
 
 UCHWAŁA NR LIV/400/02            
Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 1 pa ździernika 2002 roku 
 
 

w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowani a przestrzennego miasta 
Police w cz ęści dotycz ącej obszaru ograniczonego ulicami: Piłsudskiego i 
Siedleck ą oraz torami kolejowymi - tzw. “Kwartał Siedlecka”.  

 
 

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, oraz z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 
124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804) i uchwały Nr XL/312/01 
Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta 
Police, dla obszaru ograniczonego ulicami: Piłsudskiego i Siedlecką oraz torami 
kolejowymi - tzw. “Kwartał Siedlecka”, Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje: 

 
 

§1 
 

1. Uchwala się zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta 
Police przyjętym uchwałą Nr V/32/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Policach z 
dnia 29 grudnia 1988r., w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Police (Dz. Urzęd. Woj. Szczecińskiego z 1989r. Nr 1 poz.6), 
podtrzymanym uchwałą Nr IX/77/90 Rady Gminy i Miasta w Policach z dnia 28 
grudnia 1990r., w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego Rady Gminy i 
Miasta w Policach (Dz. Urzęd. Woj. Szczecińskiego z 1991r. Nr 1, poz. 4), 
zmienionym uchwałami; Nr VII/52/94 Rady Miejskiej w Policach z dnia 9 grudnia 
1994r. ( Dz. Urzęd. Woj. Szczecińskiego z 1994 r. Nr 16, poz. 164), Nr XXXV/272/01 
Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2001r. w sprawie zmian w planie 
miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru 
położonego na południe od ulicy Tanowskiej i na zachód od linii kolejowej Szczecin - 
Trzebież, tzw. “Police – Zachód” (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 
18, poz. 358). 

2. Przedmiotem zmian w planie jest określenie przeznaczenia oraz warunków  
zabudowy i zagospodarowania terenów mieszkaniowych, mieszkaniowo - 
usługowych, usługowych, zieleni i komunikacji na tereny mieszkaniowe, 
mieszkaniowo - usługowe, usługowe, zieleni i komunikacji. 

3. Zmiany w planie miejscowym obejmują obszar o powierzchni 24,965 ha, który jest 
ograniczony: 
1) od północnego - zachodu  ul. Siedlecką (dz. nr 2654, obr. 14 – Police). 
2) od wschodu linią kolejową Szczecin – Trzebież (dz. nr 2368, obr. 14 – Police). 
3) od południa ul. Piłsudskiego (dz. nr 2652/1 obr. 14 – Police).  

4. Granice obszaru objętego zmianą planu zaznaczono na rysunku zmian w planie w 
skali 1: 1000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
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§2 

 
1. Ustala si ę następujące zasady konstrukcji zmian w planie: 

1) Teren objęty zmianami podzielony został na tereny elementarne, dla terenów sieci 
ulicznej przyjęto odrębne oznaczenia. 

2) W celu precyzyjnego określenia funkcji mniejszych jednostek terenu wyznaczono 
podwydzielenia w ramach terenów elementarnych. 

3) Każdy teren elementarny oznaczono na rysunku w skali 1:1000 stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały oraz w tekście zmian w planie (§4 i §5 niniejszej 
uchwały) identyfikatorem literowo - cyfrowym, tzw. “Symbol terenu”.  

4) “Symbole terenów” elementarnych oznaczone zostały literą początkową D, tak by 
zachować zgodność z dotychczasowym oznaczeniem w zatwierdzonych uchwałą 
Nr XXXV/272/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2001r. zmianach w 
planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru 
położonego na południe od ulicy Tanowskiej i na zachód od linii kolejowej 
Szczecin - Trzebież, tzw. “Police - Zachód”. Następująca po literze D liczba 
oznacza kolejny numer terenu lub ulicy, symbole literowe oznaczają główne 
funkcje terenu lub klasyfikację funkcjonalną ulicy. 

5) Dla wyodrębnionych terenów elementarnych i terenów sieci ulicznej sformułowano 
ustalenia szczegółowe, obowiązujące dla całego terenu elementarnego, które  
zawarto w “Kartach terenów”. 

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

7) Ustalenia szczegółowe dotyczące: zasad parcelacji, kształtowania przestrzeni i 
zabudowy oraz warunków realizacji obiektów budowlanych, a także ustalenia 
dotyczące ekologii, ochrony dóbr kultury, zasad obsługi komunikacyjnej i 
uzbrojenia obowiązujące dla poszczególnych terenów elementarnych objętych 
zmianą planu zostały określone w “Kartach terenów” zawartych w §4 niniejszej 
uchwały. 

2. Ustala si ę następujący układ formalny ustale ń szczegółowych dla terenów 
elementarnych: 

1) Dla każdego terenu elementarnego sporządzona została w układzie 
tabelarycznym “Karta terenu” oznaczona “Symbolem terenu”, posiadająca 
jednolity układ formalny, segregujący treść ustaleń w 9-ciu punktach. 

Pełny układ “karty terenu” obejmuje: 

“Symbol terenu” 

1.Powierzchnię 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. 
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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. 

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

4) Nie każde ustalenie tekstowe ma swoje odwzorowanie na rysunku zmian w planie. 
 
 

§ 3 
 

Ustalenia ogólne: 
 

1. Ustalenia dotycz ące podziału terenów, zasad parcelacji, kształtowani a 
przestrzeni i zabudowy oraz warunków realizacji obi ektów budowlanych. 

1) Ustalenia dotyczące podziału terenów elementarnych, podwydzieleń, oznaczeń 
dotyczących przestrzeni o różnym sposobie zagospodarowania bądź użytkowania 
oraz linii zabudowy. 

a) Linie rozgraniczające tereny elementarne, wyznaczają obszary o różnych 
funkcjach i różnych sposobach zagospodarowania. 

b) Linie rozgraniczające podwydzielenia, wyznaczają tereny o różnym 
przeznaczeniu w ramach terenu elementarnego. 

c) Oznaczenia graficznie określają obowiązujące wydzielenia przestrzeni  
komunikacji pieszej na terenach zieleni publicznej, jako niezadrzewionych 
ścieżek oraz wnętrz o nawierzchni utwardzonej i utwardzonej z zielenią. 

d) Oznaczenia graficzne określają tereny, dla których wprowadzono zapis o 
obowiązującym pozostawieniu części budynku od poziomu przyziemia, jako 
wolnego od zabudowy dla potrzeb przejść pieszych oraz przejazdów bramami 
dla projektowanych ulic. 

2) Ustalenia dotyczące zasad parcelacji. 

a) Podziały terenów wzdłuż linii rozgraniczających tereny elementarne oraz 
podwydzielenia terenów elementarnych są zgodne z planem, za wyjątkiem linii 
granic terenów elementarnych dróg pokrywających się z liniami granicy 
obszaru opracowania. 

b) Zalecany sposób podziału wewnątrz terenów elementarnych, stanowi 
ilustrację zasad parcelacji. 

c) Ograniczenia wielkości wydzielonych działek oraz zakazy podziałów nie 
dotyczą wydzieleń pod urządzenia infrastruktury technicznej, drogi 
wewnętrzne oraz publiczne i wewnętrzne ciągi piesze. 
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3) Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy. 

lp. a) ustalenia obowiązujące b) ustalenia zalecane 

1. Ograniczenie wielkości budynków handlowych i 
wielofunkcyjnych centrów handlowo - usługowych 
do maksymalnej, łącznej wielkości powierzchni 
sprzedażowej 2 000 m2. 

Przekrycie całości bądź poszczególnych fragmentów 
pasażu handlowego przy użyciu rozwiązań 
systemowych, w oparciu o jednolite dla całości 
pasażu rozwiązania konstrukcyjne. 

2. Zabudowa kształtowana tak, by poszczególne 
grupy budynków tworzyły ze sobą jednorodne 
zespoły, podporządkowując się priorytetom 
uzyskania spójnej i jednorodnej struktury. 

Wprowadzenie jednolitego w zakresie sposobu 
wykonania i  rozmieszczenia systemu oznaczeń 
budynków oraz szyldów reklamowych. 

3. Użycie współczesnej estetyki w kształtowaniu 
wyrazu plastycznego bryły. 

Wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących 
wykończenia elewacji. 

4. Zakaz budowy budynków o charakterze obiektów 
tymczasowych. 

Wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących 
wykonania ogrodzeń. 

5. Zakaz budowy budynków w systemie 
wielkopłytowym. 

Oszczędna, prosta i logicznie ukształtowana bryła 
budynków. 

6. Detal architektoniczny - o charakterze 
konstrukcyjnym i współczesnym wyrazie 
plastycznym, wynikający z logiki i sposobu 
ukształtowania budynku, wykonany przy użyciu 
wysokiej jakości materiałów. 

 

7. Rozwiązanie małej architektury oraz detalu 
architektonicznego w sposób spójny i całościowy 
dla poszczególnych terenów elementarnych w celu  
podkreślenia spójności i jednorodności przestrzeni. 

 

  

4) Ustalenia dotyczące wykończenia elewacji. 

Dla budynków użyteczności publicznej oraz zabudowy mieszkaniowej: 

lp. a) ustalenia obowiązujące b) ustalenia zalecane 

1. Użycie materiałów do wykończenia elewacji 
charakteryzujących się wysoką estetyką i jakością 
zgodną z charakterem i rangą miejsca. 

Okładziny z drewna naturalnego. 

 

2. Zakaz stosowania okładzin elewacyjnych z paneli 
PCV (np. siding). 

Okładziny elewacyjne systemowe z blachy stalowej 
lub aluminiowej. 

3. Materiały konstrukcyjne pozostawione w ich 
naturalnych fakturach i kolorach w wysokiej jakości 
wykonania uwzględniającej ich ekspozycję. 

Okładziny ceramiczne i kamienne. 

4.  Okładziny z cegły klinkierowej. 

Dla budynków w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej: 

lp. c) ustalenia obowiązujące d) ustalenia zalecane 

1. Zakaz stosowania okładzin elewacyjnych z paneli 
PCV tzw. siding. 

Okładziny z drewna naturalnego. 

2. Materiały konstrukcyjne pozostawione w ich 
naturalnych fakturach i kolorach w wysokiej jakości 

Okładziny ceramiczne i kamienne. 
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wykonania uwzględniającej ich ekspozycję. 

3.  Okładziny z cegły klinkierowej. 

4.  Tynki szlachetne gładkie i fakturowe. 

 

5) Ustalenia dotyczące sposobu wykonania ogrodzeń: 

lp. a) ustalenia obowiązujące b) ustalenia zalecane 

1. Forma ażurowa o łącznej powierzchni otworów nie 
mniejszej niż 25%. 

Wykonanie w postaci żywopłotów lub ogrodzeń 
obsadzonych roślinnością pnącą. 

2. Wysokość całkowita do 1.20 m, 

 

Wykonanie w oparciu o podmurówkę z cegły, 
kamienia lub betonu. 

 

3. Wysokość podmurówki do 0.6 m.  

3. Zakaz stosowania ogrodzeń betonowych lub 
podobnych prefabrykowanych oraz innych o 
zabudowanych polach międzyprzęsłowych. 

 

 

6) Z uwagi na niejednorodną budowę geologiczną całego obszaru należy wykonać 
szczegółowe, techniczne badania podłoża gruntowego dla potrzeb  
projektowanych budynków. 

7) W przypadku remontów i modernizacji budynków, należy dążyć do ujednolicenia 
remontowanych i modernizowanych budynków z kontekstem całości założenia 
urbanistycznego, w tym z zabudową projektowaną. 

8) Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
dopuszcza się, lokalizowanie nieuciążliwych usług wbudowanych. 

2. Ustalenia dotycz ące ekologii. 

1) Dla ujęć wody zlokalizowanych przy ul. Tanowskiej i Grzybowej obowiązuje: 
 W strefie ochrony pośredniej zewnętrznej zakaz: 
a) wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych, 
b) rolniczego wykorzystywania ścieków, 
c) lokalizowania jakichkolwiek ujęć wód podziemnych, które mogą wpływać 

negatywnie na wielkość poboru wody z ujęcia, 
d) lokalizowania wysypisk i wylewisk dla wszelkiego typu odpadów (komunalnych, 

przemysłowych, rolniczych), 
e) lokalizowania mogilników gromadzących opakowania po środkach 

chemicznych, 
f) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji 

chemicznych oraz rurociągów do ich transportu. 

