci budynków jednorodzinnych wolnostojących
lub budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej;
2) usługi z zakresu: biur, kultury, handlu detalicznego z wykluczeniem obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, gastronomii, w formie samodzielnych budynków,
budynków mieszkaniowo-usługowych lub lokali usługowych w budynkach mieszkalnych.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz lokalizowania w parterach budynków usług ogólnodostępnych zgodnie z rysunkiem planu
oraz § 6 ust. 4;
2) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
3) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
4) kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 1,2;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 25 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 400 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 16 m;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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11) kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.

1)
2)
3)

4)
5)

7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
obsługa terenu od 16.KD-D ul. A. Krzywoń;
dopuszczenie obsługi terenu dla istniejącego zagospodarowania od ul. Powstańców Śląskich
przylegającej do obszaru planu;
wskaźniki parkingowe:
a) dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny,
b) dla biur - nie mniej niż 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
c) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
d) dla handlu i usług - nie mniej niż 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2 lit. b, c i d;
w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.

8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 51.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.4.MN/U określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci budynków jednorodzinnych wolnostojących
lub budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej;
2) usługi z zakresu: biur, kultury, handlu detalicznego z wykluczeniem obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, gastronomii, w formie samodzielnych budynków,
budynków mieszkaniowo-usługowych lub lokali usługowych w budynkach mieszkalnych.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz lokalizowania w parterach budynków usług ogólnodostępnych zgodnie z rysunkiem planu
oraz § 6 ust. 4;
2) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
3) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
4) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
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3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalna intensywność zabudowy: 1,2;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % powierzchni działki budowlanej;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 25 % powierzchni działki budowlanej;
5) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
6) minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
7) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
8) minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
9) minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 400 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 16 m;
11) kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 16.KD-D ul. A. Krzywoń;
2) dopuszczenie obsługi terenu dla istniejącego zagospodarowania od ul. Powstańców Śląskich
przylegającej do obszaru planu;
3) wskaźniki parkingowe:
a) dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny,
b) dla biur - nie mniej niż 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
c) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
d) dla handlu i usług - nie mniej niż 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
4) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2 lit. b, c i d;
5) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 52.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.5.MN/U określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu:
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1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci budynków jednorodzinnych wolnostojących
lub budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej;
2) usługi z zakresu: biur, kultury, handlu detalicznego z wykluczeniem obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, gastronomii, w formie samodzielnych budynków,
budynków mieszkaniowo-usługowych lub lokali usługowych w budynkach mieszkalnych.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz lokalizowania w parterach budynków usług ogólnodostępnych zgodnie z rysunkiem planu
oraz § 6 ust. 4;
2) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
3) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
4) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 1,2;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 25 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 400 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 16 m;
11) kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 16.KD-D ul. A. Krzywoń;
2) dopuszczenie obsługi terenu dla istniejącego zagospodarowania od 5.KD-Z ul. Człuchowskiej;
3) wskaźniki parkingowe:
a) dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny,
b) dla biur i urzędów - nie mniej niż 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
c) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
d) dla handlu i usług - nie mniej niż 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
4) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 miejsc postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2 lit. b, c i d;
5) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
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2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 53.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.6.MN/U określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci budynku jednorodzinnego wolnostojącego,
2) usługi z zakresu: biur, kultury, handlu detalicznego z wykluczeniem obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, gastronomii, w formie samodzielnego budynku, budynku
mieszkaniowo-usługowego lub lokali usługowych w budynku mieszkalnym.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz lokalizowania w parterach budynków usług ogólnodostępnych zgodnie z rysunkiem planu
oraz § 6 ust. 4;
2) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 9 ust.11;
3) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
4) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 1,2;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 25 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 400 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 16 m;
11) kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 5.KD-Z ul. Człuchowskiej lub 16.KD-D ul. A.Krzywoń;
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2) wskaźniki parkingowe:
a) dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny,
b) dla biur - nie mniej niż 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
c) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
d) dla handlu i usług - nie mniej niż 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
3) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2 lit. b, c i d;
4) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 54.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.7.MW określa się:
1. Przeznaczenia terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi, wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych
w parterach budynków mieszkalnych, z zakresu: kultury, gastronomii, zdrowia, biur, handlu
detalicznego z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 1,8;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 25 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 18 m;
minimalna wysokość zabudowy: 12 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 6;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 4;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 745 m2;
minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 35 m;
kąt nachylenia dachu: 0o - 12o.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
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6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 17.KD-D ul. A. Krzywoń;
2) wskaźniki parkingowe:
a) dla zabudowy mieszkaniowej – minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, jednak nie mniej
niż 1 miejsce na 60 m2 powierzchni użytkowej mieszkania,
b) dla usług zdrowia – nie mniej niż 12 miejsc postojowych na 10 gabinetów,
c) dla biur - nie mniej niż 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej biur,
d) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
e) dla handlu i usług - nie mniej niż 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
3) ustala się nakaz realizacji miejsc postojowych ogólnodostępnych w liczbie nie mniejszej niż 10 %
potrzeb parkingowych obliczonych według wskaźników parkingowych dla terenu przeznaczonego
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – realizowanych jako dodatkowe miejsca postojowe
w stosunku do obliczonych potrzeb;
4) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 miejsc postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
5) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 55.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.8.U określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu biur;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu: kultury, gastronomii.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 1,8;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 18 m;
minimalna wysokość zabudowy: 12 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 5;
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8) minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
9) minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 900 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 35 m;
11) kąt nachylenia dachu: 0o - 12o.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od jezdni serwisowej zlokalizowanej w linach rozgraniczających 5.KD-Z
ul. Człuchowskiej;
2) wskaźniki parkingowe:
a) dla biur - nie mniej niż 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
b) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
c) dla usług - nie mniej niż 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
3) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
4) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13

