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UCHWAŁA NR XXXV/272/01 
Rady Miejskiej w Policach 
z dnia 27 marca 2001 roku 

 
 

w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowani a przestrzennego miasta 
Police, dla obszaru poło żonego na południe od ulicy Tanowskiej i na zachód o d 
linii kolejowej Szczecin – Trzebie ż, tzw. „Police- Zachód”. 
 
 
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000r. Nr 12, 
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 i z 2001r. Nr 5, poz. 42) i Uchwały Rady 
Miejskiej w Policach nr X/86/99 z dnia 25 maja 1999r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta 
Police, dla obszaru położonego na południe od ulicy Tanowskiej i na zachód od linii 
kolejowej Szczecin – Trzebież, Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
1. Uchwala się zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego 

miasta Police  uchwalonego w dniu 29 grudnia 1988r. uchwałą  Nr V/32/88 Rady 
Narodowej Miasta i Gminy w Policach opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego 
Nr 1 poz. 6 z 1989r. z późniejszymi zmianami wprowadzonymi: 

1) uchwałą Nr XXIV/175/92 Rady Gminy i Miasta w Policach z dnia 28 lutego 1992 
roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego miasta Police (Dz. Urzęd. Woj. Szczecińskiego Nr 4 poz. 54), 

2) uchwałą Nr VII/52/94 Rady Miejskiej w Policach z dnia  09 grudnia 1994 roku w 
sprawie wprowadzenia zmian w planie ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego miasta Police (Dz. Urzęd. Woj. Szczecińskiego Nr 16 poz. 164), 

3) uchwałą Nr VII/54/94 Rady Miejskiej w Policach z dnia  09 grudnia 1994 roku 
zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/175/92 Rady Gminy i Miasta w Policach z dnia 28 
lutego 1992 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego miasta Police (Dz. Urzęd. Woj. 
Szczecińskiego Nr 16 poz. 163). 

 
2. Przedmiotem zmian w planie jest określenie przeznaczenia i warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenów w tym przeznaczenie części gruntów rolnych i leśnych 
na funkcje nierolne i nieleśne takie jak: mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe, 
usługowe, cmentarz i komunikacja. 
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3. Niniejsze zmiany w planie miejscowym obejmują obszar o powierzchni ~350 ha  
ograniczony: 

1) od północy obr. 9 – Police dz. nr 3131, ul. Tanowską – dz. nr 3068, 

2) od wschodu linią kolejową Szczecin –Trzebież, dz. nr 22/2, 21, obr. 12-Police, 

3) od południowego wschodu dz. dr. nr 20 obr.12 – Police, 

4) od południowego zachodu obr. 15 – Police dz. nr: 299/2, 306/1, 303/5, obr. 16- 
Police dz. nr: 303/6, 286/7, 290/3, 290/2, 286/8, 286/9, 286/10, 2126, 2087/3, 
2087/10, 

5) od zachodu obr: 16 – Police, dz. nr: 29, 27, 1, 2, 3, obr. 9 – Police dz. nr: 756/3, 
733/4 do ul. Tanowskiej. 

 
4. Granice tego obszaru zaznaczono na rysunku zmian w planie w skali 1:5000 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 
1. Ustala się następujące zasady konstrukcji zmian w planie: 

1) Teren objęty planem podzielony został na 12 obszarów oznaczonych literami A – 
L, te z kolei podzielono na tereny elementarne; sieć uliczna posiada 17 
odrębnych oznaczeń. 

2) Ustalenia ogólne dotyczące: zasad parcelacji, kształtowania przestrzeni i 
zabudowy oraz warunków realizacji obiektów budowlanych, a także ustalenia 
dotyczące ekologii, ochrony dóbr kultury, zasad obsługi komunikacji i uzbrojenia 
dla całego terenu objętego zmianą planu zostały zawarte w § 3. 

3) Dla wyodrębnionych terenów elementarnych i sieci ulicznej sformułowano 
szczegółowe ustalenia obowiązujące dla całego terenu elementarnego zawarte 
w „Karcie terenu”. 

4) Każdy teren elementarny oznaczono na rysunku zmian w skali 1:5000 (zał. nr 1 
do niniejszej uchwały ) oraz w tekście zmian w planie (§ 4 i 5 niniejszej uchwały) 
identyfikatorem cyfrowo-literowym (SYMBOL TERENU). Liczba oznacza kolejny 
numer terenu lub ulicy, symbol literowy oznacza główną funkcję terenu lub 
klasyfikację funkcjonalną ulicy. 

5) Tereny opracowane szczegółowo w skali 1:1000 i 1: 500 zostały podzielone na 
działki (zespoły działek) w celu uściślenia funkcji jaką pełnią w ramach 
poszczególnych terenów elementarnych. 

 
2. Ustala się następujący układ formalny ustaleń szczegółowych dla terenów 

elementarnych: 

1) Dla każdego terenu elementarnego sporządzona została „Karta terenu” z 
oznaczeniem symbolu terenu, posiadająca jednolity układ formalny, segregujący 
treść ustaleń w 9-ciu punktach.  
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Pełny układ „Karty terenu” obejmuje: 

SYMBOL TERENU 

1. Powierzchnia w ha. 

2. Granice terenu – przybliżony, słowny opis granic terenu elementarnego 
posługujący się nazwami ulic i innymi łatwymi do zidentyfikowania 
elementami topograficznymi. W punkcie 2.2. podano oznaczenie terenu w 
poprzednio obowiązującym planie. 

3. Ustalenia funkcjonalne. 

4. Ustalenia kompozycji i form zabudowy. 

5. Ustalenia zasad parcelacji. 

6. Ustalenia ekologiczne. 

7. Ustalenia dotyczące dóbr kultury. 

8. Ustalenia komunikacyjne. 

9. Ustalenia inżynieryjne.  

2) Każde sformułowanie tekstowe w „Karcie terenu” oznaczone jest symbolem 
dwucyfrowym. Pierwsza cyfra (cyfry od 3 do 9) oznacza odpowiedni punkt układu 
formalnego „Karty terenu”, druga cyfra oznacza numer kolejny zapisu w ramach 
punktu układu formalnego. 

3) Dla terenów lub ich fragmentów opracowanych szczegółowo w skali 1:1000 i 
1:500 przy symbolu terenu umieszczona jest informacja o numerze załącznika i 
skali opracowania. 

4) Dodatkowe informacje literowe zawarte w szczegółowych opracowaniach 
graficznych znajdują odzwierciedlenie w Kartach terenów w postaci zapisów: 
symbol terenu / oznaczenie literowe. 

5) Brak zapisu w „Karcie terenu” punktu wyróżnionego liczbą od 4 do 9 oznacza,  że 
nie wprowadza się ustaleń. 

6) Nie każde ustalenie tekstowe posiada swoje odwzorowanie na rysunku zmian w 
planie. 
 

3. Ustala się następujące zasady konstrukcji rysunku zmian w planie: 

1) Rysunek zmian w skali 1:5000 jest integralną częścią planu i stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) Rysunki zmian w skali 1:1000 i 1:500 są integralną częścią planu i stanowią 
załączniki nr 2 – 14 do niniejszej uchwały. 

3) Tereny opracowane w skali 1:1000 lub 1:500 oznaczone są graficznie (szrafem 
ukośnym) na rysunku planu w skali 1:5000 i oznaczone symbolem terenu 
wpisanym numerem załącznika do niniejszej uchwały. 

4) Wszystkie symbole graficzne użyte w rysunku zmian w planie zostały objaśnione 
w legendzie. 
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5) Obowiązującymi ustaleniami są następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
zmian: 

- linie rozgraniczenia terenów elementarnych (o różnym przeznaczeniu bądź 
różnych zasadach zagospodarowania). 

- nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy. 

6) Podziały i zagospodarowanie wewnętrzne są orientacyjne. 

7) Trasy przebiegów projektowanych sieci i urządzenia infrastruktury technicznej są 
ilustracją zasady i nie stanowią przesądzeń lokalizacyjnych. 

 
 

§ 3 
 

Ustalenia ogólne: 
 

1. Ustalenia dotyczące zasad parcelacji, kształtowania przestrzeni i zabudowy oraz  
warunków realizacji obiektów budowlanych. 

1) Plan wyznacza liniami rozgraniczającymi przestrzenie o różnych funkcjach lub 
różnych zasadach zagospodarowania oraz liniami zabudowy – granice 
zainwestowania działki. Nieprzekraczalna linia zabudowy określa maksymalny 
zasięg  zabudowy działki. 

2) Ogrodzenia oddzielające przestrzeń publiczną od prywatnej winny być ażurowe 
na podmurówce z cegły, kamienia lub betonu o wysokości całkowitej do 1,20 m. 
Podziały pomiędzy działkami dopuszcza się w różnych formach płotów, 
żywopłotów, murków i trejaży. Bramki nie mogą się otwierać na zewnątrz działki. 
Przęsła mogą być wypełnione sztachetami drewnianymi, metalowymi, szkłem 
zbrojonym lub innymi materiałami. 

3) Przy lokalizowaniu obiektów budowlanych wzdłuż linii kolejowej Szczecin-
Trzebież należy uwzględnić jej docelową kategorię i zachować warunki 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. 

4) Z uwagi na niejednorodną budowę geologiczną całego obszaru należy wykonać 
szczegółowe techniczne badania podłoża gruntowego dla projektowanych 
budynków po zlokalizowaniu ich w planie realizacyjnym. 

5) Ustalenia dotyczące wykończenia elewacji nowej zabudowy: 
a) materiałowe: 

- cegła klinkierowa, 
- wykładziny ceramiczne i kamienne, 
- tynki szlachetne gładkie i chropowate, 
- dachówka ceramiczna, 
- blacha dachówkopodobna powlekana fabrycznie, 
- dachówka bitumiczna. 

b) Detale architektoniczne winny nawiązywać do cech architektury lokalnej. 
c) Zalecane dachy wysokie, 
d) Zaleca się ograniczony udział czystej bieli w elewacjach w celu stworzenia 

harmonijnego krajobrazu miasta. 
e) Wyklucza się możliwość dalszej realizacji budynków w systemie 

wielkopłytowym, w szczególności w zakresie elewacji. 
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6) Na terenach istniejącej zabudowy dopuszcza się remonty i modernizacje nie 
powodujące zmian planu. 

7) Na terenach mieszkalnictwa wielo– i jednorodzinnego dopuszcza się 
lokalizowanie nieuciążliwych usług wbudowanych, nie sprzecznych z zapisami w 
planie. 

2. Ustalenia dotyczące ekologii. 
1) Dla ujęć wody zlokalizowanych przy ul. Tanowskiej i Grzybowej obowiązują: 

Na terenie ochrony bezpośredniej zakaz: 
- Przebywania osób nie zatrudnionych stale przy urządzeniach służących do 

poboru wody. 
- Użytkowania gruntów na cele nie związane z eksploatacją ujęcia. 
- Odprowadzenia wód opadowych  z tego terenu w taki sposób, aby nie mogły 

się one przedostawać do urządzeń służących do poboru wody. 
- Wznoszenia jakichkolwiek obiektów nie związanych z eksploatacją ujęcia. 
Na terenie ochrony pośredniej wewnętrznej zakaz: 
- Wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych, 
- Rolniczego wykorzystywania ścieków, 
- Lokalizowania wysypisk i wylewisk dla wszelkiego typu odpadów 

(komunalnych, przemysłowych, rolniczych), 
- Lokalizowania mogilników gromadzących opakowania po środkach 

chemicznych, 
- Lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych, 
- Lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji  

chemicznych oraz rurociągów do ich transportu, 
- Lokalizowania ferm hodowli zwierząt, 
- Urządzania parkingów i obozowisk, 
- Lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt, 
- Eksploatacji surowców miejscowych, 

Na terenie ochrony pośredniej zewnętrznej zakaz: 
- Wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych, 
- Rolniczego  wykorzystywania ścieków, 
- Lokalizowania jakichkolwiek ujęć wód podziemnych, które mogą wpływać 

negatywnie na wielkość poboru wody z ujęcia, 
- Lokalizowania wysypisk i wylewisk dla wszelkiego typu odpadów 

(komunalnych, przemysłowych, rolniczych), 
- Lokalizowania mogilników gromadzących opakowania po środkach 

chemicznych, 
- Lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji 

chemicznych oraz rurociągów do ich transportu, 
2) Likwidacja indywidualnych pieców węglowych i wykorzystanie do celów 

grzewczych i bytowych gazu, prądu, oleju opałowego oraz zdala czynnego c.o i 
c.w. 

3) Ochrona wartościowego drzewostanu. Ustala się konieczność wprowadzenia i 
utrzymania zieleni przez użytkowników działek budowlanych i administratorów 
osiedli mieszkaniowych. Ewentualne wycinki muszą być uzgodnione z 
Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. 

4) Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko winny podać sposób 
ich zagospodarowania lub utylizacji. 
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5) Na terenach ogrodów działkowych i pastwisk zlokalizowanych na obszarze strefy 
ochronnej komunalnego ujęcia wody wprowadza się zakaz stosowania nawozów 
sztucznych i środków ochrony roślin. 

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dóbr kultury: 
1) Ustala się strefę „K” ochrony krajobrazu terenu cmentarza przy ulicy Tanowskiej. 

 a) ochronie podlega: 
- historycznie ukształtowana granica założeń zieleni komponowanej, 
- kompozycja (rozplanowanie i skład gatunkowy zieleni), 
- rozplanowanie dróg i ścieżek, 
- układ kwater cmentarnych, 
- mała architektura tj. ogrodzenia, bramy i inne, 
- zabytki sepulkralne (nagrobki, ogrodzenia grobów i inne elementy 

urządzenia cmentarzy). 
b) warunki ochrony: 

- zachowanie i rewaloryzacja w/w elementów zagospodarowania założeń 
zieleni, 

- wyłączenie spod zabudowy terenów parków i cmentarzy, 
- oznakowanie cmentarzy jako historycznego miejsca pochówku miejscowej 

ludności, 
- ewentualne przeniesienie zagrożonych zabytków sepulkralnych do 

lapidarium, 
- opiniowanie dokumentacji projektowej przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 
2) Ustala się strefę „B” ochrony układów przestrzennych na terenie położonym 

pomiędzy ulicami Bankową, Zamenhofa, Piaskową i Grzybową. 
Strefa ochrony konserwatorskiej „B” – ustalona w planie na wniosek 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ma na celu: 
- utrzymanie zasadniczego  układu ulic i zabudowy, 
- utrzymanie historycznej zasady podziałów parcelacyjnych, 
- utrzymanie istniejącej zabudowy o wartości lokalnej kulturowej we właściwym 

stanie technicznym i funkcjonalnym, 
- nawiązanie w nowej zabudowie do zasad historycznej kompozycji zespołu 

zabudowy i typu zabudowy sąsiadującej, 
- stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych (m.in. ceramiczna 

dachówka, drewniana stolarka) przy budowie nowych obiektów oraz 
modernizacjach istniejącej zabudowy, 

- opiniowanie dokumentacji projektowej przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

Cele te realizuje się w planie poprzez ustalenie kompozycji urbanistycznej, 
ustalenie form zabudowy, ustalenie parcelacyjne i ekologiczne. 
Ustalenia kompozycyjne obejmują nieprzekraczalną linię zabudowy w obszarze 
zabudowy istniejącej i obowiązującą linię zabudowy dla budynków 
projektowanych. Wysokość zabudowy ograniczona została do 3 kondygnacji (w 
tym stromy dach). 
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4. Ustalenia dotyczące zasad obsługi komunikacyjnej: 
1) Realizacja każdego nowego obiektu oraz rozbudowa i przebudowa obiektu 

istniejącego, a także zmiana sposobu użytkowania terenu powodująca przyrost 
potrzeb parkingowych jest uwarunkowana – z zastrzeżeniem ustalenia 4.3) i 4.4) 
– umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej ilości miejsc postojowych 
potrzebnych dla jego obsługi. 

2) Jeżeli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje ubytek istniejących stałych 
miejsc postojowych, muszą one być – z zastrzeżeniem ustalenia 4.3) i 4.4) –
odtworzone na terenie inwestycji. Ustalenie nie dotyczy: 
- modernizacji ulicy lub zmiany funkcji ulicy na ciąg pieszy lub rowerowy, 
- realizacji urządzeń dla potrzeb komunikacji zbiorowej, 
- likwidacji garaży jednokondygnacyjnych boksowych z powodu budowy 

urządzeń infrastruktury technicznej, w tym ulic, 
- likwidacji garaży jednokondygnacyjnych boksowych z powodu realizacji 

zagospodarowania , dla którego zarezerwowano teren w planie.  
3) Dopuszcza się realizację miejsc postojowych, o których mowa w ust. 4.1) i 4.2) 

poza terenem inwestycji (np. na parkingu ogólnodostępnym), w odległości nie 
większej niż 100 m. od terenu inwestycji pod warunkiem traktowania jej jako 
jednej inwestycji z inwestycją główną. 

4) Jeżeli realizacja potrzeb parkingowych, o których mowa w ust. 4.1) i 4.2) jest 
niemożliwa ani na terenie inwestycji, ani w odległości maximum 100 m. od tego 
terenu, dopuszcza się inny sposób rozwiązania przez inwestora problemu 
potrzeb parkingowych w drodze umowy z Zarządem Gminy w Policach. 

5) Zagospodarowanie tymczasowe wywołujące potrzeby parkingowe mniejsze niż 3 
miejsca postojowe i ustanowione na okres do 3 lat zwalnia się z wymogów 
określonych w ust. 4.1).  

6) W budownictwie jednorodzinnym realizuje się co najmniej 2 miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych na jedno mieszkanie. W przypadku działek 
mniejszych niż 200 m² dopuszcza się realizację jednego miejsca postojowego. 

7) Ustala się sieć ścieżek rowerowych, której schemat przedstawia rysunek planu. 
Przebieg ścieżek pokazany jest na rysunku planu jako przybliżony. Uściślenie 
przebiegu ścieżek może nastąpić w oparciu o projekty realizacyjne.  

8) Ustala się, na określonych w ustaleniach szczegółowych terenach, strefę ruchu 
uspokojonego, w której zaleca się stosowanie różnych form ograniczenia ruchu 
pojazdów kołowych oraz stworzenie dogodnych warunków dla ruchu pieszego i 
rowerowego.   

5. Ustalenia dotyczące zasad uzbrojenia terenu: 
1) Zaopatrzenie w wodę. 

a) Zachowuje się istniejący system wodociągu komunalnego. 
b) Dla nowych inwestycji ustala się konieczność wykonania nowych sieci 

wodociągowych z przyłączami lub tylko przyłączy w układach 
współpracujących z sieciami istniejącymi. 

c) Zachowuje się istniejące studnie zlokalizowane w rejonie: 
- ul. Wróblewskiego przy hotelu, 
- ul. Wróblewskiego przy sklepie, 
- ul. Wyszyńskiego 60, 
- ul. Grzybowa przy Piaskowej, 
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- ul. Kosynierów Gdyńskich przy Piaskowej, 
- ul. Bankowa – Bohaterów Westerplatte, 
- ul. Robotnicza 10, 
jako awaryjne zaopatrzenie ludności w wodę. 

2) Odprowadzenie ścieków. 
a) Ustala się docelową przebudowę istniejącej kanalizacji rozdzielczej. 
b) Dla nowych inwestycji ustala się konieczność budowy kanalizacji systemu 

rozdzielczego, zintegrowanego z układem kanalizacji istniejącej.  
3) Zaopatrzenie w gaz. 

a) Zachowuje się system gazyfikacji bez zmian. 
b) Dla nowych inwestycji ustala się konieczność budowy nowych sieci 

gazowych. 
4) Zaopatrzenie w energię cieplną. 

a) Zachowuje się istniejące systemy ciepłownicze. 
b) Dla nowych inwestycji ustala się następujące możliwości zaopatrzenia w 

energię cieplną: 
- z miejskiej sieci ciepłowniczej z uwzględnieniem konieczności jej 

rozbudowy. 
- z lokalnych źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym, olejem opałowym 

lub elektrycznością. 
5) Energia elektryczna. 

a) Zachowuje się istniejącą sieć średniego i niskiego napięcia zasilającą 
istniejące obiekty. 

b) Dla projektowanych mniejszych inwestycji zasilanie w energię elektryczną 
odbywać się będzie z istniejącej sieci n.n. z koniecznością jej rozbudowy. 

c) Dla większych inwestycji zachodzi potrzeba budowy stacji 
transformatorowych oraz linii zasilających 15 kV i 0,4 kV. Linie zasilające i 
oświetleniowe prowadzone będą w chodnikach ulic. 

6) Telekomunikacja. 
a) Zachowuje się istniejącą sieć telekomunikacyjną, kablową. 
b) Dla projektowanych inwestycji ustala się konieczność wykonania nowej sieci . 
c) Likwiduje się prowizoryczne linie napowietrzne. 
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§ 4 
 

Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych 
 

1. 
Symbol terenu: A1 RL 1. powierzchnia terenu [ha]:  11,61 
2.  granice terenu 2.1.ul. Tanowska, ul. Piłsudskiego, tereny A2 ZP,A4 UO, granice opracowania. 

2.2.(Oznaczenie w poprzednio obowiązującym planie: B1 RL, 3 TK) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zieleni leśnej do zachowania.  
3.2.Istniejący szlak turystyki pieszej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

- 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Na terenie występują gatunki zwierząt zagrożonych ( wg czerwonej listy zwierząt). 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Szlak turystyki pieszej jak na rysunku planu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Wzdłuż ulicy Tanowskiej rezerwa terenu pod ciepłociąg. 

 

2. 
Symbol terenu: A2 ZP 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,71 
2.  granice terenu 2.1.ul. Piłsudskiego, ul. Tanowska, tereny A3 MN, A4 UO, A1 RL. 

2.2.(B24 UO, 3 TK) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zieleni parkowej.  