2) Wprowadza się jako obowiązującą likwidację indywidualnych pieców węglowych i 
wykorzystanie do celów grzewczych i bytowych w budynkach istniejących i 
projektowanych gazu, prądu lub oleju opałowego. 

3) W celu kształtowania terenów zieleni oraz ochrony walorów krajobrazowych, 
terenów zieleni, drzew i krzewów ustala się:   

a) wprowadzenie nasadzeń drzew i krzewów oraz ich utrzymanie, na terenach 
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przeznaczonych pod zabudowę, przez właścicieli i użytkowników tych terenów i 
administratorów budynków i osiedli mieszkaniowych, 

b) w zakresie zasad utrzymania we właściwym stanie drzew oraz krzewów, a 
także usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, jak również 
zezwoleń i opłat z tym związanych obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 
października 1991r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001r. Nr 99, poz. 1079), 
Rozdział 5a „Ochrona walorów krajobrazowych, terenów zieleni drzew i 
krzewów", Art. 47a – 47ł.  

4) Ruch samochodów należy ograniczyć do niezbędnego minimum poprzez m.in. 
wyeliminowanie ruchu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony (nie dotyczy 
czasu prowadzenia budowy). 

5) Właściciel lub zarządca terenu usług wytwarzających odpady nienadające się na 
wysypisko jest obowiązany do podania sposobu ich zagospodarowania lub 
utylizacji. 

6) Obowiązuje wywóz odpadów komunalnych do Zakładu Odzysku i Składowania 
Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. 

7) Należy chronić glebę poprzez zdjęcie powierzchniowej warstwy ziemi wraz z 
glebą, spryzmowanie jej i wykorzystanie do urządzenia terenów zielonych. 

3. Ustalenia dotycz ące zasad ochrony dóbr kultury.  

Wprowadza się jako obowiązujące dla budynków przy ul. Kasprowicza zachowanie 
skali i charakteru zabudowy istniejącej poprzez: 

1) Umieszczenie drugiej kondygnacji budynku w ramach dachu wysokiego. 

2) Maksymalną wysokość ścianek kolankowych drugiej kondygnacji 1,20 m. 

4. Ustalenia dotycz ące 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 ust.4 pkt 3) 
i pkt 4) - umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej ilości miejsc 
postojowych potrzebnych dla jego obsługi. 

2) Jeżeli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje ubytek istniejących, nie 
tymczasowych miejsc postojowych, muszą one być - z zastrzeżeniem ustalenia 
ust.4 pkt 3) i pkt 4) - odtworzone na terenie inwestycji. Ustalenie nie dotyczy: 

a) realizacji urządzeń dla potrzeb komunikacji zbiorowej, 
b) likwidacji garaży jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu budowy 

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

zagospodarowania zgodnego z planem. 
3) Dopuszcza się realizację miejsc postojowych, o których mowa w ust.4 pkt 1) i pkt 

2), poza terenem inwestycji (np. na parkingu ogólnodostępnym), w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenu inwestycji, pod warunkiem traktowania jej jako jednej inwestycji 
z inwestycją główną. 

4) Jeżeli realizacja potrzeb parkingowych, o których mowa w ust.4 pkt 1) i pkt 2) jest 
niemożliwa, ani na terenie inwestycji, ani na terenie w bezpośrednim sąsiedztwie 
inwestycji, dopuszcza się inny sposób rozwiązania przez inwestora problemu 
potrzeb parkingowych w drodze umowy z Zarządem Gminy w Policach. 
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5) Przyjmuje się jako obowiązujące następujące wskaźniki dotyczące odpowiedniej, 
minimalnej ilości miejsc postojowych związanych z realizowaniem nowych 
budynków oraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących budynków bądź 
pomieszczeń w części budynków: 

a) dla budynków z powierzchniami biurowymi i administracyjnymi np.: biura, 
urzędy, poradnie, poczty, banki, należy realizować co najmniej 1 miejsce 
postojowe (mp) dla samochodów osobowych na 30 m2 powierzchni użytkowej 
(Pu) (jednakże min. 3 mp), 

b) dla budynków z powierzchniami handlowymi np.: sklepy, domy towarowe, hale 
targowe, targowiska, należy realizować co najmniej 1 miejsce postojowe dla 
samochodów osobowych na 40 m2 Pu sali lub części służącej bezpośrednio 
sprzedaży (jednakże min. 2 mp na sklep),  

c) dla budynków z powierzchniami handlowymi np.: place składowe, hurtownie 
magazyny należy realizować co najmniej 1 miejsce postojowe dla samochodów 
osobowych na 30 m2 Pu sali lub części służącej bezpośrednio sprzedaży, 

d) dla budynków z powierzchniami usług gastronomii i rozrywki np.: restauracje, 
kawiarnie, bary, kluby, puby, dyskoteki, należy realizować co najmniej 1 miejsce 
postojowe dla samochodów osobowych na 16 m2 Pu sali konsumpcyjnej i 
tanecznej (jednakże min. 3 mp), 

e) dla budynków i miejsc zgromadzeń np.: kościoły, kaplice, należy realizować co 
najmniej 1 miejsce postojowe dla samochodów osobowych na 30 miejsc 
siedzących (jednakże min. 10 mp), 

f) dla budynków związanych z miejscami zgromadzeń np.: domy parafialne, 
klasztory należy realizować co najmniej 1 miejsce postojowe dla samochodów 
osobowych na 100 m2 Pu (jednakże min. 3 mp), 

g) dla budynków kin, teatrów, hal widowiskowych, należy realizować co najmniej 1 
miejsce postojowe dla samochodów osobowych na 25 miejsc siedzących 
(jednakże min. 10 mp), 

h) dla szkół podstawowych i ponad podstawowych, należy realizować co najmniej 
1 miejsce postojowe na 25 uczniów (dodatkowo 1 mp na 10 uczniów powyżej 
17 roku życia), 

i) dla budynków przedszkoli i miejsc pobytu dziennego dla dzieci, należy 
realizować co najmniej 1 miejsce postojowe dla samochodów osobowych na 30 
dzieci (jednakże min. 5 mp), 

j) dla budynków zakładów rzemieślniczych i przemysłowych, należy realizować co 
najmniej 1 miejsce postojowe dla samochodów osobowych na 70 m2 Pu lub na 
3 osoby zatrudnione, 

k) dla budynków warsztatów pojazdów mechanicznych, należy realizować co 
najmniej 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 1 stanowisko 
naprawcze lub obsługi wstępnej, 

l) dla budynków stacji benzynowych z miejscami do obsługi technicznej, należy 
realizować co najmniej 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 
1 miejsce do obsługi, 

m)  dla budynków myjni samochodowych, należy realizować co najmniej 5 miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych na 1 stanowisko do mycia, 
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n) dla budynków wielorodzinnych należy realizować co najmniej 1 miejsce 
postojowe dla samochodów osobowych na jedno mieszkanie, 

o) dla budynków jednorodzinnych należy realizować co najmniej 2 miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych na jedno mieszkanie,  

W przypadkach szczególnych, nieuwzględnionych w powyższym wykazie, organ 
administracji architektoniczno - budowlanej w decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu określi w sposób indywidualny, na podstawie programu 
zamierzenia inwestycyjnego, obowiązujące wskaźniki niezbędnej, minimalnej ilości 
miejsc postojowych, związanych z realizowaniem nowych budynków oraz ze 
zmianą sposobu użytkowania istniejących budynków bądź ich części.  

6) Ustala się sieć ścieżek rowerowych, której schemat przedstawia rysunek zmian 
planu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Przebieg ścieżek jest przybliżony. 
Uściślenie przebiegu ścieżek nastąpi w oparciu o projekty realizacyjne. 

7) Ustala się, na poszczególnych terenach określonych w ustaleniach 
szczegółowych, strefy ruchu uspokojonego, w których zaleca się stosowanie 
różnych form ograniczenia prędkości ruchu pojazdów kołowych do 30 km/h oraz 
stworzenie dogodnych warunków dla ruchu pieszego i rowerowego. 

8) Ustala się sieć publicznych i wewnętrznych ciągów pieszych, których lokalizację 
przedstawia rysunek zmian planu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, 
określając minimalną ich szerokość na 5,0 m z zachowaniem warunków 
wykorzystania jako dojazdów pożarowych. 

5. Ustalenia dotycz ące zasad uzbrojenia terenu. 

1) Dla sieci wodnej. 

a) zachowanie istniejącego systemu wodociągu komunalnego, dla którego, w 
zależności od potrzeb, przewiduje się bieżącą rozbudowę i przebudowę, 

b) lokalizacja studni wierconych jako awaryjnego zaopatrzenia w wodę, 

c) projektowana sieć wodociągowa, gospodarcza i przeciwpożarowa w układzie 
pierścieniowym, o kształcie pierścieni wyznaczonym przez projektowany układ 
komunikacyjny, 

d) prowadzenie przewodów projektowanej sieci na terenach komunikacyjnych; 
ulicach, ciągach pieszo jezdnych, pieszych, ścieżkach rowerowych. 

e) ze względu na charakter sieci, projektowana średnica przewodów w układach 
pierścieniowych nie mniejsza niż Dn. 100 mm, 

f) zasilanie sieci dwustronne z rurociągów Dn. 250 mm w ulicy Piłsudskiego i Dn. 
200 mm w ulicy Siedleckiej, 

2) Dla sieci kanalizacyjnej. 

a) przebudowa systemu kanalizacji ogólnospławnej na system kanalizacji 
rozdzielczej oraz jego rozbudowa,  

b) przekazywanie ścieków do oczyszczalni ścieków  

c) prowadzenie przewodów projektowanej sieci na terenach komunikacyjnych: 
ulicach, ciągach pieszo jezdnych, pieszych, ścieżkach rowerowych. 

d) odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych do istniejącej sieci w ulicy 
Piłsudskiego i Siedleckiej. 
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3) Dla sieci gazowej.  

a) zaopatrzenie w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych poprzez 
system miejskiej sieci gazowej n.c.,  

b) zachowanie istniejącego systemu gazyfikacji dla którego, w zależności od 
potrzeb, przewiduje się bieżącą rozbudowę i przebudowę, 

c) projektowana sieć gazowa niskociśnieniowa w układzie pierścieniowym, o 
kształcie pierścieni wyznaczonym przez projektowany układ komunikacyjny, 

d) zasilanie projektowanego układu pierścieniowego dwustronne od gazociągu   
Dn. 150 mm ułożonego w ulicy Piłsudskiego, w sposób określony przez 
dostawcę gazu, 

e) prowadzenie przewodów projektowanej sieci na terenach komunikacyjnych; 
ulicach ciągach pieszo jezdnych, pieszych, ścieżkach rowerowych. 

4) Dla sieci zaopatrzenia w ciepło. 

a) zachowanie istniejącego systemu zaopatrzenia w ciepło oraz jego bieżąca 
rozbudowa i przebudowa, 

b) dla projektowanej osiedlowej sieci zaopatrzenia w ciepło - układ promienisty z 
rur preizolowanych, 

c) zasilanie z miejskiej sieci zaopatrzenia w ciepło, usytuowanej w ulicy Siedleckiej 
i Piłsudskiego, zgodnie z zaleceniami dostawcy energii cieplnej – dopuszcza się 
budowę indywidualnych lub częściowo scentralizowanych źródeł ciepła na 
bazie gazu ziemnego, oleju opałowego i elektryczności, 

d) prowadzenie przewodów projektowanej sieci na terenach komunikacyjnych: 
ulicach (przy krawężnikach jezdni), ciągach pieszo jezdnych, pieszych, 
ścieżkach rowerowych. 