9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 56.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.9.KS(U) określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: parking wielopoziomowy;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu: sportu i rekreacji - w powiązaniu z terenem C.10.ZP,
gastronomii.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz nasadzenia lub uzupełnień rzędu drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 11;
2) dopuszczenie lokalizowania w parterze budynku usług ogólnodostępnych;
3) dopuszczenie realizacji na południowo-wschodniej ścianie budynku (od strony terenu C.10.ZP)
ścianki wspinaczkowej;
4) dopuszczenie realizacji dachu pokrytego zielenią;
5) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
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6) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
7) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 2,0;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: nie określa się;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 4;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: nie określa się;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 2600 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: nie określa się;
11) kąt nachylenia dachu: 0o - 12o.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 17. KD-D ul. A. Krzywoń;
2) realizacja programu parkingowego dla terenu C.1.MW;
3) wskaźnik parkingowy: dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc
konsumpcyjnych;
4) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
5) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 57.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.10.ZP określa się :
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: zieleń urządzona.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
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1) nakaz zachowania i ochrony form rzeźby terenu, w szczególności nasypu pochodzenia
antropogenicznego, zlokalizowanego w południowej części terenu;
2) nakaz kształtowania zieleni w pasie wzdłuż granicy z terenem 1.KD-GP jako zwartych grup drzew
i krzewów;
3) nakaz kształtowania grup drzew i krzewów na terenie w sposób umożliwiający wytworzenie
kompozycyjnych wnętrz, w szczególności: miejsc piknikowych, miejsc do gier np. w bule itp.;
4) nakaz wytworzenia ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu oraz § 12 ust. 3 pkt. 3);
5) nakaz wytworzenia ciągów pieszo-rowerowych zgodnie z rysunkiem planu oraz § 12 ust. 2 pkt. 3);
6) rejon wystaw plenerowych, zgodnie z rysunkiem planu, dla którego ustala się:
a) dopuszczenie organizowania wystaw plenerowych,
b) zagospodarowanie zielenią urządzoną niską,
c) nakaz opracowania rysunku posadzki;
7) rejon lokalizacji historycznych elementów wojskowych, zgodnie z rysunkiem planu; nakaz ochrony
i ekspozycji zachowanych podstaw pod działa, pochodzących z okresu II wojny światowej;
8) strefa sportu w parku, zgodnie z rysunkiem planu, w której dopuszcza się lokalizowanie urządzeń
sportowych, „małpi gaj” itp.;
9) strefa sportu i rekreacji w parku, zgodnie z rysunkiem planu, w której dopuszcza się lokalizowanie
placów zabaw, terenowych urządzeń sportowych, miejsc wypoczynku;
10) dopuszczenie lokalizacji ogródków gastronomicznych dla usług zlokalizowanych na terenie
C.9.KS(U) w strefie max. 10,0 m od tych usług;
11) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury;
12) zakaz lokalizowania budynków;
13) zakaz lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych;
14) zakaz realizacji ogrodzeń.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: minimalny udział
powierzchni biologicznie czynnej: 70 %.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2, 5.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej: dopuszczenie obsługi technicznej od 17.KD-D ul. A. Krzywoń.
7. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
9. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 58.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.11.MN/U określa się :
1. Przeznaczenie podstawowe terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci budynków jednorodzinnych wolnostojących
lub budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej,
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2) usługi z zakresu: biur, kultury, handlu detalicznego z wykluczeniem obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, gastronomii, w formie samodzielnych budynków,
budynków mieszkaniowo-usługowych lub lokali usługowych w budynkach mieszkalnych.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz lokalizowania w parterach budynków usług ogólnodostępnych zgodnie z rysunkiem planu
oraz § 6 ust. 4;
2) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
3) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
4) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 1,2;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 25 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 400 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 16 m;
11) kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych
30o - 45o oraz kalenicy równoległej do osi ulicy, od strony której zlokalizowane jest wejście
do budynku.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od: ciągów pieszo - jezdnych: C.36.KPJ i C.37.KPJ;
2) dopuszczenie obsługi terenu dla istniejącego zagospodarowania od ul. Powstańców Śląskich
przylegającej do obszaru planu;
3) wskaźniki parkingowe:
a) dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny,
b) dla biur - nie mniej niż 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
c) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
d) dla handlu i usług - nie mniej niż 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
4) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2 lit. b, c i d;
5) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
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9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 59.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.12.UO określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: usługi oświaty - szkoła.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz szczególnego opracowania posadzki zgodnie z rysunkiem oraz § 6 ust. 5;
2) strefa urządzeń sportowych zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 14;
3) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
4) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
5) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,8;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 1;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 16500 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 50 m;
11) kąt nachylenia dachu: 0o - 12o.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 17.KD-D ul. A. Krzywoń oraz ciągów pieszo-jezdnych C.36.KP-J i C37.KP-J;
2) wskaźnik parkingowy: nie mniej niż 3 miejsca na 100 uczniów na zmianę;
3) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 20 stanowisk postojowych
na 100 uczniów na zmianę;
4) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
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2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 60.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.13.UO określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: usługi oświaty - przedszkole.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) strefa urządzeń rekreacyjnych zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 13;
2) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
3) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
4) zakaz realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 0,8;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 4 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 1;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 6000 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 60 m;