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Zakaz lokalizowania trwałych obiektów kubaturowych. 
4.2.Na fragmencie terenu działki nr 16 przylegającym do działki nr 14, na całej jej szerokości 
(~40,0 m) nakazuje się uporządkowanie i dopuszcza się uzupełnienie tymczasowej zabudowy 
garażowej wzdłuż istniejącego muru granicznego. Pozostałe obiekty prowizoryczne, zlokalizowane 
poza w/w terenem do likwidacji. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Zakaz podziału terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Oświetlenie z istniejącej sieci kablowej n.n. 
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3. 
Symbol terenu: A3 MN zał.2 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,23 
2.  granice terenu 2.1.ul. Kresowa, tereny A4 UO, A2 ZP 

2.2.(B24 UO, 3 TK) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Zakaz zmiany kompozycji zespołu zabudowy. 
4.2.Zakaz zmiany kształtu otworów okiennych i dachu. 
4.3.Zakaz zmiany kształtu lukarn istniejących historycznych i wprowadzania innych      
nadbudówek. 
4.4.Zezwala się na zmiany w trakcie remontu pokrycia dachu na dachówkę lub materiały  
dachówkopodobne, wprowadzenia okien połaciowych, wymianę okien i drzwi na 
energooszczędne, ocieplenie budynku i zmianę kolorystyki. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podział terenu wg rys. planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu.  
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz usytuowanych w ulicy Kresowej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

4. 
Symbol terenu: A4 UO zał.2 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  16,22 
2.  granice terenu 2.1. granica opracowania, tereny A1 RL, A2 ZP, A3 MN, ul. Kresowa, A5 MJ, ul.Korczaka A13 MN, 

A14 MN, A15 ZP, A18 MN, A19 TS, A20 A, UH,UG, A21 MN, ulica 17.KG. 
2.2. (B24 UO, B25a UO) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren usług oświaty i wychowania z zielenią towarzyszącą. Istniejące obiekty Domu 
Dziecka, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim oraz 
szkoły przeznacza się do dalszego użytkowania.  
3.2.Dopuszcza się na działce nr 11 możliwość wprowadzenia usług administracji. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Zakaz zmiany kompozycji i gabarytów zespołu zabudowy. 
4.2.Zakaz zmiany kształtu otworów okiennych i dachu. 
4.3.Zakaz zmiany kształtu lukarn istniejących historycznych i wprowadzania innych nadbudówek. 
4.4.Zezwala się na zmiany w trakcie remontu pokrycia dachu, na dachówkę lub materiał 
dachówkopodobny, wprowadzenia okien połaciowych, wymianę okien i drzwi na 
energooszczędne, ocieplenie budynku i zmianę kolorystyki. 
4.5.Teren szkolnych upraw ogrodniczo-rolnych pozostawia się do dalszego użytkowania 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejący podział terenu na działki. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu. 
6.2.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.3.Fragment terenu położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 
8.3.Strefa ruchu uspokojonego, w której zaleca się stosowanie różnych form ograniczenia ruchu 
pojazdów kołowych oraz ustala się priorytet dla ruchu pieszego i rowerowego. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowanych w ul. Kresowej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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5. 
Symbol terenu: A5MJ zał. 14 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,63 
2.  granice terenu 2.1.ul. Kresowa, tereny A6 MN, A7 UO, ul.Korczaka, A4 UO. 

2.2. (B24 UO) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren mieszkalnictwa jednorodzinnego z  dopuszczoną funkcją usługową, nieuciążliwą. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Obowiązująca linia zabudowy wzdłuż ul.Kresowej poprowadzona równolegle do ulicy na 
przedłużeniu ściany frontowej istniejącego w sąsiedztwie budynku nr 21. 
4.2.Dla nowej zabudowy ustala się gabaryty zbliżone do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy z 
dachami o podobnym nachyleniu. 
4.3.Zaleca się formę małych domów mieszkalnych. 
4.4.Zabudowania gospodarcze i nieużytkowany basen przeznacza się do likwidacji. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Minimalna powierzchnia działki – 600,0 m2 .  

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu. 
6.2.Zachowanie szpaleru drzew przy ul. Kresowej. 
6.3. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd od ulic Kresowej i Korczaka. 
8.2.Każda inwestycja i zmiana sposobu użytkowania terenu powodująca przyrost potrzeb 
parkingowych jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji –  
z zastrzeżeniem pkt.8.3 – odpowiedniej ilości miejsc postojowych potrzebnych do jej obsługi 
8.3.Dopuszcza się realizację miejsc postojowych, o których mowa w punkcie 8.2. poza terenem 
inwestycji (np. na parkingu ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m. od terenu 
inwestycji, pod warunkiem traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną  
8.4.W zabudowie jednorodzinnej należy zrealizować min. 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie. 
8.5.Teren w strefie ruchu uspokojonego. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Uzbrojenie terenu z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz usytuowanych w ul. Kresowej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

6. 
Symbol terenu: A6MN zał.2 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,20 
2.  granice terenu 2.1.ul. Kresowa, tereny A7 UO, A5 MJ. 

2.2.(B24 UO) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Zakaz zmiany kompozycji zespołu zabudowy. 
4.2.Zakaz zmiany kształtu otworów okiennych i dachu. 
4.3.Zakaz zmiany kształtu lukarn istniejących, historycznych i wprowadzania innych nadbudówek. 
4.4.Zezwala się na zmiany w trakcie remontu pokrycia dachu na dachówkę lub materiałem 
dachówkopodobnym, wprowadzenie okien połaciowych, wymianę okien i drzwi na 
energooszczędne, ocieplenie budynku i zmianę kolorystyki. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie działek. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowanych w ul. Kresowej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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7. 
Symbol terenu: A7 UO zał.2 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,1 
2.  granice terenu 2.1.ul. Kresowa, ul. Korczaka, tereny A5 MJ, A6 MN. 

2.2.(B24 UO) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren usług oświaty i wychowania – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalne linie zabudowy poprowadzone po linii ściany północnej i w odległości 6,0 m 
od ul.Korczaka. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie działki. 
 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu.  
6.2.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.3.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowanych w ul. Kresowej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

8. 
Symbol terenu: A8 UH,A zał.2 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,65 
2.  granice terenu 2.1.ul. Kresowa, ul. Korczaka, teren A9 UO. 

2.2. (B24 UO) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług handlu i administracji z zielenią towarzyszącą – istniejąca zabudowa do 
dalszego użytkowania. 
3.2.Stacja transformatorowa A8 UH,A/EE do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalne linie zabudowy poprowadzone w odległości  6,0 m od ulic Kresowej i 
Korczaka. Dopuszcza się możliwość wbudowania stacji transformatorowej w obiekt. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Zakaz wtórnego podziału działki z wyjątkiem działki pod trafostację. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu. Zakaz składowania materiałów i opakowań 
fabrycznych na terenie. Uciążliwość inwestycji musi zawierać się w granicach własnej działki. 
6.2.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.3.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowanych w ul. Kresowej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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9. 
Symbol terenu: A9 UO zał.2 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,90 
2.  granice terenu 2.1.ul. Kresowa, ul. Korczaka, tereny A10 MN, A11 KS, A8 UH, A. 

2.2.(B24 UO) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług oświaty i wychowania z zielenią towarzyszącą – istniejąca zabudowa do 
dalszego użytkowania. 
3.2.Budowla ochronna A9 UO/OC do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalne linie zabudowy poprowadzone wzdłuż ściany szczytowej budynku nr 7 
równolegle do ul.Kresowej i w odległości 6,0 m od ul.Korczaka. 
4.2.Zakaz zmiany kompozycji zespołu zabudowy. 
4.3.Zakaz zmiany kształtu otworów okiennych i dachu. 
4.4.Zakaz zmiany kształtu lukarn istniejących, historycznych i wprowadzania innych nadbudówek. 
4.5.Zezwala się na zmiany w trakcie remontu pokrycia dachu na dachówkę lub materiał 
dachówkopodobny, wprowadzenie okien połaciowych, wymianę okien i drzwi na 
energooszczędne, ocieplenie budynku i zmianę kolorystyki. 
4.6.Zaleca się remont elewacji bunkra i obsadzenie go pnączem zimozielonym. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podział terenu wg rysunku planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu. 
6.2.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.3.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowanych w ul. Kresowej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

10. 
Symbol terenu: A10 MN zał.2 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,27 
2.  granice terenu 2.1.ul. Kresowa, tereny A12 ZP, A11 KS, U9 UO. 

2.2.(B24 UO) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m. od ul.Kresowej. 
4.2.Zakaz zmiany kompozycji zespołu zabudowy. 
4.3.Zakaz zmiany kształtu otworów okiennych i dachu. 
4.4.Zakaz zmiany kształtu lukarn istniejących, historycznych i wprowadzania innych nadbudówek. 
4.5.Zezwala się na zmiany w trakcie remontu pokrycia dachu na dachówkę lub materiał 
dachówkopodobny, wprowadzenie okien połaciowych, wymianę okien i drzwi na 
energooszczędne, ocieplenie budynku i zmianę kolorystyki. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podział terenu wg rysunku planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowanych w ul. Kresowej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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11. 
Symbol terenu: A11 KS zał.2 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,15 
2.  granice terenu 2.1.Zieleń parkowa A12 ZP, ul.Korczaka, teren usług oświaty A9 UO i teren zabudowy mieszkalnej 

A10 MN.  
2.2.(B24 UO) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren garaży –– istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nakaz uporządkowania zabudowy tj. ujednolicenia gabarytów oraz zwieńczeń boksów 
garażowych i kolorystyki elewacji. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Wydzielone działki pod garażami. 
5.2.Teren dojazdu na współwłasność. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu. 
6.2.Od strony zieleni parkowej i ul.Korczaka zaleca się obsadzenie bluszczem. 
6.3.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd do zespołu garaży od ulicy Korczaka 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan.,  usytuowanych w ul. J. Korczaka. 
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka poprzez separator 
oleju. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

12. 
Symbol terenu: A12 ZP zał.2 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,26 
2.  granice terenu 2.1.ul. Kresowa, ul. Piłsudskiego,  ul. Korczaka, tereny A11 KS, A10 MN 

2.2. (B24 UO, 3 TK) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren zieleni parkowej. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Zakaz podziału terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Oświetlenie zasilane z istniejącej sieci n.n. 

13. 
Symbol terenu: A13 MN  1. powierzchnia terenu [ha]:  0,21 
2.  granice terenu 2.1.ul. Korczaka, teren A4 UO. 

2.2. (B24 UO) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Zakaz zmiany gabarytu budynku. 
4.2.Obowiązujaca linia zabudowy ul.Korczaka poprowadzona po linii ściany frontowej, północnej 
budynku istniejącego. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Zakaz podziału terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz  usytuowanych w ul. J. Korczaka. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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14. 
Symbol terenu: A14 MN 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,21 
2.  granice terenu 2.1.ul.Korczaka , Piłsudskiego, tereny A15 ZP, A4 UO. 

2.2. (B24 UO, 3 TK) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 
3.2.Dopuszcza się drobne usługi wbudowane. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalne linie zabudowy ulic Korczaka i Piłsudskiego poprowadzone po krawędziach 
ścian północnej i wschodniej istniejącego budynku. 
4.2.Zakaz zmiany kształtu otworów okiennych i dachu. 
4.3.Zakaz zmiany istniejących, historycznych lukarn i wprowadzania innych nadbudówek. 
4.4.Zezwala się na zmiany, w trakcie remontu pokrycia dachu na dachówkę lub inny materiał 
dachówkopodobny, wprowadzenie okien połaciowych, wymianę okien i drzwi  na 
energooszczędne, ocieplenie budynku i zmianę kolorystyki. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Zakaz podziału terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 
8.3.Dojazd do terenu od ulicy Korczaka 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz  usytuowanych w ul. J. Korczaka. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

15. 
Symbol terenu: A15 ZP 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,69 
2.  granice terenu 2.1.ul. Piłsudskiego, ul. Wyszyńskiego, tereny A16 UH,UG, A17 UK, A18 MN, A4 UO. 

2.2.(B25a UO, B26 ZP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren zieleni parkowej – kontynuacja dotychczasowego sposobu użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Zakaz wtórnych podziałów terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Ciąg pieszy pokazany na rysunku planu   

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Oświetlenie z istniejącej sieci kablowej n.n. 
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16. 
Symbol terenu: A16 UH,UG 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,08 
2.  granice terenu 2.1.ul. Wyszyńskiego, tereny A15 ZP, A 17 UK. 

2.2.(B26 a UH, UG, B26 ZP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług – zabudowa istniejąca, kontynuacja dotychczasowego sposobu użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Obowiązująca linia zabudowy poprowadzona równolegle do ul. Wyszyńskiego poprzez 
zewnętrzne krawędzie ścian istniejącego budynku. 
4.2.Dopuszczalna wysokość budynku do 3 kondygnacji (w tym dach). 
4.3.Dachy wysokie, kryte dachówką ceramiczną symetryczne lub czterospadowe o pochyleniu 28º 
- 45º. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejący podział terenu. 
5.2.Dopuszcza się możliwość połączenia działek i wspólnego zagospodarowania terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejącego uzbrojenia wod.-kan., gaz w przylegających ulicach.  
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

17. 
Symbol terenu: A17 UK  1. powierzchnia terenu [ha]:  1,68 
2.  granice terenu 2.1.ul. Wyszyńskiego, tereny A18 MN, A15 ZP, A16 UH, UG 

2.2.(B28 UK) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług kultury  - obiekt sakralny do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan, gaz  usytuowanych w ul. Wyszyńskiego. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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18. 
Symbol terenu: A18 MN 1. powierzchnia terenu [ha]:  4,47 
2.  granice terenu 2.1. ul. Wyszyńskiego, ul. Roweckiego, A17 UK, A15 ZP, A4 UO, A19 KS. 

2.2.(B 29 MN, B29a MN) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 
3.2.Dopuszcza się drobne usługi wbudowane. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalne linie zabudowy ulic Roweckiego (w rejonie północno-zachodnim) i św. 
Kazimierza poprowadzone równolegle do linii jezdni tych ulic w odległości 6,0 m, a od 
ul.Wyszyńskiego na przedłużeniu ściany frontowej kościoła. 
4.2.Wysokość zabudowy – do 4 kondygnacji. 
4.3.Dachy wysokie, ceramiczne dwu- lub wielospadowe. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Minimalna powierzchnia działki 400 m2 – nie dotyczy wydzieleń pod infrastrukturę. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 
8.3. Ciąg pieszy pokazany na rysunku planu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz  usytuowanych w ul. Roweckiego -
Wyszyńskiego. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną obiektów istniejących i projektowanych z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

19. 
Symbol terenu: A19 KS  1. powierzchnia terenu [ha]:  0,48 
2.  granice terenu 2.1. ul. Roweckiego, tereny A4 UO, A18 MN, A20 A, UH,UG. 

2.2. (B30 MN, UH, UG, KS) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren parkingu. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Zalecana realizacja parkingu wielopoziomowego. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Zaleca się scalenie działek w ramach wydzielonego terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w ul. Roweckiego poprzez 
separator oleju. 
9.2.Oświetlenie zasilane z istniejącej sieci n.n. 
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20. 
Symbol terenu: A20  A,UH,UG  1. powierzchnia terenu [ha]:  0,65 
2.  granice terenu 2.1.ul. Roweckiego, tereny A4 UO, A19 PS, A21 MN. 

2.2.(B30 MN UH, UG, KS) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren administracji handlu i gastronomii – kontynuacja realizacji na podstawie wydanych 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 
3.2.Dopuszcza się wbudowaną funkcję mieszkalną i garażową. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona na przedłużeniu linii zabudowy sąsiedniej od 
strony zachodniej równolegle do linii rozgraniczenia ulicy. 
4.2.Wysokość projektowanej zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie (po północnej 
stronie ulicy) zabudowy. 
4.3.Zalecane dachy płaskie. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Minimalna powierzchnia działki 1000,0 m2  

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz  usytuowanych w ul. Roweckiego -
Wyszyńskiego. 
9.2.Zasilanie projektowanych obiektów z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

21. 
Symbol terenu: A21 MN 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,82 
2.  granice terenu 2.1.ul. Roweckiego, tereny A4 UO, A20 A, UH, UG. 

2.2.(B 31 MN) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Dopuszcza się podział terenu na trzy działki o minimalnej powierzchni 1200,0 m2  

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa komunikacyjna terenu od ulicy Roweckiego. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz  usytuowanych w ul. Roweckiego -
Wyszyńskiego. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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22. 
Symbol terenu: B1 ZC 1. powierzchnia terenu [ha]:  15,85 (powiększony o 5,37 ha) 
2.  granice terenu 2.1. Tereny lasów  B4 RL, B5 RL, B17 RL, parking B3 KS,UH,ZI ul. Piłsudskiego  

2.2.(B2 ZC, B3 RL) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren cmentarza komunalnego. 
3.2.Zmiana przeznaczenia terenu leśnego na teren nowego cmentarza. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Ustala się strefę K ochrony krajobrazu kulturowego na terenie cmentarza przy ul.Tanowskiej. 
Celami ochrony są: 
a) zachowanie kompozycji układów zieleni wraz z koniecznością uzupełnienia ubytków i 

kontrolą dosadzeń, 
b) zachowanie osi kompozycyjnych i powiązań widokowych, 
c) utrzymanie zachowań elementów zagospodarowania terenu we właściwym stanie 

technicznym i funkcjonalnym, 
d) nawiązanie w nowych elementach kształtujących przestrzenie publiczne i uzupełniających 

zachowany układ przestrzenny do zasad historycznej  kompozycji przestrzennej. 
4.2.Cele zawarte w ust. a-d realizuje się poprzez: 
- ochronę istniejącej kompozycji urbanistycznej i formy zagospodarowania  terenu, 
- nawiązanie układu komunikacji wewnętrznej i głównych osi kompozycyjnych do istniejących w 
części eksploatowanej, 
4.3.Urządzenie cmentarza jako terenu zieleni parkowej, 
4.4.Zagwarantowanie wejścia głównego od strony ulicy Tanowskiej. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

Dla części nowej obowiązuje konieczność określenia w projekcie zagospodarowania terenu: 
5.1.ostatecznej wielkości i lokalizacji części grzebalnej, rozmieszczenie i oznaczenie pól 
grzebalnych oraz ich podział wraz z numeracją miejsc pochówku, 
5.2.wskazania w zależności od potrzeb lokalizacji pól grobów ziemnych, murowanych, grobów 
rodzinnych i pól urn, 
5.3.możliwości pochówku w układzie piętrowym, pod warunkiem zachowania odległości min.      
0,5 m pomiędzy dnem najniższego grobu, a najwyższym poziomem wody gruntowej; 
5.4.układu dróg i dojazdów wewnętrznych; 
5.5.lokalizacji śmietnika; 
5.6.lokalizacji punktów czerpania wody 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Fragment istniejącego cmentarza położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia 
wody. 
6.2. Nakazuje się zachowanie min. 50 m odległości cmentarza od najbliższej zabudowy, pod 
warunkiem, że wszystkie budynki podłączone są do sieci wodociągowej oraz min. 150,0 m 
odległości w wypadku korzystania zabudowy ze studni.  
6.3. Wzdłuż ul. Piłsudskiego pozostawia się pas zieleni szerokości 20,0 m wolny od części 
grzebalnej – obowiązuje zakaz wycinki wartościowego drzewostanu. 
6.4.Lokalizację nowej części grzebalnej oraz obiektów i urządzeń uzupełniających uzależnia się 
od: 
- przygotowania terenu poprzez wykonanie niezbędnych prac ziemnych w obszarze objętym 

opracowaniem; 
- badań zalegania wód gruntowych do 2,5 m pod powierzchnią terenu; 
- zabezpieczenia możliwości lokalizacji części grzebalnej poprzez ustalenie rzędnej terenu na 

wysokości gwarantującej głębokość min. 2,5 m od pierwszego poziomu wody gruntowej; 
- uwzględnienia zaleceń zawartych w ocenie warunków gruntowo-wodnych  przy wyborze 

terenu pod część grzebalną; 
- spełnienia wymogów określonych w przepisach odrębnych i szczególnych, w tym 

sanitarnych, o ochronie powietrza atmosferycznego, ochronie przeciwpożarowej oraz w 
zakresie obrony cywilnej dotyczących zasad lokalizacji studni publicznych; 

- ochrona wartościowego drzewostanu; 
- zagwarantowanie zorganizowanego sposobu gromadzenia i usuwania odpadów, 

zaopatrzenia w wodę; 
- zabezpieczenia terenu cmentarza przed spływami powierzchniowymi wód opadowych z 

terenów sąsiednich. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
7.1.Teren objęty strefą konserwatorską „K”. 
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8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd od ul.Tanowskiej. 
8.2.Lokalizacja parkingu określona w załączniku graficznym nr 3. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.W zakresie  zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się oświetlenie głównego wejścia na 
teren i przewiduje się zapotrzebowanie mocy ~ 1 kW – zasilanie z istniejącej stacji 
transformatorowej nr 1768. 
9.2.Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci miejskiej usytuowanej w ul.Tanowskiej. 
9.3.Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

23. 
Symbol terenu: B2 ZC 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,09 
2.  granice terenu 2.1. B12 ZC, B5 RL, B15 MN,MW,U, B17 RL. 

2.2.(B3 RL) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Ciąg pieszy. 
3.2. Zmiana przeznaczenia terenu leśnego na ciąg pieszy. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nawierzchnia utwardzona, zabezpieczona krawężnikami, oświetlenie lampami typu 
parkowego, wyposażenie w ławki i kosze na śmieci. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Wydziela się 6,0 m szerokość przejścia pieszego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Drzewa znajdujące się w 6-cio metrowym pasie przeznaczonym na ścieżkę winny być 
wkomponowane w nawierzchnię utwardzoną i zabezpieczone przed zniszczeniem w trakcie 
realizacji i eksploatacji. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilenie oświetlenia z istniejącej stacji transformatorowej na działce nr 318/40. 