5) Dla sieci energetycznej. 

a) zasilenie odbiorców energii elektrycznej liniami kablowymi n.n. włączonymi do 
istniejących i projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, 

b) powiązanie projektowanych sieci n.n. z istniejącą siecią n.n. ESSA, 

c) zasilanie stacji transformatorowych wykonane liniami kablowymi 15kV 
włączonymi do istniejącej sieci kablowej 15 kV ESSA, 

d) konieczność przebudowy linii s.n. i n.n. kolidujących z projektowaną zabudową, 

e) zachowanie dwóch istniejących na terenie stacji transformatorowych 15/0,4kV; 
nr 1866 „Kasprowicza 3” i nr 1593 „Siedlecka”, 

f) w odniesieniu do dwóch istniejących stacji transformatorowych, wymianę 
transformatora o mocy 400 kVA na 630 kVA, w związku ze zwiększonym 
poborem mocy.  

g) wybudowanie dodatkowo sześciu stacji transformatorowych 15/0,4 kV w tym:                                                          
dwóch stacji transformatorowych wolno stojących oraz czterech wbudowanych 
w partery budynków, 

h) dla projektowanych stacji transformatorowych - przystosowanie do mocy  
transformatorów 630 kVA, 

i) wykonanie stacji transformatorowych wolno stojących jako małogabarytowych, 
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prefabrykowanych, wykonanych w technologii betonowej z pełnym 
wyposażeniem technologicznym, przystosowanych do ustawiania na miejscu 
przeznaczenia na własnych fundamentach (lokalizacja stacji zgodnie z 
rysunkiem zmian planu), 

j) wykonanie stacji transformatorowych wbudowanych jako rozwiązań 
indywidualnych, z lokalizacją w parterach budynków o funkcjach usługowych 
(przybliżona lokalizacja stacji na podstawie rysunku zmian planu), 

k) dla projektowanych stacji transformatorowych należy przewidzieć wydzielone 
pomieszczenia: rozdzielni s.n., rozdzielni n.n., komory transformatorowej, a 
związku z zakładaną obsługą urządzeń prowadzoną wewnątrz stacji, 
konieczność wykonania osobnego wejścia do każdego pomieszczenia 
bezpośrednio z zewnątrz budynku,  

l) wykonanie oświetlenia ulic i ciągów pieszych, 

m) prowadzenie przewodów projektowanej sieci na terenach komunikacyjnych: 
ulicach, ciągach pieszo jezdnych, pieszych, ścieżkach rowerowych. 

6) Dla sieci telekomunikacyjnej. 

a) zachowanie istniejącej sieci telekomunikacyjnej, kablowej, 

b) dla projektowanych inwestycji konieczność wykonania nowej sieci 
teletechnicznej,  

c) likwidacja prowizorycznych linii napowietrznych, 

d) prowadzenie przewodów projektowanej sieci na terenach komunikacyjnych: 
ulicach, ciągach pieszo jezdnych, pieszych, ścieżkach rowerowych. 
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§ 4 

1. 

Symbol terenu: D1 ZP                                                                 
Zał. Nr 1 (rysunek w skali 1: 1000) 

1. powierzchnia terenu [ha]: 0.965 

2. granice terenu 2.1. 05 KZ, tereny kolejowe, D18 U, UH, UG, 2 KL, D11 US, D5 A, D2 UK                                                                            
2.2. (D1 ZP) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren urządzonej zieleni - skwer miejski.                                                                    
Przeznaczenie terenu na zieleń parkową o charakterze rekreacyjnym, ogólnodostępnym.                                                                                                                                   
Dopuszcza się lokalizację usług kultury lub gastronomii komplementarnych w stosunku do domu 
kultury. 
3.2. Teren przeznaczony na realizację celów publicznych. 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

4.1 Zieleń średnia i wysoka o charakterze mieszanym, komponowana w formie parkowej                 
(z zastrzeżeniem pkt 8.4.). 
4.2. Ustalenia obowiązujące, dotyczące sposobu kształtowania nowej zabudowy:                                                                                                                                                                        
• wysokość zabudowy 1 kondygnacja, 
• zabudowa o charakterze pawilonowym projektowana indywidualnie o wysokich walorach 

estetycznych, 
• forma przekrycia – dach płaski, 
• zakaz stosowania rozwiązań typowych w formach kontenerowych 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

- 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych.                                                                                                     
Obowiązują ustalenia §3 ust.2 pkt 5), 6).                                              
6.2. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody.                           
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt od 1), 4). 
6.3. Ochrona wartościowego drzewostanu.                                                                                 
Obowiązują ustalenia §3 ust.2 pkt 3), lit. a). 
6.4. Ochrona powietrza.                                                                                                                  
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 2).         

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna od strony ulicy (05 KZ) i projektowanej ulicy lokalnej (2 KL). 
8.2. W zakresie rozwiązania miejsc postojowych obowiązują zapisy §3 ust.4 pkt 1), 4), 5), 6) 
ustaleń ogólnych. 
8.3. Obowiązuje wprowadzenie ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości min. 2.0 m, zgodnie 
z rysunkiem planu.                                                                                                                
Obowiązują ustalenia  §3 ust.4 pkt 6).          
8.4. W pasie terenu o szerokości 10.0 m przyległym do terenów kolejowych obowiązujący zakaz 
wprowadzania zabudowy oraz nasadzeń zielenią średnią i wysoką z uwagi na projektowaną drogę 
ratownictwa kolejowego.   

9. ustalenia inżynieryjne  9.1. Obsługa w oparciu o istniejące w ulicy Siedleckiej (05 KZ) uzbrojenie w sieci: wodociągową, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, energetyczną i teletechniczną.      
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6).                                                                                                 
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2. 

Symbol terenu: D2 UK                                                                  
Zał. Nr 1 (rysunek w skali 1: 1000) 

1. powierzchnia terenu [ha]: 0.946 

2. granice terenu 2.1. 05 KZ, D1 ZP, D5 A, 1 KD  
2.2. (D2 UK) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren usług kultury  z zielenią towarzyszącą. 
3.2. Teren przeznaczony na realizację celów publicznych. 
Zalecana lokalizacja usług kultury lub gastronomii komplementarnych w stosunku do domu kultury 
oraz zieleń parkową o charakterze rekreacyjnym, ogólnodostępnym.                                                                                                                                   

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalne linie zabudowy: od strony ul. Siedleckiej (05 KZ) w odległości 8 m od linii 
rozgraniczającej drogi na przedłużeniu linii granicy terenów elementarnych (D1 ZP) i (D2 UK), od 
strony (D1 ZP) – w kierunku równoległym do (05 KZ) - na granicy terenów elementarnych, od strony 
(D1 ZP) – w kierunku prostopadłym do (05 KZ) - w odległości 4 m od granicy terenu elementarnego, 
od strony (D1 ZP) – w kierunku równoległym do terenów kolejowych - w odległości 4 m od granicy 
terenu elementarnego. 
4.2. Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy. 
Obowiązuje:                                                                             

• wysokość zabudowy nieprzekraczająca istniejącej wysokości Domu Kultury, 
• forma przerycia - dach płaski, 
• zwieńczenie budynków poprzez wysunięcie płaszczyzny dachu w postaci okapu lub 

gzymsu. 
4.3. Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 3), 4), 6), 7). 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Powierzchnia nowej, samodzielnej działki inwestycyjnej nie mniejsza niż 3 000 m2  
(z zastrzeżeniem §3 ust.1 pkt 2), lit. c)). 
5.2. Zalecany podział terenu wg rysunku planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych.                                                                                   
Obowiązują ustalenia §3 ust.2 pkt 5), 6). 
6.2. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody.                           
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt od 1), 4). 
6.3. Ochrona wartościowego drzewostanu.                                                                                 
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 3), lit. a), b). 
6.4. Ochrona powietrza.                                                                                                                  
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 2).         

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna od strony projektowanego odcinka ul. Kasprowicza (1 KD). 
8.2. W zakresie rozwiązania miejsc postojowych obowiązują zapisy §3 ust.4 pkt 1), 2), 4), 5) 
ustaleń ogólnych. 
8.3. W związku z włączeniem ulicy (1 KD) do (05 KZ) przebudowa istniejącego wjazdu na teren. 
8.4. Możliwość okazjonalnego użytkowania istniejącego wjazdu na teren jako reprezentacyjnego 
dojazdu do budynku zamykanego dla ruchu.  

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Obsługa w oparciu o istniejące w ulicy Siedleckiej (05 KZ) uzbrojenie w sieci: wodociągową, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, energetyczną i teletechniczną.                                                        
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6). 
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3. 

Symbol terenu: D3 U, UH, UG, MN, KS                                                         
Zał. Nr 1 (rysunek w skali 1: 1000) 

1. powierzchnia terenu [ha]: 0.398  

2. granice terenu 2.1. 05 KZ, 1 KD, D8 MJ, 2 KD, D4 MW  
2.2. (D3 KS,U) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren usług miejskich centrotwórczych; handlu i gastronomii oraz innych usług o 
charakterze nieuciążliwymi wraz z funkcją parkingową. 
3.2 Dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności, w 
szczególności na 3 i 4 kondygnacji budynków. 
3.3. Wykonanie lądowiska dla helikopterów dla potrzeb szpitala. 
3.4. Zalecana lokalizacja miejsc postojowych wewnątrz projektowanych budynków. 
3.5. Istniejąca stacja transformatorowa do zachowania z możliwością dostosowania do warunków 
projektowanego budynku. 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy wzdłuż ul. Siedleckiej (05 KZ) oraz wzdłuż projektowanego 
odcinka ul. Kasprowicza (1.KD) wg rysunku planu. 
4.2. Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania nowej zabudowy.                                    
Obowiązuje:                                                                            

• wysokość zabudowy do 4 kondygnacji (max. 15, 0 m), nie mniejsza niż 2 kondygnacje 
(min. 7,5 m), 

uwaga:  
Wysokość zabudowy mierzona w (m) określa wymiar do okapu dachu budynku.                                                                    
• dopuszcza się przekroczenie określonej, max wysokości zabudowy z uwagi na 

wymagania lądowiska dla helikopterów dla potrzeb szpitala, 
• forma przerycia - dach płaski, 
• zwieńczenie budynków poprzez wysunięcie płaszczyzny dachu w postaci okapu lub 

gzymsu, 
• poziom posadowienia parteru budynku w poziomie terenu, 
• przeszklenie w poziomie parteru otwierające wnętrze budynku na przestrzeń publiczną. 

4.3. Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 3), 4), 6), 7).                                       
5. ustalenia zasad 

parcelacji 
5.1. Powierzchnia nowej, samodzielnej działki inwestycyjnej nie mniejsza niż 3 000 m2  
(z zastrzeżeniem §3 ust.1 pkt 2), lit. c)). 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych.                                  
Obowiązują ustalenia §3 ust.2 pkt 2), 6). 
6.2. Ochrona wartościowego drzewostanu.                                                                                 
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 3), lit. a). 
6.3. Ochrona powietrza.                                                                                                                  
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 2).         