11) kąt nachylenia dachu i bryła kształtowane w dostosowaniu do funkcji obiektu.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 17.KD-D ul. A. Krzywoń;
2) wskaźnik parkingowy: nie mniej niż 3 miejsca postojowe na 100 dzieci;
3) nakaz przeznaczenia co najmniej 3 miejsc postojowych dla krótkotrwałego postoju osób podwożących
dzieci;
4) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 5 stanowisk postojowych
na 100 dzieci;
5) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
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8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 61.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.14.MW określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi, wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych
w parterach budynków mieszkalnych, z zakresu: kultury, gastronomii, zdrowia, biur, handlu
detalicznego z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz nasadzenia lub uzupełnień rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 11;
2) nakaz wytworzenia stref zieleni urządzonej zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 12 pkt 3),
dla których ustala się:
a) maksymalną powierzchnię utwardzoną: 50 %,
b) zakaz lokalizowania zabudowy,
c) zakaz lokalizowania parkingów naziemnych,
d) dopuszczenie lokalizowania placów zabaw, terenowych urządzeń sportowych oraz obiektów małej
architektury;
3) nakaz wytworzenia ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu oraz § 12 ust. 3 pkt 3);
4) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
5) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
6) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 1,8;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 20 m;
minimalna wysokość zabudowy: 12 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 6;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 4;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 2000m2;
minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 60 m;
kąt nachylenia dachu: 0o - 12o.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
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5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 18.KD-D ul. Synów Pułku;
2) wskaźniki parkingowe:
a) dla zabudowy mieszkaniowej - minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, nie mniej
niż 1 miejsce na 60 m2 powierzchni użytkowej mieszkania,
b) dla usług zdrowia – nie mniej niż 12 miejsc postojowych na 10 gabinetów,
c) dla biur - nie mniej niż 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej biur,
d) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
e) dla handlu i usług - nie mniej niż 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
3) nakaz realizacji miejsc postojowych ogólnodostępnych w liczbie nie mniejszej niż 10 % potrzeb
parkingowych obliczonych według wskaźników parkingowych dla terenu przeznaczonego
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – realizowanych jako dodatkowe miejsca postojowe
w stosunku do obliczonych potrzeb;
4) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 miejsc postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
5) nakaz realizacji programu parkingowego na terenie C.14.MW oraz na terenie C.19.KS wspólnie
z terenami C.15.MW i C.16.MW;
6) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 3.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 62.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.15.MW określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi, wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych
w parterach budynków mieszkalnych, z zakresu: kultury, gastronomii, zdrowia, biur, handlu
detalicznego z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz nasadzenia lub uzupełnień rzędu drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 11;
2) nakaz wytworzenia stref zieleni urządzonej zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 12 pkt. 3),
dla których ustala się:
a) maksymalną powierzchnię utwardzoną: 50 %,
b) zakaz lokalizowania zabudowy,
c) zakaz lokalizowania parkingów naziemnych,
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d) dopuszczenie lokalizowania placów zabaw, terenowych urządzeń sportowych oraz obiektów małej
architektury;
nakaz wytworzenia ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu oraz § 12 ust. 3 pkt 3);
nakaz wytworzenia ciągu pieszo-jezdnego zgodnie z rysunkiem planu o szerokości min. 5,0 m;
kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 1,8;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 20 m;
minimalna wysokość zabudowy: 12 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 6;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 4;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 2000 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 60 m;
11) kąt nachylenia dachu: 0o - 12o.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2, 5.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 18.KD-D ul. Synów Pułku;
2) wskaźniki parkingowe:
a) dla zabudowy mieszkaniowej – minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, nie mniej jednak
niż 1 miejsce na 60 m2powierzchni użytkowej mieszkania,
b) dla usług zdrowia – nie mniej niż 12 miejsc postojowych na 10 gabinetów,
c) dla biur - nie mniej niż 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej biur,
d) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
e) dla handlu i usług - nie mniej niż 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
3) nakaz realizacji miejsc postojowych ogólnodostępnych w liczbie nie mniejszej niż 10 % potrzeb
parkingowych obliczonych według wskaźników parkingowych dla terenu przeznaczonego
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – realizowanych jako dodatkowe miejsca postojowe
w stosunku do obliczonych potrzeb;
4) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 miejsc postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
5) nakaz realizacji programu parkingowego na terenie C.15.MW oraz na terenie C.19.KS wspólnie
z terenami C.14.MW i C.16.MW;
6) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 3.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
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9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 63.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.16.MW określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi, wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych
w parterach budynków mieszkalnych, z zakresu: kultury, gastronomii, zdrowia, biur, handlu
detalicznego z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz nasadzenia lub uzupełnień rzędu drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 11;
2) nakaz wytworzenia stref zieleni urządzonej zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 12, dla których
ustala się:
a) maksymalną powierzchnię utwardzoną: 50 %,
b) zakaz lokalizowania zabudowy,
c) zakaz lokalizowania parkingów naziemnych,
d) dopuszczenie lokalizowania placów zabaw, terenowych urządzeń sportowych oraz obiektów małej
architektury;
3) nakaz wytworzenia ciągu pieszego zgodnie z rysunkiem planu oraz § 12 ust. 3;
4) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
5) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
6) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 1,8;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 20 m;
minimalna wysokość zabudowy: 12 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 6;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 4;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 2000 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 60 m;
11) kąt nachylenia dachu: 0o - 12o.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.

MIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU
00-901 WARSZAWA, PLAC DEFILAD 1 PKiN pok. 1321, piętro XIII, tel.:22 656 6718 e-mail:pracownia@pracownia-warszawy.pl
GRUDZIEŃ 2011 r.
78

OPRAC.NR 08/2015

Strona 79 z 114
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki
PROJEKT PLANU

WERSJA DO WYŁOŻENIA

12 października 2015

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2, 5.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 18.KD-D ul. Synów Pułku;
2) wskaźniki parkingowe:
a) dla zabudowy mieszkaniowej - minimum 1miejsce postojowe na 1 mieszkanie, nie mniej jednak
niż 1 miejsce na 60 m2 powierzchni użytkowej mieszkania,
b) dla usług zdrowia – nie mniej niż 12 miejsc postojowych na 10 gabinetów,
c) dla biur - nie mniej niż 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej biur,
d) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
e) dla handlu i usług - nie mniej niż 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
3) nakaz realizacji miejsc postojowych ogólnodostępnych w liczbie nie mniejszej niż 10 % potrzeb
parkingowych obliczonych według wskaźników parkingowych dla terenu przeznaczonego
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – realizowanych jako dodatkowe miejsca postojowe
w stosunku do obliczonych potrzeb;
4) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 miejsc postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
5) nakaz realizacji programu parkingowego na terenie C.16.MW oraz na terenie C.19.KS wspólnie
z terenami C.14.MW i C.15.MW;
6) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 3.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 64.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.17.U określa się:
1 Przeznaczenie podstawowe terenu: usługi, w tym usługi z zakresu: gastronomii, handlu
detalicznego.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz utrzymania i podkreślenia relacji architektoniczno-przestrzennej z bliźniaczym budynkiem
usługowym po drugiej stronie ul. Powstańców Śląskich;
2) nakaz wytworzenia ciągu pieszego zgodnie z rysunkiem planu oraz § 12 ust. 3 pkt 3);
3) nakaz szczególnego opracowania posadzki, zgodnie z rysunkiem oraz § 6 ust. 5;
4) nakaz lokalizowania co najmniej w parterach budynków usług ogólnodostępnych zgodnie z rysunkiem
planu oraz § 6 ust. 4;
5) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
6) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
7) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
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maksymalna intensywność zabudowy: 2,0;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 40 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
minimalna wysokość zabudowy: 7 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 700 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 25 m;
11) kąt nachylenia dachu: 0o - 12o.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu 18.KD-D ul. Synów Pułku;
2) wskaźniki parkingowe:
a) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
b) dla handlu i usług - nie mniej niż 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej
handlu i usług;
3) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
4) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 65.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.18.ZP określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: zieleń urządzona.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz nasadzenia lub uzupełnień rzędu drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 11;
2) nakaz wytworzenia ciągu pieszego zgodnie z rysunkiem planu oraz § 12 ust. 3 pkt 3);
3) zakaz lokalizowania budynków;
4) zakaz lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych;
5) zakaz realizacji ogrodzeń.
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3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: minimalny udział
powierzchni biologicznie czynnej: 80 %.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej: dopuszczenie obsługi technicznej terenu od 18.KD-D ul. Synów
Pułku.
7. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
9. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 66.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.19.KS określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: parking dla samochodów osobowych.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz nasadzenia lub uzupełnień rzędu drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 11;
2) nakaz wytworzenia ciągów pieszych zgodnie z rysunkiem planu oraz § 12 ust. 3 pkt 3);
3) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
4) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
5) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 1,2;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 7 m;
minimalna wysokość zabudowy: nie określa się;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: nie określa się;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 2500 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: nie określa się;
11) kąt nachylenia dachu: 0o - 12o, dopuszczenie przekryć strukturalnych pokrytych roślinnością.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
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5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2, 5.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 18.KD-D ul. Synów Pułku;
2) realizacja programu parkingowego dla terenów: C.14.MW, C.15.MW i C.16.MW.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13;
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 67.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.20.ZP określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: zieleń urządzona.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych, szczególnie:
1) zakaz lokalizowania budynków;
2) zakaz lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych;
3) zakaz realizacji ogrodzeń.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: minimalny udział
powierzchni biologicznie czynnej: 80 %.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej: dopuszczenie obsługi technicznej terenu od 18.KD-D ul. Synów
Pułku.
7. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
9. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
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§ 68.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.21.MW/U określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi z zakresu: biur, kultury,
nauki;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu: gastronomii, handlu detalicznego z wykluczeniem
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz wytworzenia ciągu pieszego zgodnie z rysunkiem planu oraz § 12 ust. 3 pkt 3);
2) nakaz lokalizowania co najmniej w parterach budynków usług ogólnodostępnych zgodnie z rysunkiem
planu oraz § 6 ust. 4;
3) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
4) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
5) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 2,0;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 25 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 20 m;
minimalna wysokość zabudowy: 12 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 6;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 4;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 2000 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 40 m;
11) kąt nachylenia dachu: 0o - 12o.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 19.KD-D;
2) dopuszczenie obsługi terenu od jezdni serwisowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
ul. Powstańców Śląskich sąsiadującej z obszarem planu;
3) wskaźniki parkingowe:
a) dla zabudowy mieszkaniowej – minimum 1 miejsc postojowe na 1 mieszkanie, nie mniej
niż 1 miejsce na 60 m2 powierzchni użytkowej mieszkania,
b) dla biur - nie mniej niż 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
c) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
d) dla handlu i usług - nie mniej niż 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
4) nakaz realizacji miejsc postojowych ogólnodostępnych w liczbie nie mniejszej niż 10 % potrzeb
parkingowych obliczonych według wskaźników parkingowych dla terenu przeznaczonego
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pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – realizowanych jako dodatkowe miejsca postojowe
w stosunku do obliczonych potrzeb;
5) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
6) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 69.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.22.UA określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu administracji publicznej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu: biur, gastronomii, handlu detalicznego z wykluczeniem
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 2,5;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 20 m;
minimalna wysokość zabudowy: 12 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 6;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 4;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 4500 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 70 m;
11) kąt nachylenia dachu: 0o - 12o.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
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6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2, 5.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od 20.KD-D;
2) dopuszczenie obsługi terenu od jezdni serwisowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
ul. Powstańców Śląskich sąsiadującej z obszarem planu;
3) wskaźniki parkingowe:
a) dla biur i urzędów – nie mniej niż 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
b) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
c) dla handlu i usług - nie mniej niż 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
4) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
5) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 70.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.23.MW określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi, wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych
w parterach budynków mieszkalnych, z zakresu: kultury, gastronomii, zdrowia, biur, handlu
detalicznego z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 1,8;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 20 m;
minimalna wysokość zabudowy: 12 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 6;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 4;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 2000 m2;
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10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 50 m;
11) kąt nachylenia dachu: 0o - 12o.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2, 5.

1)
2)

3)

4)
5)

7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
obsługa terenu od 20.KD-D;
wskaźniki parkingowe:
a) dla zabudowy mieszkaniowej – 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, nie mniej jednak
niż 1 miejsce na 60 m2 powierzchni użytkowej mieszkania,
b) dla usług zdrowia – nie mniej niż 12 miejsc postojowych na 10 gabinetów,
c) dla biur - nie mniej niż 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej biur
d) dla gastronomii - nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
e) dla handlu i usług - nie mniej niż 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
nakaz realizacji miejsc postojowych ogólnodostępnych w liczbie nie mniejszej niż 10 % potrzeb
parkingowych obliczonych według wskaźników parkingowych dla terenu przeznaczonego
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – realizowanych jako dodatkowe miejsca postojowe
w stosunku do obliczonych potrzeb;
nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.

8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 71.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.24.U określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: usługi z zakresu: biur, gastronomii, handlu detalicznego.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz realizacji dominanty przestrzennej zgodnie z § 6 ust. 6;
2) nakaz lokalizowania co najmniej w parterach budynków usług ogólnodostępnych zgodnie z rysunkiem
planu oraz § 6 ust. 4;
3) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
4) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
5) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
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3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 2,0;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20 % powierzchni działki budowlanej;
maksymalna wysokość zabudowy: 20 m;
minimalna wysokość zabudowy: 12 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 6;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 3000 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 50 m;
11) kąt nachylenia dachu: 0o - 12o.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2, 5.

1)
2)
3)

4)
5)

7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
obsługa terenu od 20.KD-D;
dopuszczenie obsługi terenu od ul. Powstańców Śląskich, sąsiadującej z obszarem planu;
wskaźniki parkingowe:
a) dla biur - nie mniej niż 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej biur,
b) dla gastronomii – nie mniej niż 16 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
c) dla handlu i usług - nie mniej niż 30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;
nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych określonych według pkt 2;
w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 1 i 3.