 

24. 
Symbol terenu: B3 KS, UH, ZI zał.3 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,26 
2.  granice terenu 2.1. ul. Tanowska, północna granica cmentarza B1 ZC, tereny B4 RL, B5 RL. 

2.2.(B3 RL) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren parkingu z usługami handlu dla potrzeb cmentarza. 
3.2.Zmiana przeznaczenia terenu leśnego na w/w. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy dla dwóch obiektów handlowych usytuowanych przy 
bramach cmentarnych. 
4.2.Ustala się zorganizowany system sprzedaży w formie wydzielonych boksów pod wspólnym 
ceramicznym dachem dwu lub wielospadowym. 
4.3.Ustala się jednolitą formę zabudowy dla obydwu obiektów z możliwością etapowania. 
4.4.Ustala się utwardzoną, brukowaną nawierzchnię terenu przeznaczonego na handel. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podział terenu wg rys. planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ustala się pozostawienie na terenie wartościowych egzemplarzy drzew, w wypadku kolizji 
wkomponowanie w nawierzchnię utwardzoną i zabezpieczenie przed zniszczeniem. 
6.2.Zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż parkingu wg rys. planu. 

7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1.Dojazd z ulicy Tanowskiej , ilość wlotów na parking ograniczona do maksimum 3, 
8.2.Nawierzchnia parkingu utwardzona , brukowana. 
8.3.Ustala się konieczność wykonania utwardzonego przejścia pieszego w zieleni, łączącego dwie 
bramy. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz  usytuowanych w ul.  Tanowskiej. 
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej poprzez separator oleju. 
9.2.Zasilanie oświetlenia i projektowanych obiektów z istniejącej stacji transformatorowej nr 1768. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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25. 
Symbol terenu: B4 RL  1. powierzchnia terenu [ha]:  2,42 
2.  granice terenu 2.1.ul. Piłsudskiego, Tanowska, granice cmentarza, B3 KS,UH,ZI. 

2.2.(B3 RL) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren zieleni leśnej.  

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

- 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren wyłączony z planowej gospodarki leśnej poza cięciami pielęgnacyjnymi. 

26. 
Symbol terenu: B5 RL  1. powierzchnia terenu [ha]:  14,16 
2.  granice terenu 2.1. ul.Tanowska, tereny B6 NO, B7 NW, B9 US, B11 UZ, B12 UO, B15 MN, MW,U, przejście 

piesze B2 ZC, teren cmentarza B1 ZC, parking B3 KS, UH, ZI. 
2.2. (B3 RL) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren zieleni leśnej.  
3.2.Istniejący szlak turystyki pieszej do zachowania. Projektowana ścieżka rowerowa jak na 
rysunku planu. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

- 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Wschodnia część lasu objęta strefą pośrednią, zewnętrzną, ochrony komunalnego ujęcia wody 
– obowiązują ustalenia nr 28 zawarte w B7 NW. 
6.2.Na terenie ochrony pośredniej wewnętrznej obowiązuje zakaz: 
- wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych, 
- rolniczego wykorzystywania ścieków, 
- lokalizowania wysypisk i wylewisk dla wszelkiego typu odpadów (komunalnych, 

przemysłowych, rolniczych), 
- lokalizowania mogilników gromadzących opakowania po środkach chemicznych, 
- lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych, 
- lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz 

rurociągów do ich transportu, 
- lokalizowania ferm hodowli zwierząt , 
- urządzania parkingów i obozowisk, 
- lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt, 
- eksploatacji surowców miejscowych. 
6.3.Teren wyłączony z planowej gospodarki leśnej poza cięciami pielęgnacyjnymi. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Ścieżka rowerowa, dwukierunkowa pokazana na rysunku planu - szerokość jezdni  
ścieżki min. 2,0 m. 
8.2. Szlak turystyki pieszej jak na rysunku planu.. 

27. 
Symbol terenu: B6 NO 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,18 
2.  granice terenu 2.1.ul. Tanowska, B5 RL. 

2.2. (B3 RL) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren przepompowni ścieków. Istniejący obiekt – do dalszego użytkowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
4.1.Zabudowa technologicznie niezbędna winna być estetyczna i wykonana z trwałych, 
szlachetnych materiałów. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zaleca się obsadzenie zielenią zabudowy. 
6.2. Teren położony w strefie pośredniej, zewnętrznej ochrony ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Czynne urządzenia technologiczne. 
9.2. Istniejące linie energetyczne n.n. – do zachowania. 
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28. 
Symbol terenu: B7 NW 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,27 
2.  granice terenu 2.1.ul. Tanowska, B8 EE, B9 US, B5 RL. 

2.2.(B4 WZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren komunalnego ujęcia wody podziemnej „Tanowska” – do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Zabudowa technologicznie niezbędna winna być estetyczna i wykonana z trwałych, 
szlachetnych materiałów. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne (Decyzja w/s stref ochronnych ujęcia z 30.01.97 ) 
Dla terenu ujęcia obowiązują trzy strefy ochronne: 
6.1.Strefa ochrony bezpośredniej ; 
6.2.Strefa ochrony pośredniej – teren wewnętrzny; 
6.3.Strefa ochrony pośredniej – teren zewnętrzny;  
 
Na terenie ochrony bezpośredniej wprowadza się zakaz: 
- wznoszenia jakichkolwiek obiektów nie związanych z eksploatacją ujęcia; 
- rolniczego i ogrodniczego wykorzystywania terenu; 
- wprowadzania i grzebania zwierząt; 
- magazynowania jakichkolwiek materiałów nie związanych z eksploatacją ujęcia i mogących 

zagrozić jakości wody; 
- przebywania osób nie zatrudnionych na stałe przy obsłudze ujęcia. 
 
Na terenie ochrony pośredniej wewnętrznej wprowadza się zakaz: 
- rolniczego i gospodarczego wykorzystywania ścieków i gnojowicy. 
- stosowania naturalnych i chemicznych środków ochrony roślin; 
- eksploatacji, przeróbki oraz składowania materiałów i odpadów promieniotwórczych , a także 

toksycznych substancji chemicznych; 
- lokalizowania zakładów produkcyjnych, warsztatów mechanicznych i myjni samochodowych; 
- wydobywania kopalin; 
- prowadzenia jakichkolwiek robót ziemnych; 
- lokalizowania ferm hodowlanych; 
- urządzania parkingów samochodowych; 
- lokalizowania innych ujęć wody; 
- budowania obiektów związanych z obrotem paliwami płynnymi i innymi substancjami 

chemicznymi; 
- urządzania cmentarzy; 
- lokalizowania grzebowisk zwierząt; 
- wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i podziemnych; 
- urządzania wylewisk i składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych. 
 
Na terenie ochrony pośredniej zewnętrznej wprowadza się zakaz: 
- uzależnienia lokalizacji zakładów produkcyjnych, warsztatów mechanicznych i myjni 

samochodowych, od określenia ich wpływu na jakość wody podziemnej; 
- wprowadzenia ścisłego (wg instrukcji) przestrzegania dawek chemicznych środków ochrony 

roślin oraz szczególnie starannego obchodzenia się ze sprzętem do oprysków podczas jego 
mycia; 

- przestrzegania ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej warunków eksploatacyjnych 
poboru wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

 8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Czynne urządzenia technologiczne i sieć kablowa n.n. – do zachowania. 
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29. 
Symbol terenu: B8 EE 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,19 
2.  granice terenu 2.1.ul. Siedlecka, ul. Tanowska, tereny B7 NW, B9 US 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren elektroenergetyki - istniejący posterunek energetyczny – do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po liniach rozgraniczenia ulic Tanowskiej i 
Siedleckiej. 
4.2. Wysokość zabudowy max. 3 kondygnacje. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wymagana korekta granicy działki od strony ulicy  Siedleckiej- nowa granica poprowadzona 
po linii rozgraniczającej ulicy w odległości 20,0 m od granicy terenów kolei. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 

 

30. 
Symbol terenu: B9 US 1. powierzchnia terenu [ha]:  6,42 
2.  granice terenu 2.1.ul. Siedlecka, tereny  B10 U, B11 UZ, B5 RL, B7 NW, B8 EE. 

2.2.(B5 US, B6 UZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług sportu z zielenią towarzyszącą do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona w odległości 6,0 m od linii rozgraniczenia 
ulicy. 
4.2.Wysokość zabudowy min. 2 kondygnacje. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Nie przewiduje się wtórnych podziałów terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej częściowo wewnętrznej i zewnętrznej  ujęcia 
wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz usytuowanych w ul. Siedleckiej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej 1877. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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31. 
Symbol terenu: B10 U zał.13 (rys. w skali 1:500) 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,11 
2.  granice terenu 2.1. ul.Siedlecka, tereny B11 UZ, B9 US. 

2.2.(B7 UZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług do dalszego użytkowania, z zaleceniem przebudowy i modernizacji. 
3.2.Istniejące urządzenia infrastruktury technicznej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczenia ulicy. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w najbliższym sąsiedztwie (od strony 
zachodniej) max 15,0 m. 
4.3.Obiekty od strony ul.Siedleckiej winny być co najmniej 2-kondygnacyjne. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielenie terenu według rysunku planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej  ujęcia wody. 
6.2. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca parkingowe wynikające z istniejącego programu usług – w granicach terenu. 
8.2. Każda zmiana sposobu użytkowania terenu powodująca przyrost potrzeb parkingowych jest 
uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji –  
z zastrzeżeniem pkt.8.3 - odpowiedniej ilości miejsc postojowych potrzebnych do jej obsługi 
8.3. Dopuszcza się realizację miejsc postojowych o których mowa w punkcie 8.2. poza terenem 
inwestycji (np. na parkingu ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od terenu 
inwestycji, pod warunkiem traktowania jej jako jednej inwestycji  
z inwestycją główną  
8.4.Służebność terenu dla dojazdu do urządzeń infrastruktury technicznej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, co  usytuowanych w ul. Siedleckiej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

32. 
Symbol terenu: B11 UZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  3,76 
2.  granice terenu 2.1.ul. Siedlecka, ul. Wróblewskiego, B13 UT, B12 UO, B5 RL, B9 US, B10 U. 

2.2. (B7 UZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług w zakresie ochrony zdrowia– istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczenia ulicy. 
4.2.Wysokość zabudowy nie przekraczająca wysokości istniejącego budynku szpitala. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Wymagana korekta granicy działki od strony ul. Siedleckiej ze względu na nowe linie 
rozgraniczenia ulicy. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Część terenu położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej  ujęcia wody. 
6.2. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Pozostawia się istniejące obiekty infrastruktury technicznej (awaryjne ujęcie wody). 
9.2.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o.  usytuowanych w ul. Siedleckiej. 
9.3.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.4. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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33. 
Symbol terenu: B12 UO 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,47 
2.  granice terenu 2.1.B11 UZ, B5 RL. 

2.2. (B8 UOp) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług oświaty i wychowania. Istniejące przedszkole do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd do ul.Wróblewskiego. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowanych w ul. 
Wróblewskiego. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

34. 
Symbol terenu: B13 UT 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,60 
2.  granice terenu 2.1.ul. Wróblewskiego, B14 KS, B5 RL, B11 UZ. 

2.2.(B 9 MZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług turystyki. Istniejący hotel do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczenia ulicy. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Awaryjna studnia głębinowa do dalszej eksploatacji. 
9.2.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o.  usytuowanych w ul. 
Wróblewskiego. 
9.3.Zasilanie w energię elektryczną istniejących obiektów oraz projektowanych z istniejącej sieci 
n.n. 
9.4. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

35. 
Symbol terenu: B14 KS  1. powierzchnia terenu [ha]:  0,18 
2.  granice terenu 2.1.ul. Wróblewskiego, B5 RL, B13 UT, B15 MN, MW,U. 

2.2.(B 9 MZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren garaży – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielone działki pod garażami. 
5.2.Teren dojazdu na współwłasność. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejąca sieć n.n. – do zachowania. 
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36. 
Symbol terenu: B15 MN,MW,U 1. powierzchnia terenu [ha]:  4,17 
2.  granice terenu 2.1. ul. Wróblewskiego, B17 RL, B16 US, B2 ZC, B5 RL, B14 KS. 

2.2.(B 10 MN, MW, B9 MZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren  mieszkalnictwa wielorodzinnego z usługami – istniejąca zabudowa do dalszego 
użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczenia ulicy.  
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w bezpośrednim sąsiedztwie max 4 
kondygnacje. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Służebność terenu dla przebiegu uzbrojenia podziemnego dla B16 US. 
5.2.Minimalna powierzchnia działki 300 m2 za wyjątkiem wydzieleń pod infrastrukturę techniczną. 

6. ustalenia  
ekologiczne 

6.1.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu. 
 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dwukierunkowa ścieżka rowerowa pokazana na rysunku planu (szerokość jezdni ścieżki  - 
min. 2,0 m). 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o.  usytuowanych w ul. 
Wróblewskiego - Chodkiewicza. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną istniejących obiektów oraz projektowanych z istniejącej sieci 
n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

37. 
Symbol terenu: B16 US 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,14 
2.  granice terenu 2.1. B15 MN,MW,U, B17 RL. 

2.2. (B11US) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług, sportu i rekreacji z zielenią towarzyszącą- istniejące korty tenisowe do 
dalszego użytkowania.  

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Forma zabudowy o wys. 1,5-2,5 kondygnacji. 
4.2.Dach wysoki , ceramiczny symetryczny dwu lub wielospadowy o pochyleniu 30-50º. 
Dopuszcza się inne pokrycia dachu np. szkło, blachę. 
4.3.Obowiązuje wysoki standard wykończenia szczególnie w zakresie elewacji. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Minimalna powierzchnia działki 350,0 m2 . 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd z ul.Chodkiewicza i Wróblewskiego  
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu – zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 
8.4.Wzdłuż północnej granicy działki poprowadzona ścieżka rowerowa. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o.  usytuowanych w ul. 
Wróblewskiego – Chodkiewicza. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną projektowanych obiektów z istniejącej sieci n.n. 
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38. 
Symbol terenu: B17 RL  1. powierzchnia terenu [ha]:  7,26 
2.  granice terenu 2.1. ul. Piłsudskiego, teren cmentarza, przejście piesze B2 ZC, teren zabudowy 

mieszkaniowej B15 MN, MW, U, ul.Chodkiewicza oraz teren sportu B16 US. 
2.2.(B3 RL) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren zieleni leśnej. 
3.2.Istniejący szlak turystyki pieszej do zachowania. 
3.3.Projektowana dwukierunkowa ścieżka rowerowa. 

4. ustalenia kompozycji i form 
zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad parcelacji - 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren wyłączony z planowej gospodarki leśnej poza cięciami pielęgnacyjnymi. 
7. ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
- 

8. ustalenia komunikacyjne 8.1.Ścieżka rowerowa dwukierunkowa pokazana na rysunku planu – szerokość jezdni 
ścieżki min. 2,0 m. 
8.2. Szlak turystyki pieszej jak na rysunku planu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, usytuowanych w ul. Piłsudskiego- 
Chodkiewicza. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

39. 
Symbol terenu: B18 EG 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,06 
2.  granice terenu 2.1. Teren usług B10 U, teren sportu B9 US, ul. Siedlecka. 

2.2.(B5 US) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren stacji redukcyjno-pomiarowej faz – do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i form 

zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne - 
7. ust. dotyczące dóbr kultury - 
8. ustalenia komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Czynne urządzenia technologiczne. 

40. 
Symbol terenu: C1 MJ 1. powierzchnia terenu [ha]:  5,75 
2.  granice terenu 2.1. ul. Chodkiewicza, C2 UH, C4 UO, C5 A, C6 ZP 

2.2.(B12 MN) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren mieszkalnictwa jednorodzinnego – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
4.1.Wysokość zabudowy 1,5 do 2,5 kondygnacji. 
4.2.Dachy wysokie, ceramiczne lub kryte materiałami dachówkopodobnymi. 

5. ustal. zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejący podział terenu na działki. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obszar ruchu uspokojonego, w którym zaleca się stosowanie różnych form ograniczenia 
ruchu pojazdów kołowych oraz stworzenie dogodnych warunków dla ruchu pieszego i 
rowerowego. 
8.2. Ulice dojazdowe: Barnima, Sadowa, Łokietka oraz ulica lokalna – Głowackiego – do 
zachowania. 
8.3.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu – zlokalizowane w granicach terenu w 
ilości co najmniej 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na jedno mieszkanie. W 
przypadku działek mniejszych niż 200 m2 dopuszcza się jedno miejsce postojowe. 
8.4. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, usytuowanych w ul. Piłsudskiego- 
Chodkiewicza. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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41. 
Symbol terenu: C2 UH 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,78 
2.  granice terenu 2.1.ul. Głowackiego, ul. Wróblewskiego, C1 MJ, C3 MN, C4 UO 

2.2.(B 13 UH) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług handlu  – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona w odległości 6,0 m od linii rozgraniczenia 
ulicy. 
4.2. Wysokość zabudowy 1,5 – 2,5 kondygnacji, z wysokim dachem. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Dopuszcza się możliwość łączenia działek i wspólnego ich zagospodarowania. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu – zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Awaryjna studnia głębinowa do dalszej eksploatacji. 
9.2.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz,  usytuowanych przy ul. Wróblewskiego . 
9.3.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.4. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

42. 
Symbol terenu: C3 MN 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,40 
2.  granice terenu 2.1.ul. Wróblewskiego, ul. Marii Skłodowskiej Curie, C2 UH, C7 EC, C8 UO. 

2.2.(B14 MN) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po ścianie  szczytowej środkowego budynku 
równolegle do linii rozgraniczenia ulicy. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Możliwy podział terenu na siedem działek o min. powierzchni 2000 m2 . 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Ścieżka rowerowa (dwukierunkowa) i ciąg pieszy pokazane na rysunku planu. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o.  usytuowanych w ul. 
Wróblewskiego . 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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43. 
Symbol terenu: C4 UO 1. powierzchnia terenu [ha]:  3,45 
2.  granice terenu 2.1.ul. Marii Skłodowskiej Curie, park wzdłuż ul. Piłsudskiego C6 ZP, C1 MJ, C2 UH. 

2.2.(B15 UO) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług oświaty i wychowania  z zielenią towarzyszącą – istniejąca zabudowa do 
dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po ścianie południowej sali gimnastycznej 
równolegle do granicy działki. 
4.2.Wysokość zabudowy do 3 kondygnacji. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd od ulicy Siedleckiej. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o.  usytuowanych w ul. Piłsudskiego. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

44. 
Symbol terenu: C5 A 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,19 
2.  granice terenu 2.1. ul.Barnima, park wzdłuż ul. Piłsudskiego C6 ZP, C1 MJ. 

2.2.(B 16 A) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren administracji i biur – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy po linii rozgraniczającej ul. Barnima. 
4.2.Wysokość 2,5 – 3 kondygnacji. 
4.3. Dach wysoki, ceramiczny lub kryty innym materiałem. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Wjazd na posesje od ul. Barnima. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o.  usytuowanych w ul. Piłsudskiego. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną obiektów istniejących i projektowanych z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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45. 
Symbol terenu: C6 ZP 1. powierzchnia terenu [ha]:  3,48 
2.  granice terenu 2.1. ul. Piłsudskiego, ul. Siedlecka, ul. Barnima, teren szkoły C4 UO, C5 A, C1 MJ, C3 MN, C7 

EC, C8 UO. 
2.2. (B23 ZP, B12 MN, B16 A, B15 UO, 3 TK) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren zieleni parkowej do dalszego użytkowania. Główny ciąg pieszy ograniczony 
szpalerami drzew.  
3.2.Pomiędzy terenami urządzeń energetyki cieplnej C7EC, a terenem usług oświaty C4UO 
pozostawia się do dalszego użytkowania ciąg pieszojezdny. 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

4.1.Zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej. 
4.2.Zaleca się wykorzystanie terenu na plenerowe wystawy rzeźby. 

5. ustal. zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Ciąg pieszy pieszojezdnia i ścieżka rowerowa jak na rysunku planu. 
8.2. Służebność pieszojezdni dla dojazdu do terenu urządzeń energetyki cieplnej oraz 
istniejącego na jej zakończeniu zespołu garaży. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Oświetlenie z istniejącej sieci kablowej n.n. 
9.2. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

46. 
Symbol terenu: C7 EC 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,15 
2.  granice terenu 2.1. Działki C3 MN, C8 UO, C6 ZP. 

2.2. (B15 UO) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren urządzeń  energetyki cieplnej – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Dojazd z ul.Siedleckiej poprzez ciąg pieszojezdny terenu C6 ZP. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, usytuowanych w ul. Siedleckiej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z własnej stacji transformatorowej 15/0,4 kV. 

47. 
Symbol terenu: C8 UO 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,56 
2.  granice terenu 2.1. ul. Wróblewskiego ,Siedlecka, C3 MN, C7 EC, C6 ZP. 

2.2.(B15 UO) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług oświaty i wychowania z zielenią towarzyszącą – istniejąca zabudowa do 
dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona równolegle do ulicy po ścianach szczytowych 
istniejącego budynku. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa terenu od ul.Wróblewskiego i Siedleckiej. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o.  usytuowanych w ul. Siedleckiej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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48. 
Symbol terenu: D1 ZP zał. 12 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,44  
2.  granice terenu 2.1. ul. Siedlecka, tereny kolejowe, działka Domu Kultury D2 UK. 