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna terenu od strony projektowanego odcinka (1 KD) ul. Kasprowicza.  
8.2. W zakresie rozwiązania miejsc postojowych obowiązują zapisy §3 ust.4 pkt 1), 2), 3), 4), 5) 
ustaleń ogólnych. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Obsługa w oparciu o istniejące w ulicy Siedleckiej (05 KZ) i projektowane w ulicy (1KD) 
uzbrojenie w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, 
energetyczną i teletechniczną.                                                                                                                                                    
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6). 
9.2. Realizacja obiektu wymaga przełożenia ciepłociągu. 
9.3. Istniejąca stacja transformatorowa do zachowania. Możliwość wbudowania stacji 
transformatorowej w parterze projektowanego budynku. 
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4. 
Symbol terenu: D4 MW, KS                                                         
Zał. Nr 1 (rysunek w skali 1: 1000) 

1. powierzchnia terenu [ha]: 0.451 

2. granice terenu 2.1. 05 KZ, D3 U,UH,UG,MN,KS, 2 KD, D6 UH, UG,U KS                                                         
2.2. (D4 MW) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego. 
3.2. Podwydzielenie terenu (D4.1.KS) dla funkcji budynku garażowego. 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony (05 KZ) poprowadzona wg rysunku planu, po linii 
zabudowy istniejącej. Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony (D7.1.KD) poprowadzona wg 
rysunku planu, w odległości 4 m od linii rozgraniczającej ulicy. 
4.2. Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania nowej zabudowy.                                        
Obowiązuje:                                                                            

• wysokość zabudowy do wysokości istniejącego budynku, 
• dla podwydzielenia (D4.1.KS) wysokość zabudowy budynku garażowego odpowiadająca 

2 kondygnacjom budynku usługowego (max.7,5 m), 
uwaga:  
Wysokość zabudowy mierzona w (m) określa wymiar do okapu dachu budynku.                                                
• forma przerycia - dach płaski, 
• zwieńczenie budynków poprzez wysunięcie płaszczyzny dachu w postaci okapu lub 

gzymsu, 
• poziom posadowienia parteru budynku w poziomie terenu, 

4.3. Zaleca się wspólne zainwestowanie na terenie podwydzieleń (D4.1.KS) oraz (D6 U,UH,UG KS) 
oraz połączenie kubatur realizowanych budynków. 
4.4. Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 3), 4), 6), 7).                                       

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Powierzchnia nowej, samodzielnej działki inwestycyjnej nie mniejsza niż 3 000 m2  
(z zastrzeżeniem §3 ust.1 pkt 2), lit. c)). 
5.2. Zalecane wydzielenie nowej działki, nie będącej samodzielną działką inwestycyjną, w liniach 
podwydzielenia terenu (D4.1.KS). 
5.3. Zalecane scalenie nowych działek; podwydzielenia terenu (D4.1.KS) i terenu elementarnego 
(D6 U,UH,UG KS) w celu wspólnego zainwestowania.  

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych.                                          
Obowiązują ustalenia §3 ust.2 pkt 2), 6). 
6.2. Ochrona wartościowego drzewostanu.                                                                                 
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 3), lit. a). 
6.3. Ochrona powietrza.                                                                                                                  
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 2).         

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna terenu od strony projektowanego odcinka ul. Siedleckiej (05 KZ) oraz 
projektowanej ulicy dojazdowej (2.KD). 
8.2. W zakresie rozwiązania miejsc postojowych obowiązują zapisy §3 ust.4 pkt 1), 2), 3), 4), 5), 
ustaleń ogólnych. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Obsługa w oparciu o istniejące w ulicy Siedleckiej (05 KZ) uzbrojenie w sieci: wodociągową, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, energetyczną i teletechniczną.                                   
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6). 
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5. 

Symbol terenu: D5 A                                                                     
Zał. Nr 1 (rysunek w skali 1: 1000) 

1. powierzchnia terenu [ha]: 0.947 

2. granice terenu 2.1. D2 UK, D1 ZP, D11 US, 3 KD, D9 MJ, 1 KD 
2.2. (D5 A) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren usług administracji. 
3.2. Teren przeznaczony na realizację celów publicznych. 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu: wzdłuż projektowanego odcinka ul. 
Kasprowicza (1.KD) - po linii zabudowy istniejącej, wzdłuż terenu elementarnego (D1 ZP) - w 
odległości 4 m od granicy terenu elementarnego, wzdłuż terenów elementarnych (D11 US) i (3 KD) - 
w odległości 4 m od granicy terenów elementarnych.  
4.2. Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy. 
Obowiązuje:                                                                             

• wysokość zabudowy nieprzekraczająca wysokości Domu Kultury (max 12 m). 
uwaga:  
Wysokość zabudowy mierzona w (m) określa wymiar do okapu dachu budynku.                                                                    
• forma przerycia - dach płaski, 
• zwieńczenie budynków poprzez wysunięcie płaszczyzny dachu w postaci okapu lub 

gzymsu. 
4.3. Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 3), 4), 6), 7). 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Powierzchnia nowej, samodzielnej działki inwestycyjnej nie mniejsza niż 1 500 m2  
(z zastrzeżeniem §3 ust.1 pkt 2), lit. c)). 
5.2. Zalecany podział terenu wg rysunku planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych.                                          
Obowiązują ustalenia §3 ust.2 pkt 2), 6). 
6.2. Ochrona wartościowego drzewostanu.                                                                                 
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 3), lit. a). 
6.3. Ochrona powietrza.                                                                                                                  
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 2).         

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna terenu od strony projektowanego odcinka (1.KD) ul. Kasprowicza i 
projektowanej ulicy 3 KD. 
8.2. W zakresie rozwiązania miejsc postojowych obowiązują zapisy §3 ust.4 pkt 1), 2), 4), 5) 
ustaleń ogólnych. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Obsługa w oparciu o istniejące w ulicy Siedleckiej (05 KZ) i projektowane w ulicy (1KD) 
uzbrojenie w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, 
energetyczną i teletechniczną.                                                                                                                                                             
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6).         
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6. 

Symbol terenu: D6 U, UH, UG, KS                                                      
Zał. Nr 1 (rysunek w skali 1: 1000) 

1. powierzchnia terenu [ha]: 0.571 

2. granice terenu 2.1. 05 KZ, D4 MW,KS, 2 KD, 2 KL, D13 MN,U,KS, D12 U,UH,UG,MN,KS.                                            
2.2. (D6 MN,MJ,U) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren usług handlu i gastronomii oraz parkingu wielopoziomowego. 
3.2. Zakaz lokalizowania usług o charakterze produkcyjnym i magazynowo – składowym np. 
hurtowni. 
3.3. Zakaz lokalizowania parkingów otwartych na zewnątrz budynków. 
3.4. Lokalizacja usług w budynku od strony ul. Siedleckiej (05 KZ). 
3.5. Lokalizacja budynku garażu wielopoziomowego od strony projektowanej ulicy lokalnej (2 KL). 
3.6. Lokalizacja usług w parterze budynku garażowego od strony (2 KL). 
3.7. Dla podwydzielenia (D6.1.KL) i (D6.2.KL) ustanawia się służebność dla przeprowadzenia drogi 
publicznej wraz z infrastrukturą.  
3.8. Obowiązują ustalenia  §3 ust.1 pkt 3). 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

4.1. Obowiązujące linie zabudowy wg rysunku planu: wzdłuż ul. Siedleckiej poprowadzona po linii 
sąsiedniej zabudowy, od strony skrzyżowania o ruchu okrężnym w linii rozgraniczającej terenu 
elementarnego, wzdłuż projektowanej ulicy lokalnej (2 KL) poprowadzona w odległości 5 m od linii 
rozgraniczającej ulicy, od strony (D4 MW,KS) w linii rozgraniczającej terenu elementarnego, wzdłuż 
terenów (D12 U,UH,UG,MN,KS) oraz (D13 MN,U,KS) w linii rozgraniczającej terenu. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu, od strony (2 KD) w linii rozgraniczającej ulicy. 

uwaga:  
Obowiązujące  linie zabudowy wzdłuż podwydzielenia terenu (D6.1.KL) i (D6.2.KL) z uwagi na 
obowiązujące przejazdy bramowe ulic (1 KL) i (2 KL) dotyczą 1 i 2 kondygnacji budynku. 
Dla zabudowy łącznika na wysokości 3 i 4 kondygnacji obowiązujące linie zabudowy od strony 
od strony (05 KZ).    

4.2. Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania nowej zabudowy.                                        
Obowiązuje:                                                                             

• wysokość zabudowy od strony skrzyżowania o ruchu okrężnym 4 kondygnacje           
(max 15.0 m), 

• wysokość zabudowy części garażowej odpowiadająca 2 kondygnacjom budynku 
usługowego (max.7,5 m), 

uwaga: Wysokość zabudowy mierzona w (m) określa wymiar do okapu dachu budynku.                                                
• wykonanie łącznika na wysokości 3 i 4 kondygnacji wg rysunku planu – przejazd bramowy 

dla ulic (1KL) i (2 KL), 
• forma przerycia - dach płaski, 
• zwieńczenie budynków poprzez wysunięcie płaszczyzny dachu w postaci okapu lub 

gzymsu, 
• poziom posadowienia parteru budynku w poziomie terenu, 
• przeszklenia w poziomie parteru otwierające wnętrze budynku w części usługowej na 

przestrzeń publiczną. 
4.3. Zaleca się wspólne zainwestowanie na terenie podwydzieleń (D4.1.KS) oraz (D6 U,UH,UG KS) 
oraz połączenie kubatur realizowanych budynków. 
4.4. Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 3), 4), 5), 6), 7).                                    

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Powierzchnia nowej, samodzielnej działki inwestycyjnej nie mniejsza niż 1 700 m2  
(z zastrzeżeniem §3 ust.1 pkt 2), lit. c)). 
5.2. Zalecenie scalenia nowych działek; podwydzielenia terenu (D4.1.KS) i terenu elementarnego 
(D6 U,UH,UG KS) w celu wspólnego zainwestowania. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych.                                                                                                                                                                 
Obowiązują ustalenia §3 ust.2 pkt 5), 6). 
6.2. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody.                           
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt od 1), 4). 
6.3. Ochrona wartościowego drzewostanu.                                                                                 
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 3), lit. a), b). 
6.4. Ochrona powietrza.                                                                                                                  
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 2).         

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna obiektu od projektowanej ulicy lokalnej (1 KL) i (2 KL). 
8.2. Obsługa komunikacyjna budynku garażu wielopoziomowego od strony projektowanej(2 KD). 
8.3. Obsługa komunikacyjna ruchu dostawczego dla funkcji na terenie (D6) - służebność 
podwydzieleń (D12.1.KD) i (D13.1.KD). 
8.4. Przejazdy bramami projektowanych ulic (1KL) i (2 KL) - służebność podwydzieleń (D6.1.KL) i 
(D6.2.KL).  

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Obsługa w oparciu o istniejące w ulicy Siedleckiej (05 KZ) i projektowane w ulicy (2 KL) 
uzbrojenie w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, 
energetyczną i teletechniczną.                                                                                                                                                        
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6). 
9.2. Odprowadzanie wód opadowych poprzez separator oleju. 
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7. 

Symbol terenu: D7 MJ                                                       
Zał. Nr 1 (rysunek w skali 1: 1000)           

1. powierzchnia terenu [ha]: 0.317 

2. granice terenu 2.1. 2 KD, 2 KL. 
2.2. (D6 MN,MJ,U) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren mieszkalnictwa jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
4.1. Nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, poprowadzone w odległości: 5m od linii 
rozgraniczającej ulicy (2 KL) i 4 m od linii rozgraniczającej ulicy (2 KD). 
4.2. Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy                                                     
Obowiązuje: 

• wysokość zabudowy do 2 kondygnacji (max 7,5 m do stropu nad ostatnią kondygnacją 
użytkową), 

• wysokość zabudowy do kalenicy max 11,5 m, 
• zabudowa bliźniacza (dopuszcza się budynek wolnostojący zgodnie z rysunkiem planu) 
• dachy wysokie w układzie kalenicowym 
• zakaz budowy budynków w systemie wielkopłytowym                                                      
• skala budynków nawiązująca do istniejącej zabudowy przy ul. Kasprowicza (1.KL) 

4.3. Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania elewacji budynków w zabudowie mieszkaniowej. 
Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 4) c), d). 
4.4. Ustalenia dotyczące sposobu wykonania ogrodzeń.                                                               
Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 5), a) do d). 
4.5. Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 3), 6), 7), 8).                                       

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Powierzchnia nowej, samodzielnej działki inwestycyjnej nie mniejsza niż 350 m2  
(z zastrzeżeniem §3 ust.1 pkt 2), lit. c)). 
5.2. Zalecany podział terenu wg rysunku planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych.                                                                                                                                                                                                             
Obowiązują ustalenia §3 ust.2 pkt 5), 6). 
6.2. Ochrona wartościowego drzewostanu.                                                                                 
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 3), lit. a). 
6.3. Ochrona powietrza.                                                                                                                  
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 2).         