8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 72.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.25.KS(U) określa się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: parking „Parkuj i jedź” (P&R);
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu: gastronomii, biur, handlu detalicznego z wykluczeniem
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz lokalizowania co najmniej w parterach budynków usług ogólnodostępnych zgodnie z rysunkiem
planu oraz § 6 ust. 4;
2) nakaz szczególnego opracowania posadzki, zgodnie z rysunkiem oraz § 6 ust. 5;
3) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
4) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
5) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 1,5;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: nie określa się;
maksymalna wysokość zabudowy: 20 m;
minimalna wysokość zabudowy: 12 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 6;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 25000 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 200 m;
11) kąt nachylenia dachu: 0o - 12o.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2, 5.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa terenu od: 2.KD-GP ul. Połczyńskiej i dojazdu zlokalizowanego w liniach rozgraniczających
1.KD-GP Trasy N-S;
2) nakaz realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 10 stanowisk postojowych
na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
3) w zakresie parkowania obowiązują przepisy § 12 ust. 5 pkt 3;
4) dopuszczenie przeznaczenia fragmentu parkingu na parkowanie autokarów.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
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§ 73.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.26.IE określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: tereny obiektów i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) kolorystyka obiektów budowlanych zgodnie z § 6 ust. 25;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych i szyldów zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 6 ust. 23.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
maksymalna intensywność zabudowy: 1,0;
maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: nie określa się;
maksymalna wysokość zabudowy: 7 m;
minimalna wysokość zabudowy: 4 m;
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
minimalna liczba kondygnacji nadziemnych: 1;
minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej działki
budowlanej: 1200 m2;
10) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalania i podziału lub nowo wydzielanej
działki budowlanej: 30 m;
11) kąt nachylenia dachu: 0o - 12o.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z § 7.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
zgodnie z § 10.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2, 5.
7. Zasady obsługi komunikacyjnej: dopuszczenie obsługi terenu na przedłużeniu dojazdu do parkingu
„Parkuj i jedź”, zlokalizowanego w liniach rozgraniczających 1.KD-GP Trasy N-S.
8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu zgodnie
z § 14.
10. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 1.
§ 74.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.27.KP określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: komunikacja piesza, infrastruktura techniczna.
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zakaz lokalizowania budynków;
2) zakaz lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych;
3) zakaz lokalizowania ogrodzeń.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: minimalna szerokość
w liniach rozgraniczających – 11,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zgodnie z § 7.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej: dopuszczenie obsługi technicznej terenu od 16.KD-D
ul. A. Krzywoń.
7. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu, zgodnie
z § 14.
9. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 75.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.28.KPR określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: komunikacja piesza, rowerowa, infrastruktura techniczna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zakaz lokalizowania budynków;
2) zakaz lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych;
3) zakaz lokalizowania ogrodzeń.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: minimalna szerokość
w liniach rozgraniczających – 7,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zgodnie z § 7.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej: dopuszczenie obsługi technicznej terenu od ul. Powstańców
Śląskich przylegającej do obszaru planu.
7. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
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8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu, zgodnie
z § 14.
9. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 76.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.29.KPR określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: komunikacja piesza, rowerowa, infrastruktura techniczna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zakaz lokalizowania budynków;
2) zakaz lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych;
3) zakaz lokalizowania ogrodzeń.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: minimalna szerokość
w liniach rozgraniczających – 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zgodnie z § 7.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej: dopuszczenie obsługi technicznej terenu od 18.KD-D ul. Synów
Pułku.
7. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu, zgodnie
z § 14.
9. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 77.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.30.KPR określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: komunikacja piesza, rowerowa, infrastruktura techniczna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zakaz lokalizowania budynków;
2) zakaz lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych;
3) zakaz lokalizowania ogrodzeń.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: minimalna szerokość
w liniach rozgraniczających – 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
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4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zgodnie z § 7.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
6.
Pułku.

Zasady obsługi komunikacyjnej: dopuszczenie obsługi technicznej terenu od 18.KD-D ul. Synów

7. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu, zgodnie
z § 14.
9. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 78.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.31.KPR określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: komunikacja piesza, rowerowa, infrastruktura techniczna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zakaz lokalizowania budynków;
2) zakaz lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych;
3) zakaz lokalizowania ogrodzeń.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: minimalna szerokość
w liniach rozgraniczających – 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zgodnie z § 7.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2, 5.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej: dopuszczenie obsługi technicznej terenu od: 18.KD-D ul. Synów
Pułku lub 19.KD-D.
7. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu, zgodnie
z § 14.
9. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
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§ 79.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.32.KPR określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: komunikacja piesza, rowerowa, infrastruktura techniczna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zakaz lokalizowania budynków;
2) zakaz lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych;
3) zakaz lokalizowania ogrodzeń.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: minimalna szerokość
w liniach rozgraniczających – 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zgodnie z § 7.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2, 5.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
lub 20.KD-D.