2.2.(B17 UK) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren urządzonej zieleni – skwer miejski ze względu na istniejące  zagospodarowanie do 
dalszego użytkowania w obecnej formie, po zagospodarowaniu terenu centrum może zostać 
wykorzystany jako miejsce lokalizacji usług kultury lub gastronomii komplementarnych w stosunku 
do domu kultury. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Ustala się wolny od zabudowy pas terenu szerokości 10,0 m. wzdłuż granicy terenów 
kolejowych  

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podział terenu wg rys. planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej  ujęcia wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Każda inwestycja i zmiana sposobu użytkowania terenu powodująca przyrost potrzeb 
parkingowych jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji – z zastrzeżeniem pkt. 8.2. 
– odpowiedniej ilości miejsc postojowych potrzebnych do jej obsługi. 
8.2. Dopuszcza się realizację miejsc postojowych o których mowa w punkcie 8.1. poza terenem 
inwestycji (np. na parkingu ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m. od terenu 
inwestycji, pod warunkiem traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Oświetlenie z istniejącej sieci kablowej n.n. 

 

49. 
Symbol terenu: D2 UK zał. 12 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,98 
2.  granice terenu 2.1.teren kolejowy, projektowana ul. 13 KL, skwer D1 ZP 

2.2.(B 17 UK, B18 TS, B19 UJ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług kultury z zielenią towarzyszącą. Istniejący dom kultury do dalszego użytkowania 
w skorygowanych granicach ze względu na przebieg w południowej części terenu projektowanej 
ulicy lokalnej. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Wzdłuż terenów KK pozostawienie pasa wolnego od zabudowy o szer. 10,0 m dla potrzeb 
ratownictwa kolejowego. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Granice skorygowane ze względu na przebieg w południowej części terenu projektowanej ulicy 
lokalnej. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren częściowo położony w strefie pośredniej zewnętrznej  ujęcia wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 
8.3. Ścieżka rowerowa jak na rysunku planu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o.  usytuowanych w ul. Siedleckiej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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50. 
Symbol terenu: D3 KS,U zał. 12 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,49 
2.  granice terenu 2.1. ul. Siedlecka, ul. Kasprowicza, ul.13.KL, D4 MW, D6 MN,MJ,U. 

2.2. (B 18 TS) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren parkingu. Rezerwa terenu pod parking wielopoziomowy – zalecana obudowa od 

strony ulicy usługami. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy wzdłuż ul.Siedleckiej poprowadzona po linii sąsiedniego 
budynku mieszkalnego i po linii rozgraniczenia projektowanej od północy ulicy 13 KL. 
4.2.Max ilość kondygnacji – 4. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podział terenu wg rysunku planu. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa komunikacyjna obiektu od proj. ul. 13 KL. 
8.2.Ulica Kasprowicza do zachowania jako ulica dojazdowa. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Projektowane pełne uzbrojenie uliczne w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową i cieplną. Układ projektowanych sieci zintegrowany z 
istniejącym uzbrojeniem w ulicach Piłsudskiego i Siedleckiej. Odprowadzanie wód opadowych 
poprzez separator oleju. 
9.2.Realizacja obiektu wymaga zmiany przebiegu ciepłociągu. 
9.3.Zaleca się wbudowanie stacji transformatorowej w budynku parkingu wielopoziomowego. 
9.4. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

51. 
Symbol terenu: D4 MW  zał. 12 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,44 
2.  granice terenu 2.1.ul. Siedlecka, D3 KS,U, D6 MN,MJ,U. 

2.2.(B 20 MN, MNj) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii istniejącej zabudowy. 
4.2.Wysokość do 5 kondygnacji. 
4.3.Zaleca się dach wysoki. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejące uzbrojenie uliczne w sieć wod.- kan., gaz, c.o. do zachowania. 
9.2. Zasilanie w energie elektryczną z istniejącej sieci kablowej n.n. 
9.2. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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52. 
Symbol terenu: D5 A zał. 12 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,9 
2.  granice terenu 2.1.projektowana ulica 13 KL, D3 KS,U, D6 MN,MJ,U 

2.2.(B19 UI, B21 A,UC) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren administracji. Istniejąca Komenda Policji do dalszego użytkowania i rozbudowy.  

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczenia ulicy 13KL i od strony 
wschodniej po linii istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 
4.2.Wysokość nie przekraczająca wys. Domu Kultury. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Działka zmniejszona w części północnej ze względu na przebieg ulicy lokalnej. Korekcie 
przebiegu i związanym z tym wyburzeniem części parterowego budynku gospodarczego musi ulec 
również zachodnia granica działki, tak by ulicę  Karpowicza połączyć z projektowaną ulicą lokalną. 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o.  usytuowanych w ul. Siedleckiej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

53. 
Symbol terenu: D6 MN, MJ, U zał. 12 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  5,38 
2.  granice terenu 2.1. ul. Siedlecka, ul.12 KL, 13 KL, D4 MW, D3 KS,U, D5 A. 

2.2. (B 20 MN, MNJ, B21 A,UC) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren mieszkalnictwa jedno- i wielorodzinnego z nieuciążliwymi usługami wbudowanymi – 
koncentracja usług w obrzeżnej zabudowie ulic. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Dopuszczalna wysokość zabudowy jednorodzinnej 1,5 do 2,5 kondygnacji (wraz z 
poddaszem) oraz do 4 kondygnacji dla zabudowy wielorodzinnej. 
4.2.Przy wschodniej stronie ul. Kasprowicza obowiązuje zabudowa bliźniacza z wysokimi 
dachami. 
4.3. Obowiązujące linie zabudowy ul. Kasprowicza poprowadzone w linii istniejącej zabudowy 
mieszkalnej. 
4.4.Nieprzekraczalna linia zabudowy ul. Siedleckiej poprowadzona równolegle do ulicy po linii 
ściany frontowej istniejącego budynku mieszkalnego. Od strony ulic projektowanych 12KL i 13 KL 
nieprzekraczalna linia zabudowy pokrywa się z liniami rozgraniczenia tych ulic. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Zalecane opracowanie konkursowe. 
5.2.Minimalna powierzchnia działki 400,0 m2 . 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji.  
6.2.Fragment terenu położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
6.3.Bezwzględny zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu. 
6.4. Od strony kolei zalecany ekran akustyczny z zieleni wysokiej w formie szpaleru drzew 
formowanych. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 
8.3.Ulica Kasprowicza do zachowania jako ulica dojazdowa (dopuszcza się ciąg pieszojezdny) 
8.4.Projektowana ulica dojazdowa D6KD od skrzyżowania z ulicą 13KL do terenu D4MW 
pokazana na zał.12 (na rysunku planu w skali 1:1000) 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Projektowane dwie stacje transformatorowe 15/0,4 kV i sieć kablowa s.n. i n.n. 
9.2.Projektowane pełne uzbrojenie uliczne w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową i cieplną. Układ projektowanych sieci zintegrowany z 
istniejącym uzbrojeniem w ulicach Piłsudskiego i Siedleckiej. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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54. 
Symbol terenu: D7 A,UH,UG,U,MN zał. 12 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  5,56 
2.  granice terenu 2.1. projektowana ul. 12KL, ul. Piłsudskiego, ul. Siedlecka, D8 U.  

2.2.(B 21 A,UC, B23 ZP, B23a UH,UG,KS,ZI, 3 TK) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren centrum administracyjno- handlowo-usługowego z towarzyszącą funkcją 
mieszkalną. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Forma zabudowy ustalona zostanie w drodze konkursu architektonicznego. Zalecana 
wysokość zabudowy – 4 kondygnacje. 
4.2.Zaleca się wykorzystanie różnicy terenu pomiędzy ul.Siedlecką, a terenem inwestycji na 
lokalizację parkingów pod płytą. 
4.3.Nieprzekraczalna linia zabudowy ul.Siedleckiej poprowadzona po linii rozgraniczenia.  
Nieprzekraczalne linie zabudowy ulic Piłsudskiego i projektowanej 12KL poprowadzono po liniach 
rozgraniczenia tych ulic.  

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Wg opracowania konkursowego. 
5.2.Minimalna powierzchnia działki 400,0 m2 . 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ustala się obowiązek wprowadzenia pasmowego układu zieleni stanowiącego część 
miejskiego systemu ukształtowania terenów zielonych. Zalecana forma corso- z fontannami , 
rzeźbami elementami małej architektury. 
6.2. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.3.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd od ulicy lokalnej 12 KL. Od ulic Piłsudskiego i Siedleckiej dopuszcza się po jednym 
wlocie na teren elementarny, na prawe skręty, bez możliwości przekroczeń na sąsiedni pas ruchu. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
Zaleca się lokalizację parkingu podziemnego. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 
8.4.Ciąg pieszy pokazany na rysunku planu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Projektowane dwie stacje transformatorowe oraz sieć kablowa s.n. i n.n. 
9.2.Projektowane pełne uzbrojenie uliczne w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową i cieplną. Układ projektowanych sieci zintegrowany z 
istniejącym uzbrojeniem w ulicach Piłsudskiego i Siedleckiej. 
9.3.Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

55. 
Symbol terenu: D8 U zał. 12 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,11 
2.  granice terenu 2.1.ul.Piłsudskiego, D7 A,UH,UG,U,MN. 

2.2.(B23 ZP, 3 TK). 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług handlu i gastronomii – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Zakaz grodzenia terenu. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się wydzielenie działek pod budynkami. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz  usytuowanych w ul. Piłsudskiego. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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56. 
Symbol terenu: D9 UK zał. 12 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,68 
2.  granice terenu 2.1.ul.Piłsudskiego 12 KL, 13 KL, D10 UH,U,MN, D11 UH. 

2.2.(B23 ZP, B 21 AUC, 3 TK). 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1.Teren usług kultury – projektowany obiekt sakralny z zielenią towarzyszącą. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
4.1.Forma zabudowy ustalona zostanie w drodze konkursu architektonicznego. 
4.2.Nieprzekraczalne linie zabudowy ulic poprowadzone po liniach rozgraniczenia ulic. 

5. ust. zasad parcelacji 5.1.Wydzielenie terenu wg rys. planu. Zaleca się uwzględnienie ustaleń pokonkursowych. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ustala się konieczność wprowadzenia zieleni stanowiącej część miejskiego systemu układu 

zieleni. 
6.2. Zachodni fragment terenu położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1.Dojazd od ulic lokalnych 12 KL, 13KL i D10KD. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Projektowane pełne uzbrojenie uliczne w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową i cieplną. Układ projektowanych sieci zintegrowany z 
istniejącym uzbrojeniem w ulicach Piłsudskiego i Siedleckiej. 
9.2. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

57. 
Symbol terenu: D10 UH, U, MN zał. 12 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,81 
2.  granice terenu 2.1.Droga projektowana 13KL, teren kolei, ul. Piłsudskiego, D9 UK, D11 UH, D12 KS. 

2.2. (B 21 AUC, B 22 TS,UI, B23 ZP) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren usług handlu, rzemiosła nieuciążliwego z towarzyszącą funkcją mieszkalną i 
zielenią. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Forma zabudowy ustalona zostanie w drodze konkursu architektonicznego. Dopuszczalna 
wysokość zabudowy – do 4 kondygnacji. 
4.2.Zabudowa z funkcją mieszkalną winna być usytuowana w odległości minimum 20,0 m od 
terenów kolejowych. 
4.3.Ze względu na ekspozycję terenu z nasypu kolejowego projekt zagospodarowania powinien 
uwzględniać kompozycję zieleni atrakcyjne rozwiązanie dachów. 
4.4.Zabrania się lokalizowania obiektów wymagających składowanie na terenie starych 
samochodów, złomu, materiałów budowlanych, opakowań szklanych i plastikowych oraz innych 
materiałów wprowadzających chaos przestrzenny. 
4.5.Od strony kolei zalecany zwarty szpaler z zieleni wysokiej i krzewów. 
4.6.Wzdłuż terenów KK pozostawienie pasa wolnego od zabudowy  o szerokości 10,0 m dla 
potrzeb ratownictwa kolejowego. 
4.7.Nieprzekraczalna linia zabudowy ulicy 13KL poprowadzona po linii rozgraniczenia tej ulicy. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Zalecane opracowanie konkursowe. 
5.2.Minimalna powierzchnia działki 400,0 m2 . 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2. Zachodni fragment terenu położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1. Każda inwestycja i zmiana sposobu użytkowania terenu powodująca przyrost potrzeb 
parkingowych jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji – z zastrzeżeniem punktu 
8.2.– odpowiedniej ilości miejsc postojowych potrzebnych do jej obsługi. 
8.2. Dopuszcza się realizację miejsc postojowych o których mowa w punkcie 8.1. poza terenem 
inwestycji (np. na parkingu ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od terenu 
inwestycji, pod warunkiem traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 
8.3.Dostępność terenu od ul.Piłsudskiego (prawoskręt) z projektowanych 12KL i 13 KL. 
8.4.Wzdłuż terenów kolejowych należy  pozostawić dojazd o szerokości min. 6,0 m dla potrzeb 
ratownictwa kolejowego. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Projektowana 1 stacja transformatorowa oraz sieć kablowa s.n. i n.n. 
9.2. Projektowane pełne uzbrojenie uliczne w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową i cieplną. Układ projektowanych sieci zintegrowany z 
istniejącym uzbrojeniem w ulicach Piłsudskiego i Siedleckiej. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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58. 
Symbol terenu: D11 UH zał. 12 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,82 
2.  granice terenu 2.1. ul. Piłsudskiego, D9 UK, D10 UH,U,MN. 

2.2.(B23 ZP, 3 TK) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren usług handlu i składów– istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Teren istniejącej hurtowni do uporządkowania – podniesienie estetyki budynku. 
4.2.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczenia. 
4.3.Wysokość zabudowy do 4 kondygnacji. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2. Zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej od frontu. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa terenu od projektowanej ulicy dojazdowej i od ul.Piłsudskiego (prawoskręt). 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz  usytuowanych w ul. Piłsudskiego. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

59. 
Symbol terenu: D12 KS zał. 12 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,52 
2.  granice terenu 2.1. ul. Piłsudskiego, D10 UH,U,MN, teren kolei. 

2.2. (B22 TS,UI, 3 TK) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren usług komunikacji samochodowej  

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy ul.Piłsudskiego poprowadzona po linii rozgraniczenia ulicy. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podział terenu wg rys. planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Zaleca się wprowadzenie wzdłuż ul.Piłsudskiego szpaleru drzew. 
 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa działki z projektowanej drogi  dojazdowej D10 KD i ul.Piłsudskiego (prawoskręt). 
8.2.Wzdłuż torów kolejowych należy zostawić dojazd o szerokości min. 6,0 m dla potrzeb 
ratownictwa kolejowego. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane pełne uzbrojenie uliczne w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową i cieplną. Układ projektowanych sieci zintegrowany z 
istniejącym uzbrojeniem w ulicach Piłsudskiego i Siedleckiej. Odprowadzenie wód opadowych 
poprzez separator oleju. 

60. 
Symbol terenu: D13 KK  1. powierzchnia terenu [ha]:  9,66 
2.  granice terenu 2.1.Granica opracowania, ul.Siedlecka, tereny D1 ZP, D2 UK, D10 UH, U, MN, D12 KS 

ul. Piłsudskiego. 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren kolejowy do dalszego użytkowania.  

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Nie przewiduje się wtórnych podziałów terenu. 
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61. 
Symbol terenu: E1 MN,U 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,68 
2.  granice terenu 2.1.ul. Grzybowa, Piłsudskiego, Przybora, Bankowa 

2.2. (B 59 MN) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego z usługami. Istniejąca zabudowa do dalszego 
użytkowania. Kontynuacja realizacji według wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Nakazuje się uzupełnienie zabudowy wzdłuż ulic Piłsudskiego, Przybora, Bankowej. wg 
wydanych decyzji o  pozwoleniu na budowę. 
4.2.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczenia ulic. 
4.3.Wysokość dostosowana do sąsiedniej zabudowy. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek 500,0 m2 . 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Ograniczenie wlotów do ul.Piłsudskiego do już istniejących. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o.  usytuowanych w ul. Piłsudskiego - 
Bankowej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

62. 
Symbol terenu: F1 MN,A,U zał.4 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,10 
2.  granice terenu 2.1.ul. Bankowa, Wyszyńskiego, targowisko F2UH, ul. PCK. 

2.2. (B 40 MZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego z usługami. Istniejące budynki zamieszkania 
zbiorowego przeznaczone  do zmiany na budynki mieszkalno-usługowe lub zastąpienia nowymi 
obiektami w liniach zabudowy wg rysunku planu. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Wysokość zabudowy od ulicy PCK do 3 kondygnacji, od ulic: Wyszyńskiego i Bankowej max 4 
kondygnacje. 
4.2.Dachy dostosowane do sąsiedniej zabudowy. 
4.3.Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Minimalna powierzchnia działki 400,0 m2 (nie dotyczy działek pod infrastrukturę techniczną). 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Ograniczenie liczby wlotów do ul. Piłsudskiego i Wyszyńskiego do już istniejącej. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 
8.4. Zaleca się realizacje parkingów podziemnych. 
8.5. Zaleca się przebudowę i powiększenie ilości miejsc postojowych na parkingu usytuowanym 
równolegle do ul. Bankowej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o.  usytuowanych w ul. Piłsudskiego - 
Bankowej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej na terenie F2 UH stacji transformatorowej.  
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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63. 
Symbol terenu: F2 UH zał.4 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,69 
2.  granice terenu 2.1. ul. Wyszyńskiego, Piłsudskiego, PCK, F1 MN,A,U, F3 UH,UG. 

2.2. (B 40 MZ, B37 UH,UG) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren usług handlu. 
3.2. Targowisko miejskie – lokalizacja tymczasowa. 
3.3. Istniejąca budowla ochronna F2 UH/OC do zachowania. 
3.4. Istniejąca stacja transformatorowa F2 UH/EE do zachowania. 
3.5. Istniejący szalet publiczny do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Ustala się wprowadzenie stałej zabudowy usługowej od strony ul. Piłsudskiego o wys. max. 3 
kondygnacje, z wysokim dachem ceramicznym i parkingiem w przyziemiu obsługiwanym od ul. 
PCK. 
4.2.Ustala się uporządkowanie tymczasowej zabudowy targowiska poprzez: 
- wyburzenie chaotycznej zabudowy 
- wprowadzenie jednolitej zabudowy tymczasowej – kontenerowej  
- przykrycie łupinami poliestrowymi ciągów komunikacji pieszej. 
4.3.Zaleca się wykorzystanie istniejącego schronu na działalność magazynowo-handlową bądź 
gastronomiczną. 
4.4.Docelowo po zlikwidowaniu targowiska ustala się budowę obiektu handlowo – usługowego o 
wysokości 3 kondygnacji z garażami w podziemiu dostępnymi od ul.PCK. 
4.5.Zaleca się połączenie obiektu handlowego omówionego w punkcie 4.4. z obiektem 
omówionym w punkcie 4.1. i stworzenie pasażu handlowego dostępnego z ul. Piłsudskiego i PCK. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Projektowane wydzielenie działki o pow. 0,01 ha pod istniejącą trafostację. 
5.2.Projektowane wydzielenie działki pod budowlą ochronną wg rys. planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1.Ograniczenie liczby wlotów do ul. Piłsudskiego i PCK do już istniejącej. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 
8.4. Obsługa komunikacyjna stacji transformatorowej od ul. PCK wzdłuż północnej ściany budowli 
ochronnej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejąca stacja transformatorowa. Projektowane wydzielenie działki o powierzchni 0,01 ha. 
9.2. Zasilanie wod.-kan. , gaz i c.o. z istniejącej sieci ulicznej usytuowanej w ul.Piłsudskiego. 
9.3. Zasilanie nowych obiektów w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej.  
9.4. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

64. 
Symbol terenu: F3 UH,UG zał.4 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,15 
2.  granice terenu 2.1. ul. Piłsudskiego, targowisko F2 UH, ul. PCK. 

2.2. (B 37 UH,UG) 
3. ustal. funkcjonalne 3.1. Teren usług handlu i gastronomii – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
4.1.Ustala się konieczność zabudowy narożnika u zbiegu ulic Piłsudskiego i PCK jako kontynuację 
istniejącego pawilonu (ze stromym dachem). 
4.2.Wysokość zabudowy max 3 kondygnacje. 

5. ust. zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 

zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1.Ograniczenie liczby wlotów do ul. Piłsudskiego i PCK do już istniejącej. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasilanie wod.-kan. , gaz i c.o. z istniejącej sieci ulicznej usytuowanej w ul. Piłsudskiego. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną obiektów istniejących i projektowanych  z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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65. 
Symbol terenu: F4 MN 1. powierzchnia terenu [ha]: 3,53 
2.  granice terenu 2.1.ul. Piłsudskiego, Grzybowa, Bankowa, PCK. 

2.2. (B39 MN, B38 MN) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego – istniejąca zabudowa mieszkalna i usługowa do 
dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po liniach rozgraniczenia ulic. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do budynków istniejących max. 4 kondygnacje. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Minimalna powierzchnia działki 400,0 m2 – nie dotyczy wydzieleń pod infrastrukturę. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Ograniczenie liczby wlotów do ul. Piłsudskiego i Grzybowej do już istniejącej. 
8.2.Zachowanie ulicy dojazdowej PCK jako jednokierunkowej z obustronnymi parkingami w ilości 
min. 40 stanowisk. Istniejące i dosadzone drzewa wkomponowane w parking i zabezpieczone 
przed zniszczeniem. Zaleca się lokalizacje parkingu w południowym odcinku ulicy. 
8.3.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.4. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz i c.o.  usytuowanych w ul. Bankowej – 
Wyszyńskiego- Piłsudskiego. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

66. 
Symbol terenu: G1 MW, MN 1. powierzchnia terenu [ha]:  17,36 
2.  granice terenu 2.1. granica opracowania, Roweckiego, Okulickiego, teren G2A, UH, U, MW, G3 UO, G4 UZ, UO. 