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna terenu elementarnego od strony projektowanej ulicy dojazdowej             
(2 KD). 
8.2. W zakresie rozwiązania miejsc postojowych obowiązują zapisy §3 ust.4 pkt 1), 2), 4), 5), 
ustaleń ogólnych. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane pełne uzbrojenie uliczne w projektowanej ulicy lokalnej (2 KL) oraz ulicy 
dojazdowej (2 KD) w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, 
cieplną, energetyczną i teletechniczną.                                                                                                                    
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6). 
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8. 

Symbol terenu: D8 MJ                                                       
Zał. Nr 1 (rysunek w skali 1: 1000)           

1. powierzchnia terenu [ha]: 0.455 

2. granice terenu 2.1. 2 KL, 2 KD, D3 U,UH,UG,MN,KS, 1 KD 
2.2. (D6 MN,MJ,U) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren mieszkalnictwa jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
4.1. Obowiązująca linia zabudowy od strony projektowanej ulicy (1KD), wg rysunku planu, 
wyznaczona na podstawie linii istniejącej zabudowy. Nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 
planu, poprowadzone w odległości: 5m od linii rozgraniczającej ulicy (2 KL) i 4 m od linii 
rozgraniczającej ulicy (2 KD).                                                                            
4.2. Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy                                                     
Obowiązuje: 

• wysokość zabudowy do 2 kondygnacji (7,5m do stropu nad ostatnią kondygnacją 
użytkową) 

• wysokość do kalenicy max 11,5 m 
• zabudowa bliźniacza  
• dachy wysokie w układzie kalenicowym 
• zakaz budowy budynków w systemie wielkopłytowym                                                      
• skala budynków nawiązująca do istniejącej zabudowy przy ul. Kasprowicza (1.KL) 

4.3. Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania elewacji budynków w zabudowie mieszkaniowej. 
Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 4) c), d). 
4.4. Ustalenia dotyczące sposobu wykonania ogrodzeń.                                                               
Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 5), a) do d). 
4.5. Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 3), 6), 7), 8).                                       

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Powierzchnia nowej, samodzielnej działki inwestycyjnej nie mniejsza niż 350 m2  
(z zastrzeżeniem §3 ust.1 pkt 2), lit. c)). 
5.2. Zalecany podział terenu wg rysunku planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych.                                                                                                                                                                                                                                             
Obowiązują ustalenia §3 ust.2 pkt 5), 6). 
6.2. Ochrona wartościowego drzewostanu.                                                                                 
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 3), lit a), b). 
6.3. Ochrona powietrza.                                                                                                                  
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 2).         

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Zachowanie skali i charakteru istniejącej zabudowy jednorodzinnej przy ul. Kasprowicza.                  
Obowiązują ustalenia §3 ust.3 pkt 1), 2).         

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna terenu elementarnego od strony projektowanych ulic dojazdowych      
(1 KD) i (2 KD). 
8.2. W zakresie rozwiązania miejsc postojowych obowiązują zapisy §3 ust.4 pkt 1), 2), 4), 5), 
ustaleń ogólnych. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane pełne uzbrojenie uliczne w projektowanej ulicy lokalnej (2 KL) oraz ulic 
dojazdowych (1.KD) i (2 KD) w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
gazową, cieplną, energetyczną i teletechniczną.                                                                                                                 
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6). 
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9. 

Symbol terenu: D9 MJ                                                       
Zał. Nr 1 (rysunek w skali 1: 1000)           

1. powierzchnia terenu [ha]: 0.642 

2. granice terenu 2.1. 2 KL, 1 KD, D5 A, 3 KD 
2.2. (D6 MN,MJ,U, 13 KL, D10 UH,U,MN) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren mieszkalnictwa jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
4.1. Obowiązująca linia zabudowy od strony projektowanej ulicy (1KD), wg rysunku planu, 
wyznaczona na podstawie linii istniejącej zabudowy. Nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku 
planu, poprowadzone w odległości: 5m od linii rozgraniczającej ulicy (2 KL) i 4 m od linii 
rozgraniczającej ulicy (3 KD).                                                                                                                                                       
4.2. Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy                                                     
Obowiązuje: 

• wysokość zabudowy do 2 kondygnacji (7,5m do stropu nad ostatnią kondygnacją 
użytkową) 

• wysokość do kalenicy max 11,5 m 
• zabudowa bliźniacza  
• dachy wysokie w układzie kalenicowym 
• zakaz budowy budynków w systemie wielkopłytowym                                                      
• skala budynków nawiązująca do istniejącej zabudowy przy ul. Kasprowicza (1.KL) 

4.3. Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania elewacji budynków w zabudowie mieszkaniowej. 
Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 4) c), d). 
4.4. Ustalenia dotyczące sposobu wykonania ogrodzeń.                                                               
Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 5), a) do d). 
4.5. Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 3), 6), 7), 8).                                       

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Powierzchnia nowej, samodzielnej działki inwestycyjnej nie mniejsza niż 350 m2  
(z zastrzeżeniem §3 ust.1 pkt 2), lit. c)). 
5.2. Zalecany podział terenu wg rysunku planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                           
Obowiązują ustalenia §3 ust.2 pkt 5), 6). 
6.2. Ochrona wartościowego drzewostanu.                                                                                 
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 3), lit. a), b). 
6.3. Ochrona powietrza.                                                                                                                  
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 2).         

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

7.1. Zachowanie skali i charakteru zabudowy jednorodzinnej przy ul. Kasprowicza.                        
Obowiązują ustalenia §3 ust.3 pkt 1), 2).         

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna terenu elementarnego od strony projektowanych ulic dojazdowych      
(1 KD) i (3 KD). 
8.2. W zakresie rozwiązania miejsc postojowych obowiązują zapisy §3 ust.4 pkt 1), 2), 4), 5), 
ustaleń ogólnych. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane pełne uzbrojenie uliczne w projektowanej ulicy lokalnej (2 KL) oraz ulic 
dojazdowych (1.KD) i (3 KD) w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
gazową cieplną, energetyczną i teletechniczną.                                                                                                                 
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6). 
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10. 

Symbol terenu: D10 MJ                                                       
Zał. Nr 1 (rysunek w skali 1: 1000)           

1. powierzchnia terenu [ha]: 0.362 

2. granice terenu 2.1. 3 KD, 2 KL. 
2.2. (D6 MN,MJ,U, 13 KL, D10 UH,U,MN) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren mieszkalnictwa jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
4.1. Nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, poprowadzone w odległości: 5m od linii 
rozgraniczającej ulicy (2 KL) i 4 m od linii rozgraniczającej ulicy (3 KD).                                                                           
4.2. Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy                                                     
Obowiązuje: 

• wysokość zabudowy do 2 kondygnacji (7,5m do stropu nad ostatnią kondygnacją 
użytkową) 

• wysokość do kalenicy max 11,5 m 
• zabudowa bliźniacza  
• dachy wysokie w układzie kalenicowym 
• zakaz budowy budynków w systemie wielkopłytowym                                                      
• skala budynków nawiązująca do istniejącej zabudowy przy ul. Kasprowicza (1.KL) 

4.3. Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania elewacji budynków w zabudowie mieszkaniowej. 
Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 4) c), d). 
4.4. Ustalenia dotyczące sposobu wykonania ogrodzeń.                                                               
Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 5), a) do d). 
4.5. Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 3), 6), 7), 8).                                       

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Powierzchnia nowej, samodzielnej działki inwestycyjnej nie mniejsza niż 350 m2  
(z zastrzeżeniem §3 ust.1 pkt 2), lit. c)). 
5.2. Zalecany podział terenu wg rysunku planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                           
Obowiązują ustalenia §3 ust.2 pkt 5), 6). 
6.2. Ochrona wartościowego drzewostanu.                                                                                 
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 3), lit.a). 
6.3. Ochrona powietrza.                                                                                                                  
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 2).         

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

-  

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna terenu elementarnego od strony projektowanej ulicy dojazdowej              
(3 KD). 
8.2. W zakresie rozwiązania miejsc postojowych obowiązują zapisy §3 ust.4 pkt 1), 2), 4), 5), 
ustaleń ogólnych. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane pełne uzbrojenie uliczne w projektowanej ulicy lokalnej (2 KL) oraz ulicy 
dojazdowej (3 KD) w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, 
cieplną, energetyczną i teletechniczną.                                                                                                                    
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6). 
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11. 

Symbol terenu: D11 US                                                                 
Zał. Nr 1 (rysunek w skali 1: 1000) 

1. powierzchnia terenu [ha]: 0.276 

2. granice terenu 2.1. 2 KL, 3 KD, D5 A, D1 ZP                                                                            
2.2. (D10 UH,U,MN) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren usług sportowo – rekreacyjnych i urządzonej zieleni                                    
Przeznaczenie terenu na cele sportu i rekreacji z zielenią o charakterze urządzonym, 
ogólnodostępnym. Możliwość lokalizowania zabudowy o charakterze pomocniczym dla obsługi 
funkcji sportowo – rekreacyjnej.                                                                                                                                  

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

4.1 Zieleń średnia i wysoka o charakterze mieszanym, komponowana w formie parkowej                  
4.2. Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania nowej zabudowy:                                                                                                                                                                                                                                         
• urządzenia sportowe tj.: korty tenisowe, boisko do gier zespołowych  
• wysokość zabudowy 1 kondygnacja, 
• zabudowa o charakterze pawilonowym projektowana indywidualnie o wysokich walorach 

estetycznych, 
• zakaz stosowania rozwiązań typowych w formach kontenerowych 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

- 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych.                                                                                                                                    
Obowiązują ustalenia §3 ust.2 pkt 5), 6).                                              
6.2. Ochrona wartościowego drzewostanu.                                                                                 
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 3), lit. a), b). 
6.3. Ochrona powietrza.                                                                                                                  
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 2).         

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. . Obsługa komunikacyjna terenu elementarnego od strony projektowanej ulicy dojazdowej              
(3 KD). 
8.2. W zakresie rozwiązania miejsc postojowych obowiązują zapisy §3 ust.4 pkt 1), 4), 5), 6) 
ustaleń ogólnych.     

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane pełne uzbrojenie uliczne w projektowanej ulicy lokalnej (2 KL) oraz ulicy 
dojazdowej (3 KD) w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, 
cieplną, energetyczną i teletechniczną.                                                                                                                    
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6). 
9.2. Projektowana stacja transformatorowa 15/0.4 kV wolno stojąca, prefabrykowana, zgodnie z 
rysunkiem planu. 
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12. 

Symbol terenu: D12 U, UH, UG, MN, KS                                               
Zał. Nr 1 (rysunek w skali 1: 1000)                                        

1. powierzchnia terenu [ha]: 0.746 

2. granice terenu 2.1. 05 KZ, D6 U,UH,UG KS, 1KL, D14 ZP.                               
2.2. (D6 MN,MJ,U, D7 A,UH,UG,U,MN, 2 KL) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren usług miejskich centrotwórczych; handlu i gastronomii oraz innych usług o 
charakterze nieuciążliwymi wraz z funkcją parkingową wewnątrz projektowanych budynków. 
3.2 Dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności, w 
szczególności na 3 i 4 kondygnacji budynków. 
3.3. Podwydzielenie terenu elementarnego (D12.1.KD). 
3.4. Służebność podwydzielenia (D12.1.KD) dla celów obsługi komunikacyjnej ruchu dostawczego 
dla funkcji na terenie (D6 UH,UG U,KS).  
3.5. Zakaz lokalizowania usług o charakterze produkcyjnym i magazynowo – składowym np. 
hurtowni. 
3.6. Zakaz lokalizowania parkingów otwartych na zewnątrz budynków. 
3.7. Obowiązują ustalenia  §3 ust.1 pkt 3). 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

4.1. Obowiązujące linie zabudowy, wg rysunku planu: od strony terenu (D6 U,UH,UG KS) 
wyznaczona w odległości 10 m od linii rozgraniczającej terenu, od strony terenu (D14 ZP) 
wyznaczona w linii rozgraniczającej terenu, od strony terenu ulicy (05 KZ) wyznaczona na granicy 
terenu elementarnego.                                                                                                
Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony terenu ulicy (1 KL), wg rysunku planu, wyznaczona w 
odległości 1,5 m od granicy terenu elementarnego.                                                                                                                                                                         
4.2. Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy.                                              
Obowiązuje: 

• wysokość zabudowy do 4 kondygnacji (max. 15, 0 m), nie mniejsza niż 2 kondygnacje 
(min. 7,5 m), 

• wzdłuż ulicy lokalnej (1 KL) i ciągu pieszego na osi pn. – pd. wysokość zabudowy  
- 4 kondygnacje (15, 0 m) 

uwaga:  
Wysokość zabudowy mierzona liczbą kondygnacji nie dotyczy budynków kin, teatrów i sal z 
widownią amfiteatralną oraz kościołów. 
Wysokość zabudowy mierzona w (m) określa wymiar do okapu dachu budynku. 
• dach płaski lub jednospadowy ze spadkiem do wnętrza kwartału 
• zwieńczenie budynków poprzez wysunięcie płaszczyzny dachu w postaci okapu, lub   

gzymsu 
• zakaz budowy budynków w systemie wielkopłytowym                                                          
• poziom posadowienia parteru budynków w poziomie terenu 
• przeszklenie w poziomie parteru otwierające wnętrze budynku na przestrzeń publiczną . 