dopuszczenie obsługi technicznej terenu od: 19.KD-D

7. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu, zgodnie
z § 14.
9. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 80.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.33.KPR określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: komunikacja piesza, rowerowa, infrastruktura techniczna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) nakaz szczególnego opracowania posadzki, zgodnie z rysunkiem oraz § 6 ust. 5;
2) zakaz lokalizowania budynków;
3) zakaz lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych;
4) zakaz lokalizowania ogrodzeń.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: minimalna szerokość
w liniach rozgraniczających – 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zgodnie z § 7.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2, 5.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej: dopuszczenie obsługi technicznej terenu od 20.KD-D.
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7. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu, zgodnie
z § 14.
9. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 81.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.34.KPR określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: komunikacja piesza, rowerowa, infrastruktura techniczna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zakaz lokalizowania budynków;
2) zakaz lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych;
3) zakaz lokalizowania ogrodzeń.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: minimalna szerokość
w liniach rozgraniczających – 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zgodnie z § 7.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2, 5.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej: dopuszczenie obsługi technicznej terenu od 20.KD-D.
7. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu, zgodnie
z § 14.
9. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 82.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.35.KPJ określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: komunikacja piesza, rowerowa i kołowa, infrastruktura
techniczna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zakaz lokalizowania budynków;
2) zakaz lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych;
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3) zakaz lokalizowania ogrodzeń.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: minimalna szerokość
w liniach rozgraniczających – 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zgodnie z § 7.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej: ustala się zjazdy na teren z dróg: 16.KD-D lub 17.KD-D
ul. A. Krzywoń.
7. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu, zgodnie
z § 14.
9. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 83.
Dla terenu oznaczonego symbolem C.36.KPJ określa się:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu: komunikacja piesza, rowerowa i kołowa, infrastruktura
techniczna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zakaz lokalizowania budynków;
2) zakaz lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych;
3) zakaz lokalizowania ogrodzeń.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: minimalna szerokość
w liniach rozgraniczających – 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zgodnie z § 7.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
6. Zasady obsługi komunikacyjnej: ustala się zjazd na teren z ul. Powstańców Śląskich, przylegającej
do obszaru planu.
7. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
1) obsługa z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu, zgodnie
z § 14.
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9. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 84.
Dla terenu oznaczonego symbolem 1.KD-GP – Trasa N-S określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy głównej ruchu przyspieszonego.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz rozgraniczenia ruchu rowerowego i pieszego,
c) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
1) ustala się zachodnią linię rozgraniczającą zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza się sytuowanie w terenie elementów przekroju porzecznego Trasy N-S;
3) nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej;
4) wskazuje się do zachowania aleję lipową zlokalizowaną wzdłuż granicy z terenem C.10.ZP.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zgodnie z § 7 ust.1.
5. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2, 5.
6. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 85.
Dla terenu oznaczonego symbolem 2.KD-G – ul. Połczyńska określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy głównej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz rozgraniczenia ruchu rowerowego i pieszego,
c) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
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ustala się północną linię rozgraniczającą zgodnie z rysunkiem planu;
przekrój dwujezdniowy z pasem dzielącym;
powiązania z Trasą N-S (GP) poprzez skrzyżowanie wielopoziomowe, poza obszarem planu;
powiązania drogi z ul. Powstańców Śląskich (G) poprzez skrzyżowanie, poza obszarem planu;
ustala się prowadzenie trasy tramwajowej;
ustala się przebieg ścieżki rowerowej;
ustala się prowadzenie chodnika;
wskazuje się rejony lokalizacji przystanków: tramwajowych i autobusowych na rysunku planu;
nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.

4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 86.
Dla terenu oznaczonego symbolem 3.KD-G – ul. Powstańców Śląskich określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy głównej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz rozgraniczenia ruchu rowerowego i pieszego,
c) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) nakaz szczególnego opracowania posadzki, zgodnie z rysunkiem oraz § 6 ust. 5;
3) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
4) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój dwujezdniowy z pasem dzielącym;
powiązania drogi z 4.KD-G ul. Górczewska według ustaleń dla tego terenu;
powiązania drogi z 6.KD-L poprzez skrzyżowanie „na prawy skręt”;
powiązania drogi z 8.KD-L ul. S. Konarskiego poprzez skrzyżowanie;
powiązania drogi z 9.KD-D ul. J. Olbrachta poprzez skrzyżowanie „ na prawe skręty”;
ustala się prowadzenie trasy tramwajowej, w pasie dzielącym drogi;
ustala się przebieg ścieżek rowerowych, po obu stronach drogi;
ustala się prowadzenie chodników po obu stronach drogi;
wskazuje się rejony lokalizacji przystanków: tramwajowych i autobusowych na rysunku planu;
dopuszcza się lokalizację podziemnych i naziemnych urządzeń technicznych związanych
z funkcjonowaniem metra, wkomponowanych w zagospodarowanie terenu, niekolidujących z ciągami
pieszymi, ścieżkami rowerowymi oraz rejonem miejsca wymagającego szczególnego opracowania
posadzki;
nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.
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4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 87.
Dla terenu oznaczonego symbolem 4.KD-G – ul. Górczewska określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy głównej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz rozgraniczenia ruchu rowerowego i pieszego,
c) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) nakaz szczególnego opracowania posadzki, zgodnie z rysunkiem oraz § 6 ust. 5;
3) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
4) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój dwujezdniowy z pasem dzielącym;
ustala się powiązania drogi z: 3.KD-G i 8.KD-L poprzez skrzyżowania;
ustala się przebieg II linii metra wraz ze stacją „Powstańców Śląskich”, torami odstawczymi,
obiektami towarzyszącymi oraz podziemnymi i naziemnymi urządzeniami technicznymi związanymi
z funkcjonowaniem metra, wkomponowanymi w zagospodarowanie terenu, niekolidującymi z ciągami
pieszymi, ścieżkami rowerowymi oraz rejonem miejsca wymagającego szczególnego opracowania
posadzki;
ustala się prowadzenie trasy tramwajowej, na odcinku od 3.KD-G ul. Powstańców Śląskich
w kierunku zachodnim, w pasie dzielącym drogi;
ustala się przebieg ścieżek rowerowych, po obu stronach drogi;
ustala się prowadzenie chodników, po obu stronach drogi;
wskazuje się rejony przystanków: tramwajowych i autobusowych na rysunku planu;
nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.

4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2, 3.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 88.
Dla terenu oznaczonego symbolem 5.KD-Z – ul. Człuchowska określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy zbiorczej.
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) nakaz szczególnego opracowania posadzki, zgodnie z rysunkiem oraz § 6 ust. 5;
3) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
4) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)

3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 18,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy dla drogi 5.KD-Z oraz jezdni serwisowej zlokalizowanej w jej
liniach rozgraniczających;
ustala się zakończenie jezdni serwisowej placem do zawracania;
ustala się bezkolizyjne przejście drogi pod terenami kolejowymi i Trasą N-S;
ustala się powiązania drogi 5.KD-Z z: 12.2.KD-D ul. Gimazjalna, 13.2.KD-D ul. Kruszyńska, ciągiem
14.2.KD-D ul. Gimnazjalna - 17.KD-D ul. A. Krzywoń oraz 16.KD-D ul. A. Krzywoń
poprzez skrzyżowania;
ustala się powiązania jezdni serwisowej z 15.2.KD-D ul. Rzędzińska poprzez skrzyżowanie;
powiązania drogi z ul. Powstańców Śląskich poprzez skrzyżowanie, poza obszarem planu;
ustala się przebieg ścieżki rowerowej;
ustala się prowadzenie chodników po obu stronach drogi;
wskazuje się rejon przystanku autobusowego;
nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.