2.2.(B 31 MN, B 35 MN, MW) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy po linii rozgraniczenia ulicy Roweckiego. 
4.2.Projektowany ciąg pieszy na kierunek wschód- zachód. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Minimalna powierzchnia działki 400,0 m2 – nie dotyczy wydzieleń pod infrastrukturę. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Ulica dojazdowa Okulickiego dla obsługi osiedla i zespołu garaży. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 
8.4.Strefa ruchu uspokojonego, w której zaleca się stosowanie różnych form ograniczenia ruchu 
samochodowego oraz ustala priorytet dla ruchu pieszego i rowerowego. 
8.5. Wydzielony ciąg pieszy pokazany na rysunku planu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Awaryjna studnia głębinowa do dalszej eksploatacji . 
9.2.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan. , gaz i c.o.  usytuowanych w ul. Roweckiego. 
9.3.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n.  
9.4. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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67. 
Symbol terenu: G2 A,UH,U,MW 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,25 
2.  granice terenu 2.1. G1 MW, MN, ul. Roweckiego, Okulickiego, Wyszyńskiego. 

2.2. (B 34 AUC, MW) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego z usługami wbudowanymi. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy po linii rozgraniczenia ul.Piłsudskiego.  
4.2.Funkcja handlowo-usługowa wbudowana w dolne kondygnacje budynków mieszkalnych, 
wielorodzinnych. 
4.3.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w najbliższym sąsiedztwie w pierzei 
mieszkalnej ul. Wyszyńskiego. 
4.4.Zakaz lokalizacji targowiska na terenie osiedla. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Minimalna powierzchnia działki 400,0 m2. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Dojazd od ulic Roweckiego i Okulickiego ilość wjazdów z ulicy Wyszyńskiego ograniczona do 
dwóch, w tym jeden na prawe skręty. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 
8.4.Wydzielony ciąg pieszy pokazany na rysunku planu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejącego uzbrojenia wod.-kan., gaz  ul.Wyszyńskiego,  Roweckiego i 
Okulickiego. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n.  
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

68. 
Symbol terenu: G3 UO 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,53 
2.  granice terenu 2.1. ul. Okulickiego, Przyjaźni, G1 MW, MN. 

2.2. (B33 UOp) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren usług oświaty i wychowania – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan. , gaz i c.o.  usytuowanych w ul. Roweckiego. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n.  
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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69. 
Symbol terenu: G4 UZ, UO 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,49 
2.  granice terenu 2.1. ul. Przyjaźni, G1 MW, MN. 

2.2. (B32 UZ, UOp) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren usług zdrowia, oświaty i wychowania – istniejąca zabudowa do dalszego 
użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan. , gaz i c.o.  usytuowanych w ul. Roweckiego. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n.  
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

70. 
Symbol terenu: G5 KS zał.5 (rys. w skali 1:500) 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,76 
2.  granice terenu 2.1.ul. Okulickiego, granice opracowania, G6 UH, ul. Wyszyńskiego, G7 KS, granica opracowania. 

2.2. (B36 KS,ZI) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren parkingów. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Ustala się docelowe wykorzystanie terenu na parkingi wielopoziomowe, w okresie 
przejściowym dotychczasowa forma  użytkowania. 
4.2. Ustala się konieczność przeniesienia trzech rzędów garaży tymczasowych ( ok. 80 boksów) 
zlokalizowanych u zbiegu ulic Okulickiego i Wyszyńskiego w południowy rejon terenu 
elementarnego. 
4.3.Ustala się konieczność zabezpieczenia terenu przed ewentualnym wyjazdem na ul. 
Wyszyńskiego poprzez ustawienie w linii rozgraniczającej ulicy trejaża  obsadzonego roślinami 
pnącymi. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Proponuje się podział terenu na działki wg rys. planu, w celu umożliwienia etapowania 
inwestycji. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
6.3.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Wjazd na teren od ul.Okulickiego i Wyszyńskiego poprzez wewnętrzną drogę dojazdową w 
rejonie południowym  G5 KD. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV, zasilanie z istniejącej linii kablowej 15 kV 
oraz sieć kablowa n.n. 
9.2.Zasilanie z istniejącego uzbrojenia wod.-kan. ul. Wyszyńskiego i Okulickiego. Odprowadzenie 
wód opadowych do kanalizacji deszczowej poprzez separator oleju. 
9.3.Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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71. 
Symbol terenu: G6 UH zał.5 (rys. w skali 1:500) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,22 
2.  granice terenu 2.1.ul. Okulickiego, ul. Wyszyńskiego, teren G 5 KS. 

2.2.(015 KLg) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren usług handlu – salon samochodowy. 
3.2.Garaże do przeniesienia na teren G5 KS. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Wysokość obiektu do 3 kondygnacji. 
4.2.Linia zabudowy wg rys. planu. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Zakaz podziału terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Wjazd na teren od ul.Okulickiego. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilenie z istniejącego uzbrojenia wod.-kan., gaz w ul.Okulickiego i Wyszyńskiego. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

72. 
Symbol terenu: G7 KS, zał.5 (rys. w skali 1:500) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,73 
2.  granice terenu 2.1.ul. Wyszyńskiego, granica opracowania, teren parkingów G5 KS. 

2.2.(B36 KS, ZI) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren stacji paliw– uciążliwość w granicach działki. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Zaleca się wzbogacenie programu usług o część handlowo-gastronomiczno- motelową. 

4.2.Max. wys. zabudowy do 2 kondygnacji. 
4.3.Nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy lasu: dla stacji paliw – 20,0 m. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Zakaz podziału terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
6.3.Uciążliwość inwestycji winna się zamknąć w granicach własnej działki. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd od ulicy Wyszyńskiego i ulicy dojazdowej G5 KD. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Na terenie G7 KS może zaistnieć konieczność przełożenia odcinka kanalizacji φ1200 za linię 
rozgraniczenia ul. Wyszyńskiego w razie kolizji z projektowaną stacją paliw. Zasilanie z 
istniejącego uzbrojenia wod.-kan., sieci cieplnej. Odprowadzenie wód opadowych poprzez 
separator oleju. 
9.2. Zasilanie z projektowanej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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73. 
Symbol terenu: H1 MW,MN 1. powierzchnia terenu [ha]:  12,99 
2.  granice terenu 2.1. ul. Wyszyńskiego, Bankowa, Zamenhofa, Piaskowa, H2KS, H3UH,UG, H4UO,H5UH,H6UO. 

2.2. (B 46 MN, MW) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
4.1.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej zabudowy mieszkalnej. 
4.2. Nieprzekraczalna linia zabudowy w linii rozgraniczenia ulic. 

5. ustal. zasad parcelacji 5.1.Minimalna powierzchnia działki 400,0 m2 . 
6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 

zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 
8.3.Liczba wjazdów od ul.Wyszyńskiego ograniczona do już istniejącej. 
8.4.Wydzielony ciąg pieszy pokazany na rysunku planu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowanych w 
ul.Wyszyńskiego – Bankowej – Zamenhofa –Piaskowej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

74. 
Symbol terenu: H2 KS 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,36 
2.  granice terenu 2.1.ul. Wyszyńskiego, H1 MW, MN. 

2.2. (B 41 TS) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren parkingu  do dalszego użytkowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
4.1.Zalecana realizacja parkingu wielopoziomowego.  
4.2.Nieprzekraczalna linia zabudowy w linii rozgraniczenia ulicy. 

5. ustalenia zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ustalenia dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego poprzez 

separator oleju. 
9.2.Istniejące oświetlenie zasilane z istniejącej sieci n.n. do zachowania. 

75. 
Symbol terenu: H3 UH,UG 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,90 
2.  granice terenu 2.1.ul. Wyszyńskiego, H1 MW, MN. 

2.2. (B 43 UH, UG) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren usług handlu i gastronomii – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
4.1. Maksymalna wysokość zabudowy - 3 kondygnacje. 
4.2. Zaleca się restylizację budynków. 
4.3. Nieprzekraczalna linia zabudowy w linii rozgraniczenia ulicy. 

5. ustal. zasad parcelacji 5.1.Minimalna powierzchnia działki 400,0 m2 . 
6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 

zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 
8.3.Wydzielony ciąg pieszy pokazany na rysunku planu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowanych w 
ul.Wyszyńskiego – Bankowej – Zamenhofa –Piaskowej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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76. 
Symbol terenu: H4 UO 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,45 
2.  granice terenu 2.1.Wewnątrz H1 MW, MN. 

2.2. (B 42 UOp) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren usług oświaty i wychowania – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Maksymalna wysokość zabudowy do 3 kondygnacji, dach wysoki, symetryczny. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowanych w ul.Wyszyńskiego 
– Bankowej – Zamenhofa –Piaskowej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

77. 
Symbol terenu: H5 UH 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,82 
2.  granice terenu 2.1.wewnątrz H1 MW,MN 

2.2. (B 44 UH) 
3. Ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren usług handlu  – istniejąca zabudowa z dopuszczoną funkcją mieszkalną wbudowaną, 
do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Ochrona terenu zielonego i zakaz lokalizowania na nim tymczasowych bądź stałych obiektów 
kubaturowych. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Dopuszcza się łączenie działek w celu wspólnego zagospodarowania. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
6.3. Zaleca się wprowadzenie komponowanej zieleni ozdobnej na skwerze. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. Ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dojazd od ulicy Zamenhofa. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 
8.4.Wydzielony ciąg pieszy pokazany na rysunku planu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowanych w ul.Wyszyńskiego 
– Bankowej – Zamenhofa –Piaskowej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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78. 
Symbol terenu: H6UO 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,37 
2.  granice terenu 2.1.wewnątrz H1 MW,MN  

2.2.(B 45 UOp) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren usług oświaty i wychowania – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
4.1.Maksymalna wysokość zabudowy do 3 kondygnacji, dach wysoki, symetryczny. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1.Dojazd od ul.Piaskowej. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wk, gaz, co usytuowanych w ul.Wyszyńskiego – 
Bankowej – Zamenhofa –Piaskowej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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79. 
Symbol terenu: I1 MN zał.6 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  13,16 
2.  granice terenu 2.1.Bankowa, Grzybowa, Zamenhofa, Piaskowa, I2 UO, I3 UH, UK, UG, MN. 

2.2.(B 51 MN, B 52 TS, B 50 PP, B 48 MJ, UH, UG, UK, B 47 UOp) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego do zachowania i uzupełnienia.  
3.2. Dopuszcza się lokalizację drobnych usług nieuciążliwych . 
3.3. Garaże I1 MN/KS1-KS9 do zachowania i budowy nowych zespołów. 
3.4. Zakazuje się prowadzenia działalności gospodarczej w wydzielonych zespołach garaży poza 
istniejącym obiektem na terenie KS9, w którym dopuszcza się dotychczasowy sposób 
użytkowania do momentu wykorzystywania obiektu zgodnie z planem.  
3.5.Istniejąca stacja transformatorowa I1MN/EE do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Ustala się zakaz zmiany historycznej  kompozycji zabudowy obrzeżnej ulic oraz nakaz 
zachowania tych reguł kompozycyjnych dla nowej zabudowy.  

4.2. Przy wprowadzaniu zmian wyglądu zewnętrznego historycznej zabudowy jak zmiana 
otworów okiennych i podziałów stolarki okiennej, budowa lukarn, wystawek dachowych, 
wykuszy, kominów, kiosków wejściowych – ustala się konieczność wykonania inwentaryzacji 
i projektu całej elewacji. 

4.3. Ustala się zakaz lokalizowania nowych lukarn bezpośrednio przy ścianach szczytowych 
budynków oraz wykonywania lukarn i wystawek dachowych ciągłych, zmieniających skalę i 
charakter zabudowy. Dla szczytów okaleczonych nowozrealizowanymi lukarnami obowiązuje 
konieczność odtworzenia w elewacji szczytowej linii dachu w formie imitacji gzymsu i deski 
wiatrowej. 

4.4. Ustala się konieczność wyburzeń chaotycznej zabudowy garażowo- gospodarczej. 
4.5. Ustala się dla nowej zabudowy mieszkaniowej wysokość dostosowaną do istniejącej – max 3 

kondygnacje, dach wysoki, ceramiczny o kątach pochylenia połaci jak w zabudowie 
historycznej w liniach zabudowy wskazanych w planie – zał. nr 6. 

4.6. Dopuszcza się możliwość budowy garaży jedynie w formie zwartych zespołów w 
lokalizacjach wskazanych w planie oraz w podpiwniczeniu (pod płytą) nowych budynków 
mieszkalnych. W rejonie południowo – zachodnim zaleca się wykorzystanie różnicy poziomu 
terenu. 

4.7. Ustala się konieczność restylizacji elewacji istniejących obiektów handlowych. 
4.8. Dla garaży zlokalizowanych przy ul. Piaskowej i obiektu handlowego przy ul. Bankowej 

ustala się prawo użytkowania i remontowania obiektów do czasu realizacji budynków 
mieszkalnych. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Ustala się podział całego terenu na działki (wg rysunku planu). 
5.2. Na działkach zainwestowanych budynkami mieszkalnymi zakazuje się wprowadzania nowej 
zabudowy garażowej, naziemnej. 
5.3. Dopuszcza się możliwość ogrodzenia przedogródków od strony ulicy pod warunkiem 
utrzymania jednolitego, ozdobnego charakteru ogrodzenia o wysokości max 60 cm.    
5.4.Wydziela się działki przejść pieszych ogólnodostępnych. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ustala się konieczność ochrony terenów zielonych wewnątrz kwartału, wskazanych na rysunku 
planu – zał. nr 6 z bezwzględnym zakazem lokalizowania na nich obiektów kubaturowych 
naziemnych. 
6.2. Wzdłuż granic garaży nakazuje się wprowadzenie szpalerów zieleni wysokiej, żywopłotów, 
pnączy przysłaniających kompleks zabudowy.  
6.3.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
6.4. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Ustala się strefę „B” ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury 
przestrzennej na terenie pomiędzy ulicami Bankową, Zamenhofa, Piaskową i Grzybową. 
Celem ochrony jest: 

- utrzymanie zasadniczego układu ulic i zabudowy, 
- utrzymanie istniejącej zabudowy o wartości lokalnej kulturowej we właściwym stanie 

technicznym i funkcjonalnym, 
- nawiązanie w nowej zabudowie do zasad historycznej kompozycji zespołu zabudowy i 

typu zabudowy sąsiadującej. 
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8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Ulice lokalne I1.1.KL (Westerplatte) , I1.2.KL (Odrzańska), I1.3.KL (Robotnicza) – do 
zachowania w dotychczasowych granicach.  
8.2.Miejsca parkingowe dla mieszkańców w granicach terenu działek  oraz wzdłuż ulic. Miejsca 
garażowe na działkach wydzielonych wskazanych na rysunku planu z dojazdem do 
przylegających ulic. 
8.3. Każda inwestycja i zmiana sposobu użytkowania terenu powodująca przyrost potrzeb 
parkingowych jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji – z zastrzeżeniem pkt. 8.4. 
– odpowiedniej ilości miejsc postojowych potrzebnych do jej obsługi. 
8.4.Dopuszcza się realizację miejsc postojowych o których mowa w punkcie 8.3. poza terenem 
inwestycji (np. na parkingu ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od terenu 
inwestycji, pod warunkiem traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 
8.5.Wydzielony ciąg pieszy pokazany na rysunku planu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. 3 awaryjne studnie głębinowe do dalszej eksploatacji. 
9.2. Zasilanie z istniejących sieci miejskich usytuowanych w ul. Zamenhofa – Bankowa –
Grzybowa –Piaskowa. 
9.3.Zasilanie w energię elektryczną obiektów istniejących i projektowanych  z istniejącej sieci n.n. 
9.4. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

80. 
Symbol terenu: I2 UO zał.6 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,75 
2.  granice terenu 2.1. ul. Robotnicza , I1 MN, I3 UH,UK,UG,MN. 

2.2 (B 49 UOp)  
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren usług oświaty i wychowania. Istniejące przedszkole i żłobek  do dalszego 
użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Maksymalna wysokość zabudowy do 3 kondygnacji, dach wysoki, symetryczny. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podział terenu na działki wg rys. planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Ustala się strefę „B” ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury 
przestrzennej na terenie pomiędzy ulicami Bankową, Zamenhofa, Piaskową i Grzybową. 
Celem ochrony jest: 

- utrzymanie zasadniczego układu ulic i zabudowy, 
- utrzymanie istniejącej zabudowy o wartości lokalnej kulturowej we właściwym stanie 

technicznym i funkcjonalnym, 
- nawiązanie w nowej zabudowie do zasad historycznej kompozycji zespołu zabudowy i 

typu zabudowy sąsiadującej. 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 
8.3.Wydzielony ciąg pieszy pokazany na rysunku planu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz usytuowanych w ul. Zamenhofa – 
Bankowa –Grzybowa –Piaskowa. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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81. 
Symbol terenu: I3 UH, UG, UK, MN zał.6 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,85 
2.  granice terenu 2.1. ul. Bankowa, Grzybowa, I1 MN, I2 UO. 

2.2.(B48 MJ, UH, UG, UK). 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren usług handlu, gastronomii i kultury do dalszego użytkowania. 
3.2. Dopuszcza się funkcję mieszkalną jako towarzyszącą funkcji usługowej. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Zaleca się rozbudowę, nadbudowę budynku usługowego na działce 2096/6 do wysokości 
narożnego budynku położonego w bezpośrednim sąsiedztwie. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podział terenu na działki wg rys. planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Ustala się strefę „B” ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury 
przestrzennej na terenie pomiędzy ulicami Bankową, Zamenhofa, Piaskową i Grzybową. 
Celem ochrony jest: 

- utrzymanie zasadniczego układu ulic i zabudowy, 
- utrzymanie istniejącej zabudowy o wartości lokalnej kulturowej we właściwym stanie 

technicznym i funkcjonalnym, 
- nawiązanie w nowej zabudowie do zasad historycznej kompozycji zespołu zabudowy i 

typu zabudowy sąsiadującej. 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 
8.3.Wydzielony ciąg pieszy pokazany na rysunku planu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz  usytuowanych w ul. Zamenhofa – 
Bankowa –Grzybowa –Piaskowa. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

82. 
Symbol terenu: J1 U,A zał.7 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,25 
2.  granice terenu 2.1. Narożnik skrzyżowania ul. Grzybowej i Bankowej, J6 MN, J2U. 

2.2. (B 61 MZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren banku, administracji i biur do dalszego użytkowania i rozbudowy. 
3.2.Istniejąca stacja transformatorowa J1U,A/EE do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Ustala się wyburzenie prowizorycznego jednokondygnacyjnego budynku usługowego. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podział terenu wg rys. planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowanych w ul. Grzybowa-
Bankowa –Kos. Gdyńskich –Piaskowa. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną obiektów istniejących i projektowanych z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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83. 
Symbol terenu: J2 U 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,54 
2.  granice terenu 2.1. Ul. Grzybowa, J6 MN, J3 ZP, J1 U,A. 

2.2. (B 61 MZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren usług – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Zaleca się podwyższenie istniejącego budynku do gabarytów sąsiedniej zabudowy (banku). 
4.2.Nieprzekraczalna linia zabudowy po ścianie frontowej banku. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Minimalna powierzchnia działki 400 m2 . 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowanych w ul. Grzybowa-
Bankowa –Kosynierów Gdyńskich –Piaskowa. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną obiektów istniejących i projektowanych z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

84. 
Symbol terenu: J3 ZP 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,48 
2.  granice terenu 2.1. Wewnątrz J6MN, ul. Mieszka I, J2 U. 

2.2. (B 63 ZP, B65 MN) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren zieleni parkowej do zachowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
-  

5. ustalenia zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ustalenia dotyczące dóbr 

kultury 
- 

8. ustalenia komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Oświetlenie zasilane z sieci n.n. 

85. 
Symbol terenu: J4 UŁ  1. powierzchnia terenu [ha]:  0,20 
2.  granice terenu 2.1.ul. Mieszka I, J6 MN 

2.2. (B 62 TŁ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren łączności – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii istniejącej zabudowy. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowanych w ul. Grzybowa-
Bankowa –Kosynierów Gdyńskich –Piaskowa. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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86. 
Symbol terenu: J5 UH,U 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,40 
2.  granice terenu 2.1. ul. Bankowa, Mieszka I, J6MN 

2.2. (B 64 UH) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren handlu, usług oraz administracji – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy w linii rozgraniczenia ulicy Bankowej. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 
8.3.Wydzielony ciąg pieszy i ścieżka rowerowa pokazane na rysunku planu, w ul. Mieszka I. 
 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowanych w ul. Grzybowa-
Bankowa –Kosynierów Gdyńskich –Piaskowa. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną obiektów istniejących i projektowanych z istniejącej sieci n.n. 
9.3.Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

87. 
Symbol terenu: J6 MN 1. powierzchnia terenu [ha]:  6,39 
2.  granice terenu 2.1. ul. Piaskowa, Grzybowa, Bankowa, Kosynierów Gdyńskich, J1 UA, J2 U, J3 ZP, J4 UŁ, J5 

UH,U, J7 MJ. 
2.2. (B 65 MN) 

3. ustalenia 
funkcjonalne 

3.1.Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 
3.2.Zespół garaży murowanych do dalszego użytkowania. 
3.3.Budowla ochronna do zachowania i ewentualnego wykorzystania na działalność usługową 
lub składową, nieuciążliwą. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po liniach rozgraniczających ulic. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Minimalna powierzchnia działki 400,0 m2 . 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zaleca się obsadzenie bunkra pnączem zimozielonym po uprzednim wyremontowaniu 
elewacji. 
6.3.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 
8.3.Dwukierunkowa ścieżka rowerowa pokazana rysunku planu (szerokość jezdni ścieżki min.  
2,0 m). 
8.4.Wydzielony ciąg pieszy i ścieżka rowerowa pokazane na rysunku planu, w ul. Mieszka I. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowanych w ul. Grzybowa-
Bankowa –Kosynierów Gdyńskich –Piaskowa. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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88. 
Symbol terenu: J7 MJ  1. powierzchnia terenu [ha]:  0,67 
2.  granice terenu 2.1. J6 MN, ul.Kosynierów Gdyńskich. 