4.3. Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania elewacji budynków w zabudowie usługowej. 
Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 4) a), b). 
4.4. Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 3), 6), 8).                                       

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Powierzchnia nowej, samodzielnej działki inwestycyjnej nie mniejsza niż 1 200 m2  
(z zastrzeżeniem §3 ust.1 pkt 2), lit. c)). 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych.                                                                                                                                                                                                                                                               
Obowiązują ustalenia §3 ust.2 pkt 5), 6). 
6.2. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody.                           
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt od 1), 4). 
6.3. Ochrona wartościowego drzewostanu.                                                                                 
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 3), lit. a). 
6.4. Ochrona powietrza.                                                                                                                  
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 2).          

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna terenu od strony projektowanej ulicy lokalnej (1 KL).                   
Obsługa komunikacyjna w zakresie dostaw do funkcji usługowych oraz  dojazd do funkcji 
parkingowej od poprzez podwydzielenie (D12.1 KD). 
8.2. Obowiązuje lokalizacja ciągu pieszego - jako wewnętrznego, w kierunku północ - południe, 
zgodnie z rysunkiem planu. 
8.3. W zakresie rozwiązania miejsc postojowych obowiązują zapisy §3 ust.4 pkt 1), 2), 3), 4), 5), 
ustaleń ogólnych. 
8.4. Zaleca się wykorzystanie różnic poziomów terenów pomiędzy ulicą Siedlecką (05 KZ) a 
projektowanym terenem inwestycji na lokalizowanie parkingu pod płytą z możliwością 
wprowadzenia obsługi dostaw do funkcji handlowych.                                                                  
Obsługa komunikacyjna parkingu poprzez się podwydzielenie terenu elementarnego (D12.1.KD). 
8.5. Wprowadza się dla projektowanego podwydzielenia (D12.1.KD) strefę ruchu uspokojonego.                      
Obowiązują ustalenia  §3 ust.4 pkt 7). 
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Symbol terenu: D12 U, UH, UG, MN, KS                                               
Zał. Nr 1 (rysunek w skali 1: 1000)                                        

1. powierzchnia terenu [ha]: 0.746 

     
9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane zasilenie w zakresie sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej, gazowej, cieplnej, energetycznej i teletechnicznej z projektowanej ulicy lokalnej (1KL).                                
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6).  
9.2. Projektowana stacja transformatorowa 15/0.4 kV  wbudowana, wg projektu indywidualnego, 
zgodnie z rysunkiem planu. 
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13. 

Symbol terenu: D13 MN, U, KS                                                       
Zał. Nr 1(rysunek w skali 1: 1000) 

1. powierzchnia terenu [ha]: 3.997 

2. granice terenu 2.1. D6 U,UH,UG KS, 2 KL, D15 ZP,KS, 1 KL.                   
2.2. (D6 MN,MJ,U, D7 A,UH,UG,U,MN,2 KL) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego niskiej intensywności z usługami w parterach 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 
3.2. Podwydzielenia terenu: 
(D13.1.KD), (D13.2.KD), (D13.3.KD), (D13.4.KD), o szerokości 10,0 m, dla potrzeb dojazdów i dojść 
do funkcji w parterach budynków.                                                                                                          
(D13.5.KS), (D13.6.KS), (D13.7.KS), o szerokości 12,0 m, dla potrzeb ciągów pieszo – jezdnych.          
(D13.8.KS) dla potrzeb garażu wielopoziomowego. 
3.3. Służebność podwydzielenia (D13.1.KD) dla celów obsługi komunikacyjnej ruchu dostawczego 
dla funkcji na terenie (D6 U,UH,UG KS). 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 4.1. Obowiązujące linie zabudowy, wg rysunku planu:; od strony terenu projektowanej ulicy (2 KL) 
wyznaczona w odległości 10 m od linii rozgraniczającej ulicy, od strony terenu (D15 ZP), 
wyznaczona w linii rozgraniczającej terenu elementarnego.                                                                       
Nieprzekraczalne linie zabudowy, wg rysunku planu; od strony terenu ulicy (1 KL) wyznaczona w 
odległości 1,5 m od linii rozgraniczającej ulicy, od strony terenu ulicy (2 KL) wyznaczona w 
odległości 5,0 m od granicy terenu elementarnego.                                                                                                                                                                         
Nieprzekraczalne linie zabudowy, wg rysunku planu; od strony  podwydzieleń (D13.5.KD), 
(D13.6.KD), (D13.7.KD) na granicy podwydzieleń, poprowadzone w odległości 12,0 m pomiędzy 
liniami .                                                                                                                                
Nieprzekraczalne linie zabudowy, wg rysunku planu; od strony  projektowanych ciągów pieszych 
poprowadzone w odległości 12,0 m pomiędzy liniami . 
4.2. Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy.                                              
Obowiązuje: 

• wzdłuż ciągów pieszo – jezdnych (D13.5.KS), (D13.6.KS), (D13.7.KS) i ciągów pieszych 
na osi pn. – pd. wysokość zabudowy 4 kondygnacje (15, 0 m). 

uwaga:  
Wysokość zabudowy mierzona w (m) określa wymiar do okapu dachu budynku.                                                                    
• dach płaski lub jednospadowy ze spadkiem do wnętrza kwartału 
• zwieńczenie budynków poprzez wysunięcie płaszczyzny dachu w postaci okapu, lub 

gzymsu 
• kształtowanie zabudowy przez tworzenie małych zespołów mieszkaniowych z wewnętrzną 

przestrzenią półpubliczną dla ogółu mieszkańców 
• poziom posadowienia parteru budynków w poziomie terenu 
• poziom parapetu okien w parterach budynków od strony  terenu (D15 ZP, KS) min. 0,85 m                   
• zakaz budowy budynków w systemie wielkopłytowym 
• zakaz stosowania drzwi i okien balkonowych w parterze budynku od strony terenu                                                                                           

(D15 ZP, KS) 
Zaleca się:  

• sposób kształtowania zabudowy zgodnie z ustaleniami w Załączniku nr 2 do uchwały 
• lokalne obniżenie wysokości zabudowy do 2 kondygnacji                                                                   
• zaprojektowanie segmentów zabudowy w postaci mieszkań dwupoziomowych z wejściem 

bezpośrednio z przestrzeni publicznej 
4.3. Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania elewacji budynków w zabudowie mieszkaniowej. 
Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 4) a), b). 
4.4. Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 3), 6), 8).      

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Podziału terenu na kwartały wzdłuż linii rozgraniczających terenu i podwydzieleń (D13.5.KS), 
(D13.6.KS), (D13.7.KS),  
5.2. Dopuszcza się możliwość wtórnego podziału każdego z wydzielonych kwartałów na dwa 
kwartały wzdłuż NLZ . 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych.                                                                                                         
Obowiązują ustalenia §3 ust.2 pkt 5), 6). 
6.2. Część terenu położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody.                           
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt od 1), 4). 
6.3. Ochrona wartościowego drzewostanu.                                                                                 
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 3), lit. a). 
6.4. Ochrona powietrza.                                                                                                                  
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 2).          

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 
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Symbol terenu: D13 MN, U, KS                                                       
Zał. Nr 1(rysunek w skali 1: 1000) 

1. powierzchnia terenu [ha]: 3.997 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna terenu od strony projektowanych ulicy lokalnej (1 KL) oraz poprzez 
podwydzielenia (D13.1.KD), (D13.2.KD), (D13.3.KD), (D13.4.KD), (D13.5.KS), (D13.6.KS), 
(D13.7.KS). 
Obsługa komunikacyjna terenu podwydzielenia (D13.8.KS) od strony ulicy lokalnej (2 KL). 
8.2. Obowiązuje lokalizacja ciągów pieszych - jako wewnętrznych, w kierunku północ - południe, 
zgodnie z rysunkiem planu. 
8.3. W zakresie rozwiązania miejsc postojowych obowiązują zapisy §3 ust.4 pkt 1), 2), 3), 4), 5), 
ustaleń ogólnych. 
8.4. Wprowadza się dla projektowanych podwydzieleń (D13.1.KD), (D13.2.KD), (D13.3.KD), 
(D13.4.KD), (D13.5.KS), (D13.6.KS), (D13.7.KS) strefę ruchu uspokojonego.                      
Obowiązują ustalenia  §3 ust.4 pkt 7).          

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane zasilenie w zakresie sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, gazowej, cieplnej, energetycznej i teletechnicznej z projektowanych ulic lokalnych       
(1 KL) i (2 KL) oraz poprzez podwydzielenia (D13.5.KS), (D13.6.KS), (D13.7.KS).                                                
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6).                                 
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14. 

Symbol terenu: D14 ZP                                                           
Zał. Nr 1(rysunek w skali 1: 1000)                                                      

1. powierzchnia terenu [ha]: 0.607 

2. granice terenu 2.1. 05 KZ, D12 U,UH,UG,MN,KS, 1 KL  
2.2. ( D7 A,UH,UG,U,MN ) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren zieleni parkowej o charakterze ogólnodostępnym.  
3.2. Teren przeznaczony na realizację celów publicznych. 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

4.1. Dla terenów zieleni parkowej obowiązują nasadzenia zielenią wysoką o charakterze mieszanym 
w postaci zwartych zespołów zieleni skontrastowanych z otwartymi przestrzeniami alejek i zielonych 
wnętrz. 
4.2. Obowiązuje kompozycja zieleni uwzględniająca pokazany na rysunku planu układ ścieżek oraz 
niezadrzewionych wnętrz o charakterze przestrzeni rekreacyjnych. 
4.3. Obowiązuje wykonanie cieku wodnego w oparciu o istniejący w terenie ślad dawnego cieku, 
zgodnie z rysunkiem planu. 
4.4. Obowiązuje wprowadzenie pasma zieleni niskiej i średnio - wysokiej o szerokości 5,0 m wzdłuż 
terenów (D12) i (D13) w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
4.5. Obowiązuje wykonanie alejek jako utwardzonych z wsianą zielenią. 
4.6. Obowiązuje wykonanie we wnętrzach zielonych nawierzchni trawiastej. 
4.7. Zaleca się wykorzystanie części istniejącego drzewostanu ogródków działkowych. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

- 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych.                                                                                                     
Obowiązują ustalenia §3 ust.2 pkt 5), 6). 
6.2. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody.                           
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt od 1), 4). 
6.3. Ochrona wartościowego drzewostanu.                                                                                 
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt  3), lit. a). 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna terenu od strony projektowanej ulicy lokalnej (1 KL).                                                                                                  
8.2. Obowiązuje lokalizacja publicznego, ogólnodostępnego ciągu pieszego oraz ścieżek 
komunikacji pieszej na terenach zieleni publicznej zgodnie z rysunkiem planu. 
8.3. Obowiązuje wprowadzenie ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości min. 2.0 m, zgodnie 
z rysunkiem planu.                                                                                                                       
Obowiązują ustalenia  §3 ust.4 pkt 6). 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane zasilenie w zakresie sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, gazowej, cieplnej, energetycznej i teletechnicznej z istniejącej ulicy Siedleckiej (05 KZ) 
i projektowanej ulicy lokalnej (1 KL).                                                                                       
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6). 
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15. 