4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 89.
Dla terenu oznaczonego symbolem 6.KD-L – projektowana określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy lokalnej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) osie kompozycyjne zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 10;
3) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
4) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
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ustala się szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
6.KD-L z 21.KD-D stanowią ciąg drogowy;
ustala się powiązania z 7.KD-L poprzez skrzyżowanie;
powiązania drogi z: 3.KD-G ul. Powstańców Śląskich i 8.KD-L ul. S. Konarskiego według ustaleń
dla tych terenów;
6) ustala się prowadzenie chodników po obu stronach drogi;
7) nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.
1)
2)
3)
4)
5)

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 90.
Dla terenu oznaczonego symbolem 7.KD-L – projektowana określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy lokalnej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 17,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
powiązania drogi z: 6.KD-L i 8.KD-L według ustaleń dla tych terenów;
ustala się prowadzenie chodnika po jednej stronie drogi;
ustala się parkowanie przyuliczne, w formie zatok postojowych po obu stronach drogi;
nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 91.
Dla terenu oznaczonego symbolem 8.KD-L – ul. S. Konarskiego określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy lokalnej.
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) osie kompozycyjne zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 10;
3) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
4) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
powiązania drogi z: 3.KD-G ul. Powstańców Śląskich i 4.KD-G ul. Górczewska według ustaleń
dla tych terenów;
powiązania z: ciągiem 6.KD-L – 21.KD-D oraz 23.KD-D poprzez skrzyżowania;
8.KD-L z 22.KD-D stanowią ciąg drogowy;
ustala się przebieg ścieżki rowerowej;
ustala się prowadzenie chodników po obu stronach drogi;
nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie
z § 11 ust. 1.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 92.
Dla terenu oznaczonego symbolem 9.KD-D – ul. J. Olbrachta określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.

1)
2)
3)
4)
5)

3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
ustala się zakończenie drogi placem do zawracania;
powiązania drogi z 3.KD-G ul. Powstańców Śląskich według ustaleń dla tego terenu;
ustala się powiązania drogi z: 12.1.KD-D ul. Kiermaszową, 13.1.KD-D ul. Kruszyńska, 14.1.KD-D
ul. Oświatowa i 15.1.KD-D ul. Rzędzińska poprzez skrzyżowania;
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6) ustala się prowadzenie chodników po obu stronach drogi;
7) dopuszcza się parkowanie przyuliczne, w formie zatok postojowych, na odcinku drogi o szerokości
w liniach rozgraniczających 15,0 m;
8) nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.
4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 93.
Dla terenu oznaczonego symbolem 10.1.KD-D – pl. Kasztelański określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
10.1.KD-D i 11.KD-D stanowią ciąg drogowy;
powiązania drogi z ul. Powstańców Śląskich poprzez skrzyżowanie „na prawe skręty”, poza obszarem
planu;
5) powiązania drogi z ciągiem 12.1.KD-D – 12.2.KD-D według ustaleń dla terenu 11.KD-D
ul. Strąkowa;
6) ustala się prowadzenie chodników po obu stronach drogi;
7) nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.
1)
2)
3)
4)

4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 94.
Dla terenu oznaczonego symbolem 10.2.KD-D – pl. Kasztelański określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
powiązania drogi z ul. Powstańców Śląskich poprzez skrzyżowanie „na prawe skręty”;
powiązania drogi z 12.2.KD-D ul. Gimnazjalna według ustaleń dla tego terenu;
ustala się prowadzenie chodników po obu stronach drogi;
nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.

4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 95.
Dla terenu oznaczonego symbolem 11.KD-D – ul. Strąkowa określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
ustala się zakończenie drogi placem do zawracania;
obowiązują przepisy dla terenu 10.1.KD-D ust. 3 pkt 3;
powiązania drogi z ciągami drogowymi: 12.1.KD-D ul. Kiermaszowa -12.2.KD-D;
ul. Gimnazjalna, 13.1.KD-D – 13.1.KD-D ul. Kruszyńska, 14.1.KD-D – 14.1.KD-D ul. Oświatowa
i 15.1.KD-D – 15.2.KD-D ul. Rzędzińska, poprzez skrzyżowania;
7) ustala się prowadzenie chodników po obu stronach drogi;
8) nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 96.
Dla terenu oznaczonego symbolem 12.1.KD-D – ul. Kiermaszowa określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
12.1.KD-D z 12.2.KD-D stanowią ciąg drogowy;
powiązania drogi z: 9.KD-D ul. J. Olbrachta i 11.KD-D ul. Strąkowa według ustaleń dla tych terenów;
ustala się prowadzenie chodnika co najmniej po jednej stronie drogi;
nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.

4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 97.
Dla terenu oznaczonego symbolem 12.2.KD-D – ul. Gimnazjalna określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
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3) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
obowiązują przepisy dla terenu 12.1.KD-D ust. 3 pkt 3;
ustala się powiązania drogi z 10.1.KD-D pl. Kasztelański poprzez skrzyżowanie;
powiązania drogi z: 5.KD-Z ul. Człuchowska i 11.KD-D ul. Strąkowa według ustaleń dla tych
terenów;
6) ustala się prowadzenie chodników co najmniej po jednej stronie drogi;
7) nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.
1)
2)
3)
4)
5)

4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 98.
Dla terenu oznaczonego symbolem 13.1.KD-D – ul. Kruszyńska określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
13.1.KD-D z 13.2.KD-D stanowią ciąg drogowy;
powiązania drogi z: 9.KD-D ul. J. Olbrachta i 11.KD-D ul. Strąkowa według ustaleń dla tych terenów;
ustala się prowadzenie chodników co najmniej po jednej stronie drogi;
nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.

4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
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§ 99.
Dla terenu oznaczonego symbolem 13.2.KD-D – ul. Kruszyńska określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
obowiązują przepisy dla terenu 13.1.KD-D ust. 3 pkt 3;
powiązania drogi z: 5.KD-Z ul. Człuchowska i 11.KD-D ul. Strąkowa według ustaleń dla tych
terenów;
5) ustala się prowadzenie chodników co najmniej po jednej stronie drogi;
6) nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.
1)
2)
3)
4)

4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 100.
Dla terenu oznaczonego symbolem 14.1.KD-D – ul. Oświatowa określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.