2.2. (B 67 MNJ) 
3. ustal. funkcjonalne 3.1. Teren mieszkalnictwa jednorodzinnego – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 
4. ustalenia kompozycji 

i form zabudowy 
4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii zabudowy w najbliższym sąsiedztwie. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie, dachy wysokie, ceramiczne. 

5. ustal zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejący podział terenu. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1.Obszar ruchu uspokojonego ,w którym zaleca się stosowanie różnych form ograniczenia ruchu 
pojazdów kołowych oraz stworzenie dogodnych warunków dla ruchu pieszego i rowerowego.  
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowanych w ul. Grzybowa-
Bankowa –Kosynierów Gdyńskich –Piaskowa. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

89. 
Symbol terenu: K1 KS  1. powierzchnia terenu [ha]:  0,93 
2.  granice terenu 2.1. Narożnik skrzyżowania ul. Wyszyńskiego z Piaskową, K2US, K3MN, K5 UO. 

2.2. (B 53 BB) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren parkingu. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
-  

5. ustalenia zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ustalenia dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia komunikacyjne - 
9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego – 

Piaskowej poprzez separator oleju. 
9.2.Istniejące oświetlenie zasilane z istniejącej sieci n.n.– do zachowania. 

90. 
Symbol terenu: K2 US zał. 8 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  5,59 
2.  granice terenu 2.1. ul.Piaskowa, Bursztynowa, teren lasu, granica opracowania, ul.Wyszyńskiego, K1 KS, K5 UO 

2.2. (B 54 UO, B-55 TM, B56 RL) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren usług sportu i rekreacji z zielenią towarzyszącą. 
3.2.Lokalizacja pełnowymiarowego stadionu z boiskiem piłkarskim, bieżnią, trybunami i 
urządzeniami lekkoatletycznymi. 
3.3.Lokalizacja budynku socjalno – biurowego i kręgielni. 
3.4.Lokalizacja stacji transformatorowej K2US/EE. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalne linie zabudowy poprowadzone 6,0 m od linii rozgraniczenia ul. Piaskowej 
oraz  po linii rozgraniczenia ulicy Bursztynowej. 
4.2.Wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji. 
4.3.Zalecany dach wysoki symetryczny, dwu lub wielospadowy kryty dachówką. 

5. ustal zasad parcelacji 5.1.Korekta południowej granicy terenu wg rysunku planu. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1.Zakaz likwidacji wartościowego drzewostanu. 

6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 
8.3.Dojazd do stacji transformatorowej od ul. Piaskowej. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Projektowana stacja transformatorowa oraz sieć kablowa s.n. i n.n. 
9.2.zasilenie z istniejącego uzbrojenia wod.-kan., gaz  w przylegających ulicach. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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91. 
Symbol terenu: K3 MN zał.8 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,14 
2.  granice terenu 2.1. ul.Piaskowa, K1 KS, K5 UO, K4 EE. 

2.2. (B 54a MN) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren mieszkalnictwa – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii rozgraniczenia. 
4.2.Wysokość zabudowy do 2,5 kondygnacji. 
4.3.Dach wysoki kryty dachówką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Wydzielenie terenu działki – w ramach granic terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz usytuowanych w ul. Piaskowej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

92. 
Symbol terenu: K4 EE zał.8 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,02 
2.  granice terenu 2.1. K3 MN, K5 UO. 

2.2. (B54 a MN) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren stacji transformatorowej do dalszego użytkowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
-  

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Wydzielenie terenu działki – w ramach granic terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejąca sieć energetyczna s.n. i n.n. do zachowania. 

93. 
Symbol terenu: K5 UO zał.8 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  3,10 
2.  granice terenu 2.1.  ul. Piaskowa, K2 US, K1 KS, K3 MN, K4 EE. 

2.2. (B 54 UO) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren usług oświaty – istniejąca szkoła podstawowa i gimnazjum wraz z boiskami 
sportowymi i zielenią towarzyszącą – do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii rozgraniczenia. 
4.2. Wysokość - maksymalnie 3 kondygnacje. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Wydzielenie terenu działki – w ramach granic terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowanych w ul. Piaskowej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci i projektowanej stacji transformatorowej 
15/0,4 kV oraz sieć kablowa s.n. i n.n.. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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94. 
Symbol terenu: K6 RL zał.8 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  3,55 
2.  granice terenu 2.1. ul. 09KL, K7ZD, granica opracowania, K2US 

2.2. (B 56 RL, B 57 US) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren lasu do zachowania. Stopniowe przekształcenie w teren spacerowo – parkowy. 
3.2.Istniejący szlak turystyki pieszej do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Wydzielenie terenu – w ramach granic terenu elementarnego. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren wyłączony z planowej gospodarki leśnej poza cięciami pielęgnacyjnymi. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Szlak turystyki pieszej jak na rysunku planu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Oświetlenie zasilane z sieci n.n. 

 

95. 
Symbol terenu: K7 ZD 1. powierzchnia terenu [ha]:  2,55 
2.  granice terenu 2.1. ul. 07KZ, granica opracowania, K6 RL, 09 KL. 

2.2. (B 57 US, B 56 RL) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren ogrodów działkowych –do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Dla nowej zabudowy socjalno-administracyjnej ustala się wysokość 1,5 kondygnacji z 
wysokim , symetrycznym, dwu lub wielospadowym dachem, krytym dachówką. 
4.2.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczenia ulicy Bursztynowej. 
4.3.Dla altanek ustala się powierzchnię zabudowy 25,0 m2 , dach wysoki symetryczny, kryty 
dachówką, maksymalna wysokość 5,0 m, maksymalna wysokość ścianki kolankowej 0,5 m. 
4.4.Wysokość ogrodzeń pomiędzy ogródkami do 1,0 m. Zalecane żywopłoty. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Podtrzymuje się istniejący podział terenu na działki. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
6.2. Na terenie ochrony pośredniej zewnętrznej  obowiązuje zakaz: 

- Wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. 
- Rolniczego  wykorzystywania ścieków. 
- Lokalizowania jakichkolwiek ujęć wód podziemnych, które mogą wpływać negatywnie na 

wielkość poboru wody z ujęcia. 
- Lokalizowania wysypisk i wylewisk dla wszelkiego typu odpadów (komunalnych, 

przemysłowych, rolniczych). 
- Lokalizowania mogilników gromadzących opakowania po środkach chemicznych. 
- Lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych 
oraz rurociągów do ich transportu. 

6.3.Zakaz stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Podłączenie projektowanych obiektów do projektowanych sieci wod.-kan., gaz w ulicy 
Bursztynowej, zasilanych z sieci w ulicy Piaskowej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci kablowej n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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96. 
Symbol terenu: L1 ZD 1. powierzchnia terenu [ha]: 7,69 
2.  granice terenu 2.1.ul. 09KL, L2RZ, granica opracowania 

2.2. (B 58 MNJ, MN, B 74 RZ, O 13 KZo) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren ogrodów działkowych - do dalszego użytkowania.  

3.2. Zaleca się stopniowe przekształcanie działek warzywnych w rekreacyjne. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
4.1. Dla nowej zabudowy socjalno-administracyjnej ustala się wysokość 1,5 kondygnacji z 
wysokim , symetrycznym, dwu lub wielospadowym dachem, krytym dachówką. 
4.2.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczenia ulicy Bursztynowej. 
4.3.Dla altanek ustala się powierzchnię zabudowy 25,0 m2 , dach wysoki symetryczny, kryty 
dachówką, maksymalna wysokość 5,0 m, maksymalna wysokość ścianki kolankowej 0,5 m. 
4.4.Wysokość ogrodzeń pomiędzy ogródkami do 1,0 m. Zalecane żywopłoty. 

5. ustal. zasad parcelacji 5.1. Podtrzymuje się istniejący podział terenu na działki. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochrony pośredniej wewn. komunalnego ujęcia wód  podziemnych. 

6.2.Na terenie ochrony pośredniej wewnętrznej obowiązuje zakaz: 
- wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych, 
- rolniczego wykorzystywania ścieków 
- lokalizowania wylewisk i wysypisk dla wszelkiego typu odpadów (komunalnych, 

przemysłowych, rolniczych) 
- lokalizowania mogilników gromadzących opakowania po środkach chemicznych 
- lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych 
- lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji 

chemicznych oraz rurociągów do ich transportu 
- lokalizowania ferm hodowli zwierząt 
- urządzania parkingów i obozowisk 
- lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt 
- eksploatacji surowców miejscowych. 

6.3.Zakaz stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. 
7. ustal/ dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Podłączenie istniejących i projektowanych obiektów do istniejącej sieci wod.-kan. w ulicy 
lokalnej zasilanych z sieci w ulicy Piaskowej. 
9.2.Zasilanie istniejących i projektowanych obiektów z istniejącej sieci elektrycznej. 
9.3. Obowiązuje selektywny, miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

97. 
Symbol terenu: L2 RZ 1. powierzchnia terenu [ha]:  9,41 
2.  granice terenu 2.1. granica opracowania, L3NW, ul. 09KL, L1 ZD. 

2.2. (B 74 RZ) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Tereny łąk i pastwisk – do zachowania. 
4. ust. kompozycji i form zabud. -  
5. ustalenia zasad parcelacji 5.1.Dopuszcza się łączenie działek. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren położony w strefie ochrony pośredniej wewnętrznej komunalnego ujęcia wód  

podziemnych. 
6.2.Na terenie ochrony pośredniej wewnętrznej obowiązuje zakaz: 

- wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych, 
- rolniczego wykorzystywania ścieków, 
- lokalizowania wylewisk i wysypisk dla wszelkiego typu odpadów (komunalnych, 

przemysłowych, rolniczych), 
- lokalizowania mogilników gromadzących opakowania po środkach chemicznych, 
- lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych, 
- lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji 

chemicznych oraz rurociągów do ich transportu, 
- lokalizowania ferm hodowli zwierząt, 
- urządzania parkingów i obozowisk, 
- lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt, 
- eksploatacji surowców miejscowych. 

6.3. Zakaz stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. 



 

 

  
 

55 
 
 

 

98. 
Symbol terenu: L3 NW 1. powierzchnia terenu [ha]:  15,77 
2.  granice terenu 2.1. L2RZ, 09 KL, L6MJ, L8 MN, L9 MJ, L12 MJ, L15 UR,UH,U,MJ,  granica opracowania 

2.2.(B 73 WZ) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Tereny gospodarki wodnej – do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Dopuszcza się łączenie działek. 

6. ustalenia ekologiczne Dla komunalnego ujęcia wód głębinowych „Grzybowa” obowiązują: 
6.1.Strefa ochrony bezpośredniej. 
Strefa ochrony bezpośredniej obejmuje teren wokół wszystkich studni głębinowych w taki sposób, 
aby od każdej studni zachowana była odległość 8 – 10 m. 
6.2.Strefa ochrony pośredniej wewnętrznej. 
6.3.Strefa ochrony pośredniej zewnętrznej. 
Granice tego terenu w północnej i północno-zachodniej części przebiegają wzdłuż ulic: 
Wróblewskiego, Chodkiewicza i Korczaka. Dalej granica ta przechodzi przez tereny leśne – 
Puszcza Wkrzańska. 
6.4. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązuje zakaz: 

- Przebywania osób nie zatrudnionych stale przy urządzeniach służących do poboru wody. 
- Użytkowania gruntów na cele nie związane z eksploatacja ujęcia. 
- Odprowadzania wód opadowych  z tego terenu w taki sposób, aby nie mogły się one 

przedostawać do urządzeń służących do poboru wody. 
- Wznoszenia jakichkolwiek obiektów nie związanych z eksploatacją ujęcia; 

6.5. Na terenie ochrony pośredniej wewnętrznej obowiązuje zakaz: 
- Wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. 
- Rolniczego  wykorzystywania ścieków. 
- Lokalizowania wysypisk i wylewisk dla wszelkiego typu odpadów (komunalnych, 

przemysłowych, rolniczych). 
- Lokalizowania mogilników gromadzących opakowania po środkach chemicznych. 
- Lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych. 
- Lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych 

oraz rurociągów do ich transportu. 
- Lokalizowania ferm hodowli zwierząt. 
- Urządzania parkingów i obozowisk. 
- Lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt. 
- Eksploatacji surowców miejscowych. 

6.6. Na terenie ochrony pośredniej zewnętrznej  obowiązuje zakaz: 
- Wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. 
- Rolniczego  wykorzystywania ścieków. 
- Lokalizowania jakichkolwiek ujęć wód podziemnych, które mogą wpływać negatywnie na 

wielkość poboru wody z ujęcia. 
- Lokalizowania wysypisk i wylewisk dla wszelkiego typu odpadów (komunalnych, 

przemysłowych, rolniczych). 
- Lokalizowania mogilników gromadzących opakowania po środkach chemicznych. 
- Lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych 
oraz rurociągów do ich transportu. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Czynne urządzenia technologiczne i sieć kablowa n.n. oraz oświetlenie terenu – do 
zachowania. 
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99. 
Symbol terenu: L4 UH zał.8 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,04 
2.  granice terenu 2.1.ul. Bursztynowa, Piaskowa, L5 EG, L6 MJ 

2.2. (B72 EG) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług handlu. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczającej ulic 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do sąsiedniej, dach wysoki, ceramiczny. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podział terenu wg rys. planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilenie z  istniejącego uzbrojenia wod.-kan., gaz  ulicy Piaskowej. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczna z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

100. 
Symbol terenu: L5 EG zał.8 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,09 
2.  granice terenu 2.1.ul. 09KL, L6MJ, L4 UH. 

2.2. (B 72 EG) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren stacji redukcyjno-pomiarowej gazu – istniejący obiekt do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

-  

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podział terenu wg rys. planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

- 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Czynne urządzenia technologiczne. 
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101. 
Symbol terenu: L6 MJ zał.8 (fragm. ter. rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  7,38 
2.  granice terenu 2.1. ul. 09KL, Piaskowa, Grzybowa, L3NW 

2.2. (B 70 MNJ, B 71 UOp) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren mieszkalnictwa jednorodzinnego – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania, 
kontynuacji realizacji. 
3.2.Stacja transformatorowa L6MJ/EE do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczającej ul.Bursztynowej. 
4.2.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej w sąsiedztwie. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydzielona działka pod trafostacją. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Fragment terenu położony w strefie pośredniej ochrony ujęcia wody. 
6.2.Na terenie ochrony pośredniej wewnętrznej obowiązuje zakaz: 

- Wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. 
- Rolniczego  wykorzystywania ścieków. 
- Lokalizowania wysypisk i wylewisk dla wszelkiego typu odpadów (komunalnych, 

przemysłowych, rolniczych). 
- Lokalizowania mogilników gromadzących opakowania po środkach chemicznych. 
- Lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych. 
- Lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji  chemicznych 

oraz rurociągów do ich transportu. 
- Lokalizowania ferm hodowli zwierząt. 
- Urządzania parkingów i obozowisk. 
- Lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt. 
- Eksploatacji surowców miejscowych. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Strefa ruchu uspokojonego, w której zaleca się stosowanie różnych form ograniczenia ruchu 
samochodowego oraz ustala priorytet dla ruchu pieszego i rowerowego. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowanych w ul. Piaskowej.  
9.2.Istniejąca stacja transformatorowa na terenie o pow. ok. 0,1 ha oraz sieć energetyczna do 
zachowania. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

102. 
Symbol terenu: L7 UO 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,56 
2.  granice terenu 2.1. ul. Grzybowa, Piaskowa, L8 MN. 

2.2. (B 68 UOp) 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren usług oświaty i wychowania – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczenia. 
4.2. Wysokość do 3 kondygnacji. 

5. ustal. zasad parcelacji 5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 
6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 

zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 
 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowanych w ul. Piaskowej.  
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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103. 
Symbol terenu: L8 MN 1. powierzchnia terenu [ha]:  3,41 
2.  granice terenu 2.1. ul. Grzybowa, Pułaskiego, Piaskowa, L7 UO, L9 MJ. 

2.2. (B 69 MN) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejących w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. 
4.2. Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii rozgraniczenia ul. Piaskowej i w 
odległości 6,0 m od ul. Pułaskiego. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Minimalna działka 400,0 m2 za wyjątkiem wydzieleń infrastruktury garaży i budowli 
ochronnych. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Fragment terenu położony w strefie pośredniej ochrony ujęcia wody. 
6.2.Na terenie ochrony pośredniej wewnętrznej obowiązuje zakaz: 

- Wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. 
- Rolniczego  wykorzystywania ścieków. 
- Lokalizowania wysypisk i wylewisk dla wszelkiego typu odpadów (komunalnych, 

przemysłowych, rolniczych). 
- Lokalizowania mogilników gromadzących opakowania po środkach chemicznych. 
- Lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych. 
- Lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji  

chemicznych oraz rurociągów do ich transportu. 
- Lokalizowania ferm hodowli zwierząt. 
- Urządzania parkingów i obozowisk. 
- Lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt. 
- Eksploatacji surowców miejscowych. 

6.3. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowanych w ul. Piaskowej.  
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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104. 
Symbol terenu: L9 MJ zał.9 (fragm. ter. rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  8,76 
2.  granice terenu 2.1. ul. Kosynierów Gdyńskich, L10 MN, L11 MJ,UR, L12 MJ,U, L3 NW, L8 MN. 

2.2. (B 67 MNJ, B 60 MN) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren mieszkalnictwa jednorodzinnego. Istniejące obiekty mieszkalne i usługowe do 
zachowania. 
3.2.Stacja transformatorowa L9/EE do zachowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Wysokość zabudowy uzupełniającej dostosowana do zabudowy na sąsiednich działkach, nie 
większa niż 2 ½ kondygnacji. 
4.2. Zaleca się wysokie dachy o pokryciu dachówka ceramiczną. 
4.3. Obowiązujące linie zabudowy poprowadzone po ścianach frontowych budynków istniejących 
w sąsiedztwie. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydziela się działkę dla istniejącej trafostacji położonej na działce 352/1. 
5.2.Podtrzymuje się istniejący podział terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Fragment terenu położony w strefie pośredniej ochrony ujęcia wody. 
6.2.Na terenie ochrony pośredniej wewnętrznej obowiązuje zakaz: 

- Wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. 
- Rolniczego  wykorzystywania ścieków. 
- Lokalizowania wysypisk i wylewisk dla wszelkiego typu odpadów (komunalnych, 

przemysłowych, rolniczych). 
- Lokalizowania mogilników gromadzących opakowania po środkach chemicznych. 
- Lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych. 
- Lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji  

chemicznych oraz rurociągów do ich transportu. 
- Lokalizowania ferm hodowli zwierząt. 
- Urządzania parkingów i obozowisk. 
- Lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt. 
- Eksploatacji surowców miejscowych. 

6.3. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obszar ruchu uspokojonego, w którym zaleca się stosowanie różnych form ograniczenia 
ruchu samochodowego oraz stworzenie priorytetu dla ruchu pieszego i rowerowego. 
8.2. Istniejące ulice dojazdowe do zachowania. 
8.3.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.4. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Awaryjna studnia głębinowa do dalszej eksploatacji. 
9.2.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowanych w ul. Piaskowej.  
9.3.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 
9.4.Istniejąca stacja transformatorowa do zachowania lub przebudowy. 
9.5. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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105. 
Symbol terenu: L10 MN 1. powierzchnia terenu [ha]:  1,74 
2.  granice terenu 2.1.ul. Przybora, Piłsudskiego, L9 MJ, L11 MJ, UR. 

2.2. (B 60 MN) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania, 
kontynuacja realizacji wg wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Nieprzekraczalna linia zabudowy w liniach rozgraniczenia ulic Piłsudskiego i Przybora. 
4.2.Wysokość zabudowy max 5 kondygnacji.  

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Minimalna działka 400,0 m2. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Ilość wlotów do ul.Piłsudskiego ograniczona.  
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilenie działek z istniejącego uzbrojenia  w przylegających  ulicach. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci kablowej n.n. 
9.3.Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

106. 
Symbol terenu: L11 MJ,UR  1. powierzchnia terenu [ha]:  2,36 
2.  granice terenu 2.1. ul.Piłsudskiego, 15 KL, L12 MJ,U, L9 MJ, L10 MN. 

2.2. (B 66 MJ, UR, B60 MN, 3 TK) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren mieszkalnictwa jednorodzinnego z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności 
usługowo-produkcyjnej (strefa uciążliwości  w granicach działki). 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona w odległości 6 m od linii rozgraniczających 
ulic oraz co najmniej 20 m od granicy terenów kolejowych. 

4.2. Maksymalna wysokość zabudowy – 2 ½ kondygnacji. 
4.3. Zakaz składowania materiałów, opakowań i odpadów na otwartym terenie. 
4.4. Zaleca się dla budynków mieszkalnych wysokie dachy o pokryciu dachówką ceramiczną. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejący podział terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Strefa uciążliwości działalności usługowo-produkcyjnej powinna zawierać się w granicach 
działki. 
6.2. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.3.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Wjazdy na teren od ulicy lokalnej 15 KL, dla działek wydzielonych przed uchwaleniem planu 
bez dostępu od ulicy lokalnej 15KL dopuszcza się wyjątkowo obsługę z ul. Piłsudskiego np. 
poprzez działkę drogową nr 3198. Wlot dojazdu możliwy wyłącznie na prawe skręty. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu, pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Uzbrojenie terenu w sieci wod.-kan., gaz, c.o. w oparciu o sieć miejską w przylegających 
ulicach.  
9.2.Zasilenie w energię elektryczną z istniejącej, ewentualnie rozbudowanej sieci miejskiej. 
9.3.Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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107. 
Symbol terenu: L12 MJ, U zał.10 i 11 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]:  3,90 
2.  granice terenu 2.1.L9 MJ, L11 MJ,UR, 15 KL, L13 UR,UH, L15 UR,UH,U,MJ, L3 NW. 