Symbol terenu: D15 ZP, KS                                                                  
Zał. Nr 1(rysunek w skali 1: 1000)                                            

1. powierzchnia terenu [ha]: 2.167 

2. granice terenu 2.1. 1 KL, D13 MN,U,KS, 2 KL, D 17 UH,UG,U,A,UK,KS 
2.2. ( D7 A,UH,UG,U,MN ) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren zieleni parkowej o charakterze ogólnodostępnym. 
3.2. Teren przeznaczony na realizację celów publicznych.  
3.3. Podwydzielenia terenu (D15.1.KS), (D15.2.KS), (D15.3.KS), o szerokości 12,0 m, dla potrzeb 
ciągów pieszo – jezdnych.  

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

4.1. Dla terenów zieleni parkowej obowiązują nasadzenia zielenią wysoką o charakterze mieszanym 
w postaci zwartych zespołów zieleni skontrastowanych z otwartymi przestrzeniami alejek i zielonych 
wnętrz. 
4.2. Obowiązuje kompozycja zieleni uwzględniająca pokazany na rysunku planu układ ścieżek oraz 
niezadrzewionych wnętrz o charakterze przestrzeni rekreacyjnych. 
4.3. Obowiązuje wykonanie cieku wodnego w oparciu o istniejący w terenie ślad dawnego cieku, 
zgodnie z rysunkiem planu. 
4.4. Obowiązuje wprowadzenia pasma zieleni niskiej i średnio - wysokiej o szerokości 5,0 m wzdłuż 
terenu (D13) w bezpośrednim sąsiedztwie budynków. 
4.5. Dla podwydzieleń terenu (D15.1.KS), (D15.2.KS), (D15.3.KS) oraz w części terenu 
sąsiadującym z agorą obowiązuje brak nasadzeń zielenią średnią i wysoką oraz wykonanie 
nawierzchni utwardzonej z wsianą zielenią  trawiastą.. 
4.6. Obowiązuje wykonanie alejek zgodnie z rysunkiem planu, jako utwardzonych z wsianą zielenią. 
4.7. Obowiązuje wykonanie we wnętrzach zielonych nawierzchni trawiastej. 
4.8. Zakaz użytkowania terenów parku jako ogródków przydomowych. 
4.9. Zaleca się wykorzystanie części istniejącego drzewostanu ogródków działkowych. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Zakaz podziału terenu. 
(Nie dotyczy terenów podwydzieleń (D15.1 KS), (D15.2 KS), (D15.3 KS)). 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych.                                                                                                                                                                                        
Obowiązują ustalenia §3 ust.2 pkt 5), 6). 
6.2. Część terenu położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody.                           
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt od 1), 4). 
6.3. Ochrona wartościowego drzewostanu.                                                                                 
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt  3), lit. a). 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna terenu od strony projektowanych ulic; dojazdowej (4 KD) i lokalnej      
(2 KL) oraz podwydzieleń terenu (D15.1.KS), (D15.2.KS), (D15.3.KS) – ciągów pieszo – jezdnych.                                                             
8.2. Obowiązuje lokalizacja publicznego, ogólnodostępnego ciągu pieszego oraz ścieżek 
komunikacji pieszej na terenach zieleni publicznej zgodnie z rysunkiem planu. 
8.3. Obowiązuje wprowadzenie ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości min. 2.0 m, zgodnie 
z rysunkiem planu.                                                                                                                       
Obowiązują ustalenia  §3 ust.4 pkt 6). 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane zasilenie w zakresie sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, gazowej, cieplnej, energetycznej i teletechnicznej z projektowanych ulic: dojazdowej   
(4 KD) i lokalnej (2 KL) oraz podwydzieleń terenu (D15.1.KS), (D15.2.KS), (D15.3.KS).                                                                                                                                 
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6). 
9.2. Projektowana stacja transformatorowa 15/0.4 kV wolno stojąca, prefabrykowana, zgodnie z 
rysunkiem planu. 
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16. 

Symbol terenu: D16 U                                                              
Zał. Nr 1(rysunek w skali 1: 1000)         

1. powierzchnia terenu [ha]: 0.131 

2. granice terenu 2.1. 02 KG, D17 UH,UG,U A ,UK,KS.                              
2.2. (D8, U) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1. . Teren usług miejskich centrotwórczych; handlu i gastronomii oraz innych usług o 
charakterze nieuciążliwymi wraz z funkcją parkingową. Zaleca się adaptację istniejącej zabudowy 
do wymagań projektowanego pasażu handlowego. 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

4.1. Obowiązująca linia zabudowy od strony ul. Piłsudskiego (02 KG) w oparciu o istniejącą linie 
zabudowy budynków otaczających.  
4.2. Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy dla budynków projektowanych lub 
modernizacji i rozbudowy (nadbudowy) budynków istniejących.                                                   
Obowiązują:                                                                            

• wysokość zabudowy do 4 kondygnacji (max 15.0 m), 
uwaga:  
Wysokość zabudowy mierzona liczbą kondygnacji nie dotyczy budynków kin, teatrów i sal z 
widownią amfiteatralną oraz kościołów. 
Wysokość zabudowy mierzona w (m) określa wymiar do okapu dachu budynku.  
• dach płaski, 
• zwieńczenie budynków poprzez wysunięcie płaszczyzny dachu w postaci okapu lub 

gzymsu, 
• poziom posadowienia parteru budynku w poziomie terenu projektowanego pasażu, 
• przeszklenia w poziomie parteru otwierające wnętrze budynku na przestrzeń publiczną. 

Zaleca się: 
• przekształcenie istniejących budynków w zabudowie szeregowej przy ul. Piłsudskiego (02 

KG) z uwzględnieniem dostosowania ich do warunków projektowanego pasażu 
handlowego, w zakresie dostępności pomieszczeń w przyziemiu i parterach budynków od 
strony projektowanego pasażu, poprzez wykonanie schodów i pochylni od strony 
projektowanego pasażu handlowo – usługowego, 

• ujednolicenie wyrazu plastycznego budynków, poprzez jednorodną kolorystykę elewacji, 
jednolity detal elewacyjny, jednolite ukształtowanie witryn w parterach budynków. 

4.3. Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 3), 4), 6), 7).   
5. ustalenia zasad 

parcelacji 
5.1. Powierzchnia nowej, samodzielnej działki inwestycyjnej nie mniejsza niż 250 m2  
(z zastrzeżeniem §3 ust.1 pkt 2), lit. c)). 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych.                                                                                                                                                       
Obowiązują ustalenia §3 ust.2 pkt 5), 6). 
6.2. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody.                           
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt od 1), 4). 
6.3. Ochrona wartościowego drzewostanu.                                                                                 
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt  3), lit. a). 
6.4. Ochrona powietrza.                                                                                                                  
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt  2).    

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1 Obsługa dostaw od strony ul. Piłsudskiego (02 KG). 
8.2. Obowiązuje lokalizacja publicznego, ogólnodostępnego ciągu pieszego zgodnie z rysunkiem 
planu. 
8.3. W zakresie rozwiązania miejsc postojowych obowiązują zapisy §3 ust.4 pkt 1), 2), 3), 4), 5), 
ustaleń ogólnych. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane zasilenie w zakresie sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, gazowej, cieplnej, energetycznej i teletechnicznej z ulicy Piłsudskiego (02 KG).                                                                          
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6). 
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17. 

Symbol terenu: D17 U, A, UH, UG, UK, KS                                                             
Zał. Nr 1(rysunek w skali 1: 1000)                    

1. powierzchnia terenu [ha]: 2.161 

2. granice terenu 2.1. 02 KG, 05 KZ, 1 KL, D15 ZP,KS, 4 KD, 2 KL 
2.2. (D6 MN,MJ,U, D7 A,UH,UG,U,MN, D9 UK, D10 UH,U,MN,2 KL, 13 KL) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren usług miejskich centrotwórczych; centrum administracyjno – usługowo – handlowe z 
pasażem handlowym oraz placem miejskim “agorą” wraz z funkcją parkingową. 
3.2. Teren przeznaczony na realizację celów publicznych. 
3.3. Podwydzielenia terenu (D17.1.KS), (D17.2.KS), (D17.3.KS), dla potrzeb parkingów otwartych z 
zielenią towarzyszącą. 
3.4. Na terenie zaleca się lokalizację usług: handlu (zalecany m.in. pasaż handlowy), gastronomii 
(zalecane m.in. restauracja, kawiarnia, puby), usług kultury (zalecane m.in. kościół, kino studyjne, 
teatr), usługi administracji (zalecane m.in. ratusz, starostwo powiatowe, sąd grodzki, urząd 
skarbowy), tereny parkingów (zalecane m.in. parkingi pod płytą). 
3.5. Zaleca się przeznaczenie ok. 50% powierzchni w parterach budynków usług administracji dla 
lokalizacji funkcji gastronomicznej i handlowej. 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

4.1. Obowiązujące linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.                                             
Obowiązująca linia zabudowy od strony ul. Piłsudskiego (02 KG) w oparciu o istniejącą linie 
zabudowy budynków otaczających, poprowadzona w odległości 5.0 m od linii rozgraniczającej ulicy 
(02 KG), zgodnie z rysunkiem planu.                                                                                 
Nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 
4.2. Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania nowej zabudowy.                                    
Obowiązuje:                                                                            

• wysokość zabudowy 4 kondygnacje (15.0 m), 
uwaga:  
Wysokość zabudowy mierzona liczbą kondygnacji nie dotyczy budynków kin, teatrów i sal z 
widownią amfiteatralną oraz kościołów. 
Wysokość zabudowy mierzona w (m) określa wymiar do okapu dachu budynku. 
• lokalne przekroczenie obowiązującej wysokości zabudowy przez dominanty przestrzenne: 

- dla dominant na zamknięciach pasażu, o wysokości 20,0 m 
- dla dominanty na terenie „agory”, o wysokości maksymalnej 35,0 m   

• dach płaski, (dla budynku Kościoła kształt dachu wynikający z koncepcji bryły) 
• zwieńczenie budynków poprzez wysunięcie płaszczyzny dachu w postaci okapu lub 

gzymsu, 
• poziom posadowienia parteru budynku w poziomie terenu, 
• przeszklenia w poziomie parteru otwierające wnętrze budynku na przestrzeń publiczną . 

Zaleca się:  
• wykonanie schodów i pochylni od strony projektowanego pasażu handlowo – usługowego 

w związku z przekształceniem istniejących budynków w zabudowie szeregowej przy ul. 
Piłsudskiego (02 KG) z uwzględnieniem dostosowania ich do warunków projektowanego 
pasażu handlowego, w zakresie dostępności pomieszczeń w przyziemiu i parterach 
budynków, 

• wprowadzenie ogródków letnich przed lokalami gastronomicznymi wzdłuż pasażu 
handlowego.                                                                                                

4.3. Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 3), 4), 6), 7).         
5. ustalenia zasad 

parcelacji 
5.1. Powierzchnia nowej, samodzielnej działki inwestycyjnej nie mniejsza niż 750 m2  
(z zastrzeżeniem §3 ust.1 pkt 2), lit. c)). 
5.2. Zalecany podział terenu zgodnie z rysunkiem planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych.                                                                                                                                                                            
Obowiązują ustalenia §3 ust.2 pkt 5), 6). 
6.2. Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody.                           
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt od 1), 4). 
6.3. Ochrona wartościowego drzewostanu.                                                                                 
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt  3), lit. a). 
6.4. Ochrona powietrza.                                                                                                                  
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt  2).     