1)
2)
3)
4)

3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
14.1.KD-D z 14.2.KD-D stanowią ciąg drogowy;
powiązania drogi z: 9.KD-D ul. J. Olbrachta i 11.KD-D ul. Strąkowa według ustaleń dla tych terenów;
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5) ustala się prowadzenie chodników co najmniej po jednej stronie drogi;
6) nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.
4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 101.
Dla terenu oznaczonego symbolem 14.2.KD-D – ul. Oświatowa określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
obowiązują przepisy dla terenu 14.1.KD-D ust. 3 pkt 3;
powiązania drogi z: 5.KD-Z ul. Człuchowska i 11.KD-D ul. Strąkowa według ustaleń dla tych
terenów;
5) ustala się prowadzenie chodników co najmniej po jednej stronie drogi;
6) nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.
1)
2)
3)
4)

4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 102.
Dla terenu oznaczonego symbolem 15.1.KD-D – ul. Rzędzińska określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
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b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
15.1.KD-D z 15.2.KD-D stanowią ciąg drogowy;
powiązania drogi z: ciągiem 9.KD-D ul. J. Olbrachta i 11.KD-D ul. Strąkowa według ustaleń dla tych
terenów;
5) ustala się prowadzenie chodników obu stronach drogi;
6) nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.
1)
2)
3)
4)

4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 103.
Dla terenu oznaczonego symbolem 15.2.KD-D – ul. Rzędzińska określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
obowiązują przepisy dla terenu 15.1.KD-D ust. 3 pkt 3;
powiązania drogi z jezdnią serwisowa zlokalizowaną w liniach rozgraniczających 5.KD-Z i 11.KD-D
ul. Strąkowa według ustaleń dla tych terenów;
5) ustala się prowadzenie chodników po obu stronach drogi;
6) nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.
1)
2)
3)
4)

4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
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§ 104.
Dla terenu oznaczonego symbolem 16.KD-D – ul. A. Krzywoń określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
ustala się zakończenie drogi placem do zawracania;
powiązania drogi z 5.KD-Z ul. Człuchowską według ustaleń dla tego terenu;
ustala się prowadzenie chodników co najmniej po jednej stronie drogi;
nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.

4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 105.
Dla terenu oznaczonego symbolem 17.KD-D – ul. A. Krzywoń określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) dopuszcza się parkowanie przyuliczne, w formie zatok postojowych, na odcinkach drogi o szerokości
w liniach rozgraniczających minimum 15,0 m;
3) nakaz szczególnego opracowania posadzki, zgodnie z rysunkiem oraz § 6 ust. 5;
4) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
5) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
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ustala się szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 13,5 m, zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
ustala się zakończenie drogi placem do zawracania;
powiązania drogi z 5.KD-Z ul. Człuchowską według ustaleń dla tego terenu;
ustala się prowadzenie chodników co najmniej po jednej stronie drogi;
nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.

4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 106.
Dla terenu oznaczonego symbolem 18.KD-D – ul. Synów Pułku określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
powiązania drogi z ul. Powstańców Śląskich poprzez skrzyżowanie, poza obszarem planu;
ustala się prowadzenie chodników co najmniej po jednej stronie drogi;
dopuszcza się parkowanie przyuliczne w formie zatok postojowych;
nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.

4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 107.
Dla terenu oznaczonego symbolem 19.KD-D – projektowana określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
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1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 11,5 m, zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
ustala się zakończenie drogi placem do zawracania;
powiązania z ul. Powstańców Śląskich poprzez skrzyżowanie „na prawe skręty”, poza obszarem
planu;
5) ustala się prowadzenie chodników co najmniej po jednej stronie drogi;
6) nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej;
1)
2)
3)
4)

4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 108.
Dla terenu oznaczonego symbolem 20.KD-D – projektowana określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
ustala się zakończenie drogi placem do zawracania;
powiązania z ul. Powstańców Śląskich poprzez skrzyżowanie, poza obszarem planu;
ustala się prowadzenie chodników co najmniej po jednej stronie drogi;
nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.

4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1, 2.
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5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 109.
Dla terenu oznaczonego symbolem 21.KD-D – projektowana określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) osie kompozycyjne zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 10;
3) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
4) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
obowiązują przepisy dla terenu 6.KD-L ust. 3 pkt 3;
21.KD-D z 22.KD-D ul. S. Konarskiego stanowią ciąg drogowy;
powiązania z 8.KD-L ul. S. Konarskiego według ustaleń dla tego terenu;
ustala się prowadzenie chodników po obu stronach drogi;
nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.

4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 110.
Dla terenu oznaczonego symbolem 22.KD-D – ul. S. Konarskiego określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) osie kompozycyjne zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 10;
3) nakaz nasadzenia lub uzupełnień rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu oraz § 6 ust. 11;
4) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
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5) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 21,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
obowiązują przepisy dla terenu: 8.KD-L ust. 3 pkt 4 oraz 21.KD-D ust. 3 pkt 4;
ustala się przebieg ścieżki rowerowej;
ustala się prowadzenie chodników po obu stronach drogi;
nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej.

4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1, 4.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
§ 111.
Dla terenu oznaczonego symbolem 23.KD-D – projektowana określa się:
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obrębie terenu obowiązuje:
a) nakaz stosowania ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak latarnie,
ławki, kosze na śmieci, barierki, słupki,
b) nakaz dostosowania urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich jak chodniki, pochylnie,
schody, elementy przejść przez jezdnię, do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) zasady lokalizowania reklam, nośników reklamowych, szyldów i słupów ogłoszeniowo-reklamowych
zgodnie z § 6 ust. 22;
3) zasady lokalizowania kiosków handlowych zgodnie z § 6 ust. 24.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

3. Zasady zagospodarowania terenu:
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
ustala się przekrój jednojezdniowy;
ustala się zakończenie drogi placem do zawracania;
powiązania z 8.KD-L ul. S. Konarskiego według ustaleń dla tego terenu;
ustala się prowadzenie chodników co najmniej po jednej stronie drogi;
nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną wszystkich powierzchni niewykorzystanych
pod urządzenia drogowe, urządzenia naziemnej infrastruktury technicznej..

4. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie
z § 11 ust. 1.
5. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu, zgodnie z § 15 ust. 2.
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Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 112. W granicach obszaru objętego planem traci moc:
1) Uchwała Nr XVIII/142/02 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 5 września 2002r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Powstańców Śląskich w pasie
drogowym o szerokości około 200 metrów (po ok. 100 metrów od osi jezdni) na odcinku: Olbrachta
- Połczyńska, w gminie Warszawa-Bemowo;
2) Uchwała Nr XX/166/02 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 9 października 2002 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Przyjaźń – 1”,
w gminie Warszawa-Bemowo;
3) Uchwała nr XIII/169/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum – Bolkowska”
w Dzielnicy Bemowo.
§ 113. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 114. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy.
§ 115. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
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