2.2. (B 66a MJ,UH,UG,UR, B66 RPO) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren mieszkalnictwa jednorodzinnego.  
3.2.Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren zabudowy jednorodzinnej z dopuszczoną 
funkcją usługową, poza funkcją rzemieślniczo – wytwórczą. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu. 
4.2. Maksymalna wysokość zabudowy – 2 ½ kondygnacji (max. 12,0 m do kalenicy). 
4.3. Ustala się wysokie dachy o pokryciu ceramicznym lub dachówkopodobnym. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Wydziela się  działkę pod budowę stacji transformatorowej L12MJ,U/EE o pow. 0,02 ha. 
5.2.Ogranicza się powierzchnię działek istniejących zlokalizowanych wzdłuż pieszojezdni L 12.PJ 
w celu poszerzenia pieszojezdni do 8 m. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 
6.2.Dla działek położonych przy ulicy 15.KL i wschodnim odcinku ulicy L12.1.KD ustala się 
konieczność wprowadzenia szpaleru drzew wzdłuż w/w ulic. 
6.3.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
6.4.Wzdłuż zachodniej granicy terenu przebiega skanalizowany ciek rzeki Grzybnicy. 

7. ust. dot. dóbr kultury - 
8. ustalenia 

komunikacyjne 
8.1. Projektowana pieszojezdnia L.12.PJ oznaczona na rysunku planu w skali 1:1000. Obowiązuje 
warunek ustalenia służebności dla sieci uzbrojenia na terenach sąsiednich. 
8.2. Ustala się strefę ruchu uspokojonego, w której zaleca się stosowanie różnych form 
ograniczenia ruchu samochodowego oraz stworzenie priorytetu dla ruchu pieszego i rowerowego. 
Likwiduje się fragment istniejącego ciągu pieszego na korzyść sąsiednich działek. 
8.3. Dla części działek zaprojektowano dojazd z sięgaczy L12.2.KD i L12.3.KD. 
8.4. W budownictwie jednorodzinnym realizuje się co najmniej 2 miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych  na 1 mieszkanie. W przypadku działek mniejszych niż 200 m2 

dopuszcza się realizację jednego miejsca postojowego. 
8.5. Każda inwestycja i zmiana sposobu użytkowania terenu powodująca przyrost potrzeb 
parkingowych jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji – z zastrzeżeniem pkt. 8.6. 
– odpowiedniej ilości miejsc postojowych potrzebnych do jej obsługi. 
8.6. Dopuszcza się realizację miejsc postojowych o których mowa w punkcie 8.5. poza terenem 
inwestycji (np. na parkingu ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m. od terenu 
inwestycji, pod warunkiem traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane pełne uzbrojenie uliczne w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej i gazową. Układ projektowanych sieci zintegrowany z istniejącym 
uzbrojeniem w ul.Piłsudskiego. 
9.2.Zasilanie w energię elektryczną siecią kablową 0,4 kV z projektowanej stacji transformatorowej 
15/0,4 kV, zasilanie stacji z istniejącej linii kablowej 15 kV. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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108. 
Symbol terenu: L13 UR, UH zał. nr 11 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]: 0,56 
2.  granice terenu 2.1. Projektowana ulica lokalna 15KL, projektowany teren zabudowy jednorodzinnej L12 MJ, U 

2.2. (B 66 RPO) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług rzemiosła produkcyjnego i handlu. 
3.2. Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren zabudowy usług  rzemiosła produkcyjnego i 
handlu. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1. Ustala się konieczność przebudowy, ewentualnej rozbudowy i modernizacji istniejącego 
obiektu. 

4.2. Ustala się konieczność wyburzenia fragmentu budynku usytuowanego w pasie drogowym. 
4.3. Zabrania się składowania materiałów na otwartej przestrzeni.  
4.4. Maks. wysokość zabudowy  do 2 ½ kondygnacji (do 12,0 m od terenu do kalenicy). 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podział terenu wg rys. planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Ustala się powierzchnię zabudowy do 50 % powierzchni działki. 
6.2.Ewentualna uciążliwość działalności rzemieślniczej bądź produkcyjnej nie może przekraczać 
granic swojej działki. 
6.3.Nakazuje się wprowadzenie szpaleru drzew wzdłuż ulicy 15 KL. 
6.4.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
6.5. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Obsługa komunikacyjna działki od ulicy 15KL. 
8.2.Miejsca parkingowe wynikające z programu usług w granicach działki. 
8.3. Każda inwestycja i zmiana sposobu użytkowania terenu powodująca przyrost potrzeb 
parkingowych jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji – z zastrzeżeniem pkt. 8.4. 
– odpowiedniej ilości miejsc postojowych potrzebnych do jej obsługi. 
8.4. Dopuszcza się realizację miejsc postojowych o których mowa w punkcie 8.3. poza terenem 
inwestycji (np. na parkingu ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m. od terenu 
inwestycji, pod warunkiem traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane pełne uzbrojenie uliczne w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazową. Układ projektowanych sieci zintegrowany z istniejącym 
uzbrojeniem w ul.Piłsudskiego. 
9.2. Istniejąca stacja transformatorowa do dalszej eksploatacji. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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109. 
Symbol terenu: L14 UR, UH,U, MJ zał.11 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]: 4,02 
2.  granice terenu 2.1.ulica 15 KL, tereny kolejowe, 07 KZ. 

2.2.(B 66 RPO, 3 TK) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1.Teren usług rzemiosła i handlu z dopuszczoną funkcją mieszkalną, jednorodzinną.  
3.2.Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren zabudowy usług rzemiosła i handlu z 
dopuszczoną funkcją mieszkalną jednorodzinną. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Ekspozycja „z lotu ptaka” tj. z okien pociągu (ponad 5m różnicy wysokości). Zabrania się 
lokalizowania obiektów wymagających składowania na terenie starych samochodów, złomu, mat. 
budowlanych, opakowań szklanych i plastikowych, tarcicy drewnianej i innych materiałów 
wprowadzających chaos przestrzenny. 
4.2.Zaleca się ujednolicenie gabarytów zabudowy w obrębie poszczególnych enklaw wydzielonych 
drogami. 
4.3.Nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu. 
4.4.Dopuszczalna wysokość zabudowy  do 2 ½ kondygnacji (do 12,0 m od terenu do kalenicy). 
4.5.Zaleca się wysokie dachy o pokryciu ceramicznym o kącie nachylenia od 28º-45º, 
symetryczne, dwu lub wielospadowe. 
4.6.Istniejącą zabudowę przeznacza się do modernizacji, restylizacji, przebudowy, rozbudowy. 
4.7.Istniejący basen przeciwpożarowy do zachowania. 
4.8.Istniejąca stacja transformatorowa L14 UR,UH,MJ/EE i budowla ochronna L14UR,H,MJ/OC do 
dalszego użytkowania. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Wydziela się działki urządzeń energetycznych o pow. 0,01 ha i obiektu OC o pow. 0,03 ha. 
5.2.Minimalna wielkość działki rzemieślniczej – 1000,0 m2 . 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Powierzchnia zabudowy na działkach rzemieślniczych max do 50% działki. 
6.2.Dla działek położonych przy ulicy 15 KL na odcinku północ-południe ustala się konieczność 
wprowadzenia wzdłuż ulicy szpaleru drzew. 
6.3. Dla działek usytuowanych wzdłuż terenów kolejowych ustala się obowiązek wprowadzenia 
ekranu akustycznego na terenie własnym, uwzględniając docelową kategorię linii kolejowej dla 
pociągów o szybkości 80 i 70 km/h.  
6.4.Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji.  
6.5.Ewentualna uciążliwość działalności rzemieślniczej bądź produkcyjnej nie może przekraczać 
granic własnych działek. 
6.6.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dla obsługi działek wyznacza się drogę dojazdową L14.1.KD, L14.2.KD. 
8.2.Wzdłuż terenów kolejowych w niskiej zieleni izolacyjnej L14 UR,UH,MJ/ZI pozostawia się 
dojazd szerokości min. 6,0 m dla jednostek ratownictwa kolejowego. 
8.3. Każda inwestycja i zmiana sposobu użytkowania terenu powodująca przyrost potrzeb 
parkingowych jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji – z zastrzeżeniem pkt. 8.4. 
– odpowiedniej ilości miejsc postojowych potrzebnych do jej obsługi. 
8.4. Dopuszcza się realizację miejsc postojowych o których mowa w punkcie 8.3. poza terenem 
inwestycji (np. na parkingu ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od terenu 
inwestycji, pod warunkiem traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 
8.5. Ustala się służebność terenu dla dojazdu do basenu p.poż., stacji transformatorowej i obiektu 
ochronnego. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Istniejąca  stacja transformatorowa do dalszej eksploatacji. 
9.2.Projektowane pełne uzbrojenie uliczne w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, gazową i cieplną. Układ projektowanych sieci zintegrowany z istniejącym uzbrojeniem 
w ul.Piłsudskiego. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 
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110. 
Symbol terenu: L15 UR, UH,U,MJ zał.11 (rys. w skali 1:1000) 1. powierzchnia terenu [ha]: 1,55 
2.  granice terenu 2.1. L 12.MJ,U, 15 KL, 07 KZ, L3 NW. 

2.2. (B 66 RPO) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren usług rzemiosła i handlu z dopuszczoną funkcją mieszkalną.  
3.2.Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na teren zabudowy usług rzemiosła i handlu z 
dopuszczoną funkcją mieszkalną jednorodzinną. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Ekspozycja „z lotu ptaka” tj. z okien pociągu (ponad 5m różnicy wysokości).Zabrania się 
lokalizowania obiektów wymagających składowania na terenie starych samochodów, złomu, mat. 
budowlanych , opakowań szklanych i plastikowych, tarcicy drewnianej i innych materiałów 
wprowadzających chaos przestrzenny. 
4.2.Zaleca się ujednolicenie zabudowy działek na terenie. 
4.3.Nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu. 
4.4.Dopuszczalna wysokość zabudowy  do 2 ½ kondygnacji (do 12,0 m od terenu do kalenicy). 
4.5.Zaleca się wysokie dachy o pokryciu ceramicznym o kącie nachylenia od 28º-45º, 
symetryczne dwu lub wielospadowe. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Minimalna wielkość działki rzemieślniczej – 1000,0 m2 . 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Powierzchnia zabudowy na działkach rzemieślniczych max do 50% działki. 
6.2.Dla działek położonych przy ulicy L 12.1.KD  ustala się konieczność wprowadzenia wzdłuż 
ulicy szpaleru drzew. 
6.3. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny podać sposób ich 
zagospodarowania lub utylizacji.  
6.4.Ewentualna uciążliwość działalności rzemieślniczej bądź produkcyjnej nie może przekraczać 
granic własnych działek. 
6.5.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1.Dla obsługi terenu wyznacza się ulice L12.1.KD, L15.1.KD, L15.2.KD, 15KL. Nie dopuszcza 
się obsługi terenu bezpośrednio z ulicy 07 KZ. 
8.2. Każda inwestycja i zmiana sposobu użytkowania terenu powodująca przyrost potrzeb 
parkingowych jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji – z zastrzeżeniem pkt. 8.3. 
– odpowiedniej ilości miejsc postojowych potrzebnych do jej obsługi. 
8.3. Dopuszcza się realizację miejsc postojowych o których mowa w punkcie 8.2. poza terenem 
inwestycji (np. na parkingu ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m. od terenu 
inwestycji, pod warunkiem traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane pełne uzbrojenie uliczne w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej i gazową. Układ projektowanych sieci zintegrowany z istniejącym 
uzbrojeniem w ul.Piłsudskiego. 
9.2. Istniejąca  stacja transformatorowa do dalszej eksploatacji. 
9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

111. 
Symbol terenu: L16 EE 1. powierzchnia terenu [ha]: 2,86 
2.  granice terenu 2.1.07KZ, tereny kolei, granica opracowania. 

2.2. (B 76 EE, 3 TK) 
3. ustalenia 

funkcjonalne 
3.1. Teren elektroenergetyki  – istniejąca zabudowa do dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji 
i form zabudowy 

4.1.Wzdłuż terenów KK pozostawienie pasa wolnego od zabudowy  o szerokości 10,0 m dla 
potrzeb ratownictwa kolejowego. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1.Podtrzymuje się istniejące wydzielenie terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Dojazd od ulicy 07KZ. 
8.2.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane w granicach terenu. 
8.3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na parkingu 
ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od granicy terenu pod warunkiem 
traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją główną. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Istniejące urządzenia technologiczne i sieci s.n. i n.n. – do zachowania. 
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§ 5 
 

Dla terenów sieci ulicznej obowiązują następujące ustalenia szczegółowe: 

 
1. 

                                
     SYMBOL TERENU                                 01KGp 
 
 
1. 
 

 
Powierzchnia terenu           

 
1,30 ha 

 
 2. 

 
Granice terenu 
 

 
2.1.Odcinek ulicy Tanowskiej od zachodniej granicy miasta do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego
 

 
 3.  

 
Przeznaczenie terenu  

 
3.1. ulica główna ruchu przyspieszonego. 

 
 4. 

 
Ustalenia kompozycyjne  

 
        - 

 
 6. 

 
Ustalenia ekologiczne 

 
        - 

 
 7. 

 
Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 
        - 

 
 8.  
 

 
Ustalenia komunikacyjne 

8.1. Szerokość pasa terenu w granicach planu - 40,00 m. (łączna szerokość pasa drogowego- 
 min. 74 m wraz z jezdnią wspomagającą po północnej stronie jezdni głównych – poza granicami planu)
8.2. Przekrój: docelowo – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu  
8.3. W ulicy wydzielona dwukierunkowa ścieżka rowerowa 
8.4. Skrzyżowanie z ulicą Piłsudskiego i Piotra i Pawła – jednopoziomowe, skanalizowane 
8.5. Zakaz obsługi nowozagospodarowywanych terenów bezpośrednio z ulicy 1KG 

 
 9. 

 
Ustalenia inżynieryjne 

9.1. Istniejąca sieć wodociągowa do zachowania. 
9.2. Linia napowietrzna 15 kV do przebudowy na linię kablową. 
         

 
2. 

 
     SYMBOL TERENU                                 02KG 
 
 
1. 
 

 
Powierzchnia terenu           

 
9,62 ha 

 
 2. 

 
Granice terenu 
 

 
2.1.ulica Piłsudskiego od skrzyżowania z ulicą Tanowską do wiaduktu kolejowego 

 
 3.  

 
Przeznaczenie terenu  

 
3.1.ulica główna 

 
 4. 

 
Ustalenia kompozycyjne  

 
        - 

 
 6. 

 
Ustalenia ekologiczne 

 
6.1.Fragment ulicy od skrzyżowania z ulicą Korczaka –Chodkiewicza do torów kolejowych  
położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

 
 7. 

 
Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

  
        - 

 
 8.  
 

 
Ustalenia komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczających  - minimum 35,00 m, zalecana 40,00 m.  
8.2. Przekrój: docelowo – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu na odcinku od wiaduktu  
       kolejowego do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego 
8.3. Dopuszcza się przekrój dwujezdniowy na odcinku ulicy od skrzyżowania z ulicą Tanowską  
       do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego  
8.4. W ulicy wydzielona dwukierunkowa ścieżka rowerowa 
8.5.Ciąg pieszy pokazany na rys. planu od skrzyżowania z ul.Przybora do wiaduktu kolejowego. 

 
 9. 

 
Ustalenia inżynieryjne 

9.1.Istniejące sieci do zachowania: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
 gazowa, cieplna. 
9.2.Istniejąca sieć kablowa s.n. i n.n. – do zachowania oraz projektowana sieć kablowa s.n. i n.n.

 



 

 

  
 

66 
 
 

 

3. 
 
     SYMBOL TERENU                                 03KG  
 
 
1. 
 

 
Powierzchnia terenu           

 
2,97 ha 

 
 2. 

 
Granice terenu 
 

 
2.1.ulica Wyszyńskiego od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do granicy miasta  

 
 3.  

 
Przeznaczenie terenu  

 
3.1.ulica główna 

 
 4. 

 
Ustalenia kompozycyjne  

 
        - 

 
 6. 

 
Ustalenia ekologiczne 

 
6.1.Ulica położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

 
 7. 

 
Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 
         - 

 
 8.  
 

 
Ustalenia komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczających  - minimum 25,00 m.; na odcinku dwujezdniowym 
       min. 35,0 m.  
8.2. Przekrój: docelowo - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego  
      do skrzyżowania  z ulica Piaskową – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu , na pozostałym 
      odcinku - 1 jezdnia, 2 pasy ruchu 
8.3. W ulicy wydzielona dwukierunkowa ścieżka rowerowa 
8.4. Skrzyżowanie z ulicą Piłsudskiego – skanalizowane 
8.5.Ciąg pieszy pokazany na rysunku planu. 

 
 9. 

 
Ustalenia inżynieryjne 

9.1.Istniejące sieci do zachowania: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji  
deszczowej, gazowa, skrzyżowanie z sieciami cieplnymi. 
9.2.Istniejąca sieć kablowa s.n. i n.n. – do zachowania. 

 
4. 
 
     SYMBOL TERENU                                 04KZ 
 
 
1. 
 

 
Powierzchnia terenu           

 
3,34 ha 

 
 2. 

 
Granice terenu 
 

 
2.1.odcinek ulicy Tanowskiej od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do przejazdu kolejowego   

 
 3.  

 
Przeznaczenie terenu  

 
3.1.ulica zbiorcza 

 
 4. 

 
Ustalenia kompozycyjne  

 
        - 

 
 6. 

 
Ustalenia ekologiczne 

 
6.1.Wschodni fragment ulicy położony w strefie ochrony pośredniej wewnętrznej i  
zewnętrznej ujęcia wody.         

 
 7. 

 
Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 
         - 

 
 8.  
 

 
Ustalenia komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczających  - minimum 25,00 m.  
8.2. Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu   
8.3. W ulicy wydzielona dwukierunkowa ścieżka rowerowa 
8.4. Skrzyżowanie z ulicą Piłsudskiego i Piotra i Pawła – jednopoziomowe, skanalizowane. 

 
 9. 

 
Ustalenia inżynieryjne 

9.1. Istniejąca sieć wodociągowa do zachowania. Ustala się konieczność budowy  
ulicznych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
9.2. Istniejąca linia napowietrzna 15 kV do przebudowy na linię kablową 15 kV. 
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5. 
 
     SYMBOL TERENU                                 05KZ   
 
1. 
 

 
Powierzchnia terenu           

 
2,63 ha 

 
 2. 

 
Granice terenu 
 

 
2.1.ulica Siedlecka 

 
 3.  

 
Przeznaczenie terenu  

 
3.1.ulica zbiorcza 

 
 4. 

 
Ustalenia kompozycyjne  

 
       - 

 
 6. 

 
Ustalenia ekologiczne 

6.1. Północny fragment ulicy położony w strefie ochrony pośredniej wewnętrznej i  
zewnętrznej ujęcia wody „Tanowska”.Fragment ulicy od skrzyżowania z ul.  
Wróblewskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego torów kolejowych położony w  
strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”. 

 
 7. 

 
Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 
         - 

 
 8.  
 

 
Ustalenia komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczających  - minimum 20,00 m., z zastrzeżeniem pktu 8.3. 
8.2. Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu  
8.3. Dopuszcza się przekrój: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu na odcinku od skrzyżowania  
        z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Wróblewskiego 
8.4. Dopuszcza się zwężenie przekroju ulicy na odcinkach kolizji z istniejącym  
        zagospodarowaniem zgodnym z planem miejscowym  
8.5. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą 13 KL do skrzyżowania z ulicą Tanowską – ścieżka 
       rowerowa. 

 
 9. 

 
Ustalenia inżynieryjne 

9.1. Istniejące sieci do zachowania: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji  
deszczowej,  cieplna, gazowa. 
9.2. Istniejąca sieć kablowa s.n. i n.n. – do zachowania. 

 
6. 
 
     SYMBOL TERENU                                 06KZ 
 
 
1. 
 

 
Powierzchnia terenu           

 
4,26 ha 

 
 2. 

 
Granice terenu 
 

 
2.1.ulica Piaskowa od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego do skrzyżowania z ulicą Grzybową; 
ulica Grzybowa  

 
 3.  

 
Przeznaczenie terenu  

 
3.1.ulica zbiorcza 

 
 4. 

 
Ustalenia kompozycyjne  

 
        - 

 
 6. 

 
Ustalenia ekologiczne 

 
6.1.Ulica położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

 
 7. 

 
Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 
         - 

 
 8.  
 

 
Ustalenia komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: zalecana - 30,00 m., minimalna – 25,00 m.  
8.2. Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu  
8.3. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do ulicy Mieszka I – wydzielona 
       ścieżka rowerowa. 
8.4.Ciąg pieszy pokazany na rysunku planu. 

 
 9. 

 
Ustalenia inżynieryjne 

9.1. Istniejące sieci do zachowania: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji  
deszczowej, gazowa, częściowo cieplna. 
9.2. Istniejąca sieć kablowa s.n. i n.n. – do zachowania. 
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7. 
 
     SYMBOL TERENU                                 07KZ 
 
 
1. 
 