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1 Obsługa komunikacyjna od strony projektowanych ulic; lokalnych (1 KL) i (2 KL) i dojazdowej (4 
KD). 
8.2. Obowiązuje lokalizacja publicznego ogólnodostępnego pasażu handlowo – usługowego wzdłuż 
osi wschód – zachód oraz publicznych, ogólnodostępnych ciągów pieszych w kierunku północ - 
południe, zgodnie z rysunkiem planu. 
8.3. W zakresie rozwiązania miejsc postojowych obowiązują zapisy §3 ust.4 pkt 1), 2), 3), 4), 5), 
ustaleń ogólnych. 
8.4. Obowiązuje lokalizacja parkingów na poziomie terenu z zielenią na terenach podwydzieleń 
(D17.1.KS), (D17.3.KS), zgodnie z rysunkiem planu.  
8.5. Zalecana lokalizacja parkingu na poziomie terenu z zielenią na terenach podwydzielenia 
(D17.2.KS). 
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Symbol terenu: D17 U, A, UH, UG, UK, KS                                                             
Zał. Nr 1(rysunek w skali 1: 1000)                    

1. powierzchnia terenu [ha]: 2.161 

8.6. Zalecana lokalizacja parkingów podziemnych na podstawie rysunku planu. 
8.7. Zaleca się wykorzystanie różnic poziomów terenów pomiędzy ulicą Siedlecką (05 KZ) a 
projektowanym terenem inwestycji (część terenu od strony zachodniej) na lokalizowanie parkingu. 
pod płytą z możliwością wprowadzenia obsługi dostaw do funkcji handlowych.  
8.8. Zalecana lokalizacja zjazdów do parkingów podziemnych na terenie podwydzieleń (D17.2.KS) i 
(D17.3.KS) oraz (1 KL), na podstawie rysunku planu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane zasilenie w zakresie sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, gazowej, cieplnej, energetycznej i teletechnicznej z ulicy Piłsudskiego (02 KG) oraz z 
projektowanych ulic; lokalnych (1 KL) i (2 KL) i dojazdowej (4 KD).                                                                      
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6). 
9.2. Projektowane 2 stacje transformatorowe 15/0.4 kV  wbudowane, wg projektu indywidualnego, 
zgodnie z rysunkiem planu.  
9.3. Odprowadzanie wód opadowych z terenu parkingów poprzez separator oleju 
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18. 

Symbol terenu: D18 U, UH,UG, KS                                              
Zał. Nr 1(rysunek w skali 1: 1000)                           

1. powierzchnia terenu [ha]: 1.712 

2. granice terenu 2.1. 02 KG, 2 KL, D1 ZP,  tereny kolejowe, D19 KS             
2.2. ( D9 UK, D11 UH, D10.1.KD ) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren usług miejskich centrotwórczych; handlu i gastronomii oraz innych usług o 
charakterze nieuciążliwymi wraz z funkcją parkingową.  
3.2. Zaleca się lokalizację m.in.: domu handlowego, restauracji, kawiarni, pubów. 
3.3. Wprowadza się podwydzielenia terenu:  (D18.1.KS) – dla funkcji otwartego parkingu z zielenią 
towarzyszącą i (D18.2.U,UH,UG,KS) – dla funkcji o poszerzonym programie o przeznaczenie KS. 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

4.1. Obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; wzdłuż projektowanej ulicy lokalnej 
(2 KL) na granicy linii rozgraniczającej ulicy, wzdłuż podwydzielenia (D18.1.KS) na granicy 
podwydzielenia, wzdłuż ulicy (02 KG) w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej ulicy.                           
Nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; wzdłuż projektowanej ulicy lokalnej (2 
KL) na granicy linii rozgraniczającej ulicy, wzdłuż ciągu pieszego przy terenie zainwestowanym w 
odległości 8,0 m pomiędzy liniami, wzdłuż terenów kolejowych w odległości 10 m od linii 
rozgraniczającej tereny kolejowe, wzdłuż podwydzielenia (D18.2 U, UH, UG, KS) w odległości 4 m 
od granicy podwydzielenia, wzdłuż terenu elementarnego (D19 KS) w odległości 4 m od granicy 
terenu elementarnego. 
4.2. Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania nowej zabudowy.                                    
Obowiązuje:                                                                            

• wysokość zabudowy do 4 kondygnacji (max 15.0 m), 
• wysokość zabudowy od strony ul. Piłsudskiego (02 KG) 4 kondygnacje (15.0 m), 
uwaga:  
Wysokość zabudowy mierzona liczbą kondygnacji nie dotyczy budynków kin, teatrów i sal z 
widownią amfiteatralną oraz kościołów. 
Wysokość zabudowy mierzona w (m) określa wymiar do okapu dachu budynku.  
• dach płaski,  
• zwieńczenie budynków poprzez wysunięcie płaszczyzny dachu w postaci okapu lub 

gzymsu, 
• poziom posadowienia parteru budynku w poziomie terenu, 
• przeszklenia w poziomie parteru otwierające wnętrze budynku na przestrzeń publiczną , 
• wprowadzenie szpaleru drzew w granicach pasa o szerokości 5 m wzdłuż ulicy 

Piłsudskiego (02 KG), zgodnie z rysunkiem planu. 
4.3. Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 3), 4), 6), 7).                         

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

5.1. Powierzchnia nowej, samodzielnej działki inwestycyjnej nie mniejsza niż 2 000 m2  
(z zastrzeżeniem §3 ust.1 pkt 2), lit. c)). 
5.2. Zalecany podział terenu wg rysunku planu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych.                                                                                                                                                                                                                                            
Obowiązują ustalenia §3 ust.2 pkt 5), 6). 
6.2. Część terenu położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody.                           
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt od 1), 4). 
6.3. Ochrona wartościowego drzewostanu.                                                                                 
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt  3), lit. a). 
6.4. Ochrona powietrza.                                                                                                                  
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt  2).     

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1 Obsługa komunikacyjna od strony projektowanej ulicy lokalnej (2 KL) i podwydzielenia terenu 
(D19.1.KD). 
8.2. Obowiązuje lokalizacja ciągów pieszych - jako wewnętrznych, w kierunku północ - południe, 
zgodnie z rysunkiem planu. 
8.3. Obowiązuje wprowadzenie ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości min. 2.0 m, zgodnie 
z rysunkiem planu.                                                                                                                
Obowiązują ustalenia  §3 ust.4 pkt 6).          
8.4. W zakresie rozwiązania miejsc postojowych obowiązują zapisy §3 ust.4 pkt 1), 2), 3), 4), 5), 
ustaleń ogólnych. 
8.5. Obowiązuje wykonanie parkingu na poziomie terenu z zielenią w sąsiedztwie terenu (2 KL), 
zgodnie z rysunkiem planu. 
8.6. W pasie terenu o szerokości 10.0 m przyległym do terenów kolejowych zakaz wprowadzania 
zabudowy oraz nasadzeń zielenią średnią i wysoką z uwagi na projektowaną drogę ratownictwa 
kolejowego. 
8.7. Obowiązuje zapewnienie wjazdów i przejazdu drogą ratownictwa kolejowego w celu 
prowadzenia akcji ratowniczej.  

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane zasilenie w zakresie sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, gazowej, cieplnej, energetycznej i teletechnicznej z ulicy Piłsudskiego (02 KG) oraz 
projektowanej ulicy lokalnej (2 KL).                                                                                                                                 
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6). 
9.2. Odprowadzanie wód opadowych z terenu parkingu poprzez separator oleju 
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19. 

Symbol terenu: D19 KS                                                                             
Zał. Nr 1(rysunek w skali 1: 1000)                           

1. powierzchnia terenu [ha]: 0.607 

2. granice terenu 2.1. 02 KG, D18 U,UH,UG,KS , tereny kolejowe.                                              
2.2. (12 KS). 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren usług komunikacji samochodowej. 
3.2. Wprowadza się podwydzielenie (D19.1 KD) - droga dojazdowa obsługująca tereny (D18 U, UH, 
UG) i (D19 KS). 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

4.1. Nieprzekraczalne linie zabudowy: od strony ulicy Piłsudskiego (02 KG), zgodnie z rysunkiem 
planu - w odległości 5 m od linii rozgraniczającej ulicy, od strony terenów kolejowych, zgodnie z 
rysunkiem planu - w odległości 10 m od granicy terenów kolejowych, od strony podwydzielenia 
(D19.1 KD) - na granicy podwydzielenia. 
4.2. Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy.                                                     
Obowiązuje:                                                                            

• wysokość zabudowy do 4 kondygnacji (max 15.0 m), 
• wysokość zabudowy od strony ul. Piłsudskiego (02 KG) 4 kondygnacje (15.0 m) 
uwaga:  
Wysokość zabudowy mierzona w (m) określa wymiar do okapu dachu budynku.  
• dach płaski,  
• zwieńczenie budynków poprzez wysunięcie płaszczyzny dachu w postaci okapu lub 

gzymsu, 
• poziom posadowienia parteru budynku w poziomie terenu, 
• przeszklenia w poziomie parteru otwierające wnętrze budynku na przestrzeń publiczną , 
• wprowadzenie szpaleru drzew w granicach pasa o szerokości 5 m wzdłuż ulicy 

Piłsudskiego (02 KG), zgodnie z rysunkiem planu.  
4.3. Obowiązują ustalenia §3 ust.1 pkt 3), 4), 6), 7).                         

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

- 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych.                                                          
Obowiązują ustalenia §3 ust.2 pkt 5), 6). 
6.2. Ochrona wartościowego drzewostanu.                                                                                 
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt  3), lit a). 
6.3. Ochrona powietrza.                                                                                                                  
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt  2).     

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Obsługa komunikacyjna obiektu od strony ul. Piłsudskiego (prawoskręt) oraz poprzez 
projektowaną ulicę dojazdową (D19.1.KD). 
8.2. W pasie terenu o szerokości 10.0 m przyległym do terenów kolejowych zakaz wprowadzania 
zabudowy oraz nasadzeń zielenią średnią i wysoką z uwagi na projektowaną drogę ratownictwa 
kolejowego. 
8.3. Obowiązuje zapewnienie wjazdów i przejazdu drogą ratownictwa kolejowego w celu 
prowadzenia akcji ratowniczej. 
8.4. Obowiązuje wprowadzenie ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości min. 2.0 m, zgodnie 
z rysunkiem planu.                                                                                                                
Obowiązują ustalenia  §3 ust.4 pkt 6).            

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane zasilenie w zakresie sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, gazowej, cieplnej, energetycznej i teletechnicznej z ulicy Piłsudskiego (02 KG).                                               
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6). 
9.2. Odprowadzanie wód opadowych z terenu parkingu poprzez separator oleju. 
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§ 5 

Dla terenów sieci ulicznej obowiązują następujące ustalenia szczegółowe: 

1. 

Symbol terenu:  02 KG                                                                   
Zał. Nr 1(rysunek w skali 1: 1000)                           

powierzchnia terenu [ha]: 2.199 
    

2. granice terenu 2.1. Ulica Piłsudskiego od skrzyżowania z ulicą Siedlecką (05 KZ) do wiaduktu kolejowego. 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Istniejąca ulica główna. 

3.2. Istniejąca kategoria – droga powiatowa. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

- 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Część terenu położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody.                           
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 1), 3) lit. a). 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczających minimum 35.0 m, zalecana 40,0 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 od skrzyżowania z ul. Siedlecką (05 KZ) do wiaduktu kolejowego. 
8.6. Obowiązujące skrzyżowanie z ulicą Siedlecką - skrzyżowanie o ruchu okrężnym. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Istniejące na terenie sieci do zachowania i rozbudowy. 
9.2. Projektowane sieci – orientacyjny przebieg wg rysunku planu. 

 

2. 

Symbol terenu:  05 KZ                                                                  
Zał. Nr 1(rysunek w skali 1: 1000)                           

powierzchnia terenu [ha]: 1.670 

2. granice terenu 2.1. Ulica Siedlecka od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego (02 KG) granicy obszaru opracowania. 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Istniejąca ulica zbiorcza. 

3.2. Istniejąca kategoria – droga powiatowa. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

- 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Północna część terenu położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody 
„Tanowska”. Południowa część terenu od skrzyżowania z ulicą Wróblewskiego do skrzyżowania z 
ulicą Piłsudskiego położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”                          
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 1), 3) lit. a). 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczających minimum 20.0 m, z zastrzeżeniem pkt 8.3.              
8.2. Jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 
8.3. Dopuszcza się przekrój dwie jezdnie po dwa pasy ruchu na odcinku ulicy