 
Powierzchnia terenu           

 
2,26 ha 

 
 2. 

 
Granice terenu 
 

2.1.Pas terenu docelowo wzdłuż południowej granicy miasta na przedłużeniu ulicy Klonowej  
przeznaczony pod drogę zbiorczą wynikającą z wytycznych Studium UiKZ Gminy Police. 

 
 3.  

 
Przeznaczenie terenu  

 
3.1.Droga zbiorcza 

 
 4. 

 
Ustalenia kompozycyjne  

 
        - 

 
 6. 

 
Ustalenia ekologiczne 

 
6.1.Ulica objęta strefą pośrednią zewnętrzną ochrony ujęcia wody. 
 

 
 7. 

 
Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 
         - 

 
 8.  
 

 
Ustalenia komunikacyjne 

8.1. Szerokość pasa terenu zmienna ze względu na ograniczenie wynikające ze strefy  
ochrony ujęcia wody. 
8.2. Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 
8.3. Dopuszcza się zwężenie przekroju drogi na odcinkach kolizji z zagospodarowaniem  
zgodnym z planem miejscowym. 
8.4. Budowa drogi w szerokości zalecanej dla dróg zbiorczych jest uzależniona od  
przeznaczenia pod drogę dodatkowego pasa terenu należącego do gminy Szczecin wzdłuż  
południowej granicy m. Police. Wymagać to będzie zmian w miejscowym planie  
zagospodarowania miasta Szczecina. 

 
 9. 

 
Ustalenia inżynieryjne 

 
9.1.Możliwość pełnego uzbrojenia miejskiego. 
9.2.Projektowana sieć kablowa s.n. i n.n. 

 
8. 
 
     SYMBOL TERENU                                 08KL 
 
 
1. 
 

 
Powierzchnia terenu           

 
2,49 ha 

 
 2. 

 
Granice terenu 
 

 
2.1.ulica Bankowa i Przybora  

 
 3.  

 
Przeznaczenie terenu  

 
3.1.ulica lokalna 

 
 4. 

 
Ustalenia kompozycyjne  

 
        - 

 
 6. 

 
Ustalenia ekologiczne 

 
6.1.Ulica położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
 

 
 7. 

 
Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 
         - 

 
 8.  
 

 
Ustalenia komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczających  - minimum 20,00 m.  
8.2. Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu 
W ulicy Przybora oraz w ulicy Bankowej na odcinku od Przybora do Mieszka I – wydzielona 
ścieżka rowerowa i ciąg pieszy. 

 
 9. 

 
Ustalenia inżynieryjne 

9.1.Istniejące sieci do zachowania:  wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji  
deszczowej, gazowa, skrzyżowanie z siecią cieplną. 
9.2.Istniejąca sieć  kablowa s.n. i n.n. – do zachowania. 
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9. 
 
     SYMBOL TERENU                                 09KL 
 
 
1. 
 

 
Powierzchnia terenu           

 
2,33 ha 

 
 2. 

 
Granice terenu 
 

 
2.1.ulica Zamenhofa i projektowany odcinek ulicy lokalnej od skrzyżowania z ulicą Piaskową do 
 południowej granicy miasta  

 
 3.  

 
Przeznaczenie terenu  

 
3.1.ulica lokalna 

 
 4. 

 
Ustalenia kompozycyjne  

 
        - 

 
 6. 

 
Ustalenia ekologiczne 

 
6.1.Ulica położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

 
 7. 

 
Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 
         - 

 
 8.  
 

 
Ustalenia komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczających  - minimum 20,00 m.  
8.2. Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu 
8.3. W ulicy wydzielona, dwukierunkowa ścieżka rowerowa  
8.4.Ciąg pieszy pokazany na rysunku planu. 

 
 9. 

 
Ustalenia inżynieryjne 

9.1.Istniejące sieci do zachowania, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji  
deszczowej, gazowa, częściowo cieplna. 
9.2.Istniejąca sieć kablowa s.n. i n.n. – do zachowania. 

 
10. 

 
     SYMBOL TERENU                                 10KL 
 
 
1. 
 

 
Powierzchnia terenu           

 
1,55 ha 

 
 2. 

 
Granice terenu 
 

 
2.1.ulica Grota-Roweckiego 
 

 
 3.  

 
Przeznaczenie terenu  

 
3.1.ulica lokalna 

 
 4. 

 
Ustalenia kompozycyjne  

 
        - 

 
 6. 

 
Ustalenia ekologiczne 

 
6.1.Ulica położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

 
 7. 

 
Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 
         - 

 
 8.  
 

 
Ustalenia komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczających  - minimum 20,00 m.  
8.2. Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu  
8.3. W ulicy wydzielona ścieżka rowerowa 

 
 9. 

 
Ustalenia inżynieryjne 

9.1.Istniejące sieci do zachowania, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji  
deszczowej, gazowa, cieplna (skrzyżowanie). 
9.2.Istniejąca sieć kablowa s.n. i n.n. – do zachowania. 
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11. 

 
     SYMBOL TERENU                                 11KL 
 
 
1. 
 

 
Powierzchnia terenu           

 
1,65 ha 

 
 2. 

 
Granice terenu 
 

 
2.1.ulice Chodkiewicza i Wróblewskiego 

 
 3.  

 
Przeznaczenie terenu  

 
3.1.ulica lokalna 

 
 4. 

 
Ustalenia kompozycyjne  

 
        - 

 
 6. 

 
Ustalenia ekologiczne 

 
        - 

 
 7. 

 
Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 
         - 

 
 8.  
 

 
Ustalenia komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczających  - minimum 12,00 m.- z zastrzeżeniem pktu 8.3.  
8.2. Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu  
8.3. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości ulicy w liniach rozgraniczających na odcinku 
       kolizji z istniejącym zagospodarowaniem zgodnym z planem miejscowym 
8.4. Na odcinku od ulicy Piłsudskiego do Sadowej – wydzielona, dwukierunkowa ścieżka  
       rowerowa. 

 
 9. 

 
Ustalenia inżynieryjne 

9.1.Istniejące sieci do zachowania, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, częściowo kanalizacji  
deszczowej, gazowa, częściowo cieplna. 
9.2.Istniejąca sieć kablowa 15 kV i 0,4 kV – do zachowania. 

 
12. 
 
     SYMBOL TERENU                                 12KL   
 
 
1. 
 

 
Powierzchnia terenu           

 
0,79 ha 

 
 2. 

 
Granice terenu 
 

 
2.1.projektowana ulica lokalna na obszarze nowego centrum administracyjno-usługowego  
między ulicami Piłsudskiego i Siedlecką  

 
 3.  

 
Przeznaczenie terenu  

 
3.1.ulica lokalna 

 
 4. 

 
Ustalenia kompozycyjne  

 
        - 

 
 6. 

 
Ustalenia ekologiczne 

 
6.1.Ulica położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody.         

 
 7. 

 
Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 
         - 

 
 8.  
 

 
Ustalenia komunikacyjne 

 
8.1. Szerokość w liniach rozgraniczających  -  20,00 m.  
8.2. Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu  
8.3. W ulicy wydzielona dwukierunkowa ścieżka rowerowa 

 
 9. 

 
Ustalenia inżynieryjne 

9.1. Przewiduje się pełne uzbrojenie uliczne: wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację  
deszczową, gazowe, możliwość doprowadzenia sieci cieplnej. 
9.2.Projektowana sieć kablowa s.n. i n.n. 
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13. 
 
     SYMBOL TERENU                                 13KL 
 
 
1. 
 

 
Powierzchnia terenu           

 
0,85 ha 

 
 2. 

 
Granice terenu 
 

 
2.1.Projektowana wzdłuż terenów kolejowych ulica lokalna dla obsługi nowego centrum  
administracyjno-usługowego od skrzyżowania z ulicą 12KL do skrzyżowania z ulicą Siedlecką  

 
 3.  

 
Przeznaczenie terenu  

 
3.1.ulica lokalna 

 
 4. 

 
Ustalenia kompozycyjne  

 
        - 

 
 6. 

 
Ustalenia ekologiczne 

 
6.1.Fragment południowy ulicy położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
         

 
 7. 

 
Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 
         - 

 
 8.  
 

 
Ustalenia komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczających  - minimum 15,00 m.  
8.2. Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu  
8.3. W ulicy wydzielona ścieżka rowerowa 

 9. Ustalenia inżynieryjne 9.1. Przewiduje się pełne uzbrojenie uliczne: wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację  
deszczową, gazowe, możliwość doprowadzenia sieci cieplnej. 
9.2.Projektowana sieć kablowa s.n. i n.n. 

 
14. 
 
     SYMBOL TERENU                                 14KL 
 
 
1. 
 

 
Powierzchnia terenu           

 
1,27 ha 

 
 2. 

 
Granice terenu 
 

 
2.1.odcinek ulicy Piaskowej od skrzyżowania z ulicą Grzybową do ulicy Kosynierów  
Gdyńskich, ulica Kosynierów Gdyńskich 

 
 3.  

 
Przeznaczenie terenu  

 
3.1.ulica lokalna 

 
 4. 

 
Ustalenia kompozycyjne  

 
        - 

 
 6. 

 
Ustalenia ekologiczne 

 
6.1.Ulica położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody.         

 
 7. 

 
Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 
         - 

 
 8.  
 

 
Ustalenia komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczających  - minimum 12,00 m. z zastrzeżeniem pktu 7.2.  
8.2. Na odcinku kolizji z istniejącym zagospodarowaniem zgodnym z planem miejscowym  
       dopuszcza się zwężenie ulicy  
8.3. Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu  
8.4. Ulica w obszarze ruchu uspokojonego 
8.5. Dopuszcza się zwężenie ulicy Piaskowej  

 
 9. 

 
Ustalenia inżynieryjne 

9.1.Istniejące sieci do zachowania: wodociągowa, częściowo kanalizacji sanitarnej i  
deszczowej, gazowa. 
9.2.Istniejąca sieć n.n. i s.n. do zachowania. 
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15. 
 
     SYMBOL TERENU                                 15KL  
 
 
1. 
 

 
Powierzchnia terenu           

 
0,87 ha 

 
 2. 

 
Granice terenu 
 

 
2.1.Projektowana ulica od obwodnicy na przedłużeniu ulicy Klonowej do ulicy Piłsudskiego 
 

 
 3.  

 
Przeznaczenie terenu  

 
3.1.ulica lokalna 

 
 4. 

 
Ustalenia kompozycyjne  

 
        - 

 
 6. 

 
Ustalenia ekologiczne 

 
6.1.Ulica położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 

 
 7. 

 
Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 
         - 

 
 8.  
 

 
Ustalenia komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczających  - minimum 12,00 m.  
8.2. Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu 

 
 9. 

 
Ustalenia inżynieryjne 

9.1. Przewiduje się pełne uzbrojenie uliczne: wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację 
deszczową, gaz, możliwość doprowadzenia sieci cieplnych. 
9.2. Projektowana sieć kablowa n.n. 

 
16. 
 
     SYMBOL TERENU                                 16KL  
 
 
1. 
 

 
Powierzchnia terenu           

 
0,93 ha 

 
 2. 

 
Granice terenu 
 

 
2.1.ulice Korczaka i Kresowa 
 

 
 3.  

 
Przeznaczenie terenu  

 
3.1.ulica lokalna 

 
 4. 

 
Ustalenia kompozycyjne  

 
        - 

 
 6. 

 
Ustalenia ekologiczne 

 
6.1.Ulica położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody.         

 
 7. 

 
Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 
         - 

 
 8.  
 

 
Ustalenia komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczających  - 12,00 m.  
8.2. Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu  
8.3. Ulica w obszarze ruchu uspokojonego 

 
 9. 

 
Ustalenia inżynieryjne 

9.1.Istniejące sieci do zachowania: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa. 
9.2.Istniejąca sieć kablowa n.n. do zachowania. 
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17. 
 
     SYMBOL TERENU                                 17KG 
 
 
1. 
 

 
Powierzchnia terenu           

 
0,51 ha 

 
 2. 

 
Granice terenu 
 

2.1.Pas terenu w granicach M. Police po wschodniej stronie ulicy Rurowej przeznaczony na jej 
poszerzenie.  

 
 3.  

 
Przeznaczenie terenu  

 
3.1.ulica główna 

 
 4. 

 
Ustalenia kompozycyjne  

 
        - 

 
 6. 

 
Ustalenia ekologiczne 

 
        - 

 
 7. 

 
Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 
         - 

 
 8.  
 

 
Ustalenia komunikacyjne 

8.1. Łączna szerokość w liniach rozgraniczających  - 40,00 m.  
8.2. Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu 
8.3. Docelowo – możliwość dobudowy drugiej jezdni 
8.4. W ulicy wydzielona ścieżka rowerowa. 

 
 9. 

 
Ustalenia inżynieryjne 

9.1. Istniejąca sieć cieplna napowietrzna do zachowania – możliwość uzbrojenia wg potrzeb. 
9.2. Istniejąca sieć n.n. –do zachowania. 
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§ 6 
  

Postanowienia końcowe 
 

1. Zmienia się przeznaczenie gruntów leśnych o powierzchni 8,18 ha na grunty 
nieleśne (zgoda Ministra Środowiska ZS-B-2120/16/2001 ds. OSR.P-2-6115/15/99 
oraz UA-AH-7322/8A-4-3/2001 z dnia 12.02.2001r.) oraz gruntów rolnych klasy IVb, 
V i VI o łącznej powierzchni 11,0703 ha  na cele nierolne zgodnie z poniższym 
zestawieniem: 

Użytki rolne 
Lp. Obręb Nr działki 

klasa gruntu / powierzchnia 
Drogi dotychczasowe 

użytkowanie 
projektowane 
przeznaczenie 

1 12 11/1 RIVb/0,1033   B66 RPO L12 MJ,U 
2 12 11/2 RIVb/0,106   B66 RPO L12 MJ,U 
3 12 11/3 RIVb/0,1064   B66 RPO L12 MJ,U 
4 12 11/5 RIVb/0,0436 RV/0,0584  B66 RPO L12 MJ,U 
5 12 11/6 RIVb/0,0359 RV/0,0697  B66 RPO L12 MJ,U 
6 12 11/7 RIVb/0,0269 RV/0,089  B66 RPO L12 MJ,U 
7 12 11/8  RV/0,1002  B66 RPO L12 MJ,U 
8 12 11/9  RV/0,1044  B66 RPO L12 MJ,U 
9 12 11/10  RV/0,061  B66 RPO L12 MJ,U 
10 12 11/11  RV/0,0956  B66 RPO L12 MJ,U 
11 12 11/12  RV/0,0998  B66 RPO L12 MJ,U 
12 12 11/13  RV/0,0896  B66 RPO L12 MJ,U 
13 12 13/1 RIVb/0,1081   B66 RPO L12 MJ,U 
14 12 13/2 RIVb/0,1086   B66 RPO L12 MJ,U 
15 12 13/3 RIVb/0,105   B66 RPO L12 MJ,U 
16 12 13/5 RIVb/0,0761 RV/0,035  B66 RPO L12 MJ,U 
17 12 13/6 RIVb/0,0651 RV/0,0426  B66 RPO L12 MJ,U 
18 12 13/7 RIVb/0,0569 RV/0,0512  B66 RPO L12 MJ,U 
19 12 15/1  RV/0,8027  B66 RPO L12 MJ,U 
20 12 15/2  RV/3,28  B66 RPO L12 MJ,U +L13 UR, 

UH, L14 UR,UH,U, 
MJ 

21 12 16  RV+RVI/1,36  B66 RPO L15 UR,UH,U,MJ 
frag. 07 KZ, fr.15KL 

22 12 17  RV/0,91  B66 RPO L14 R,UH,U,MJ+ 
fragm. 15KL 

23 12 18  RV+RVI/0,79  B66 RPO L14 i 15UR,UH,U, 
MJ+fr. 15KL 

24 12 19  RV/0,76  B66 RPO MJ+fr. 07 KZ 

25 12 25/5  RV+PSV/0,33  B66 RPO L14 R,UH,U,MJ+ 
15 KL 

26 12 11/4   RIVb/0,0746 B66 RPO L12 MJ,U 
27 12 12   RIVb+RV/0,04 B66 RPO L12 MJ,U 
28 12 13/4   RIVb/0,0794 B66 RPO L12 MJ,U 

Razem  RIVb/0,9419 RV+PSV+RVI/
9,1292 

RIVb+RV/0,194   

Łącznie   10,2651   
29 15 303/5 fr.  RIV+RV/0,78  B56 RL K2 US fr 
30 15 302/4  RV/0,0252  B56 RL K2 US fr 

Razem  0,8052    

Ogółem                      11,0703    
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2. Zgodnie z art. 10 ust. 3  i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala się 30% stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów 
elementarnych objętych poniższą tabelą. Dla pozostałych terenów elementarnych na 
terenie objętym zmianą planu stawka wynosi 0%. 

Numery działek 

Lp. Symbol 
terenu 

w 
całości 

w     
części 

Pow. 
terenu 
ogółem 

(ha) 

Dotychczasowe 
przeznaczenie terenu 

Zmiana przeznaczenia terenu 

Wysokość 
jednorazowej 

opłaty określonej w 
stosunku 

procentowym  do 
wzrostu wartości 
nieruchomości 

1 A3 MN 1978/28 
1979/29 

 0,23 teren usług oświaty teren mieszkalnictwa wielorodzinnego 30% 

2 A5 MJ 18/1 
18/2 

 1,63 teren usług oświaty teren mieszkalnictwa jednorodzinnego 30% 

3 A10 MN 1979/31 
1979/32 

 0,27 teren usług oświaty teren mieszkalnictwa wielorodzinnego 30% 

4 A13 MN 24  0,21 teren usług oświaty teren mieszkalnictwa wielorodzinnego 30% 
5 A14 MN 26  0,21 teren usług oświaty teren mieszkalnictwa wielorodzinnego 30% 
6 A19 KS  2061/4 

2087/7 
2232/2 

0,48 teren zabudowy 
mieszkaniowej, usług handlu, 
gastronomii, komunikacji 

teren parkingu 30% 

7 A20 A, UH, 
UG 

 2087/7 0,65 teren zabudowy 
mieszkaniowej, usług handlu, 
gastronomii, komunikacji 

teren administracji handlu i 
gastronomii 

30% 

8 B10 U  89/17 1,11 teren usług zdrowia teren usług 30% 
9 B13 UT 318/22 

318/23 
 0,60 teren mieszkalnictwa 

zbiorowego 
teren usług turystyki 30% 

10 B14 KS 318/60  0,18 teren mieszkalnictwa 
zbiorowego 

teren garaży  30% 

11 D8 U 1979/8 
1979/34 
1979/35 

 0,11 teren zieleni parkowej teren usług handlu i gastronomii 30% 

12 D11 UH  2651/3 
2651/4 

0,68 teren zieleni parkowej teren usług handlu i składów 30% 

13 D12 KS 2651/1  0,52 teren transportu 
samochodowego i usług 
innych 

teren usług komunikacji 
samochodowej 

30% 

14 F3 UH, UG 30 
37 
38 

 0,15 teren usług handlu i 
gastronomii 

teren usług handlu i gastronomii 30% 

15 J1 U, A 2103/4  0,25 teren mieszkalnictwa 
zbiorowego 

teren banku, administracji i biur 30% 

16 J2 U 2101/14 
2101/15 

2101/16 0,54 teren mieszkalnictwa 
zbiorowego 

teren usług  30% 

17 K1 KS 289/9 
2197/1 

 0,93 teren bazy budowlanej teren parkingu 30% 

18 L4 UH  1931/57 0,04 teren urządzeń gazownictwa teren usług handlu 30% 
19 L12 MJ, U 11/1-13 

13/1-4 
13/5-7 
15/1 
12 

15/2 3,90 Rolnicza Spółdzielnia 
Ogrodnicza RPO „Ogrodnik” 

teren mieszkalnictwa jednorodzinnego 30% 

20 L13 UR, UH  15/2 0,56 Rolnicza Spółdzielnia 
Ogrodnicza RPO „Ogrodnik” 

teren usług rzemiosła produkcyjnego i 
handlu 

30% 

21 L14 UR, UH, 
U, MJ 

 25/5 
15/2 
17 
18 
19 

4,02 Rolnicza Spółdzielnia 
Ogrodnicza RPO „Ogrodnik” 

teren usług rzemiosła, handlu i 
mieszkalnictwa jednorodzinnego 

30% 

22 L15 UR, UH, 
U, MJ 

 9 
15/2 
16 
18 
19 

1,55 Rolnicza Spółdzielnia 
Ogrodnicza RPO „Ogrodnik” 

teren usług rzemiosła, handlu i 
mieszkalnictwa jednorodzinnego 

30% 

Razem                18,82   
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3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc ustalenia dotyczące obszaru 

objętego planem, zawarte w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego miasta Police uchwalonego Uchwałą nr V/32/88 Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Policach z dnia 29 grudnia 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Sz. Nr 1 poz. 6 z 
1989r.) oraz w zmianach wprowadzonych do planu Uchwałami nr XXIV/175/92 Rady 
Gminy i Miasta w Policach z dnia 28 lutego 1992r. (Dz. Urz. Woj. Sz. Nr 4 poz. 54 z 
1992r.), nr VII/52/94 Rady Miejskiej w Policach z dnia 9 grudnia 1994r. (Dz. Urz. 
Woj. Sz. Nr 16 poz. 164 z 1994r.) i nr VII/54/94 Rady Miejskiej w  Policach z dnia 9 
grudnia 1994r. (Dz. Urz. Woj. Sz. Nr 16 poz. 16 z 1994r.). 

4. Zarząd Gminy w Policach oraz Burmistrz Gminy Police sprawują bieżący nadzór nad 
przestrzeganiem i realizacją ustaleń niniejszego planu. 

 

 

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 

Przewodnicz ący Rady 
 

      Witold Król      
 
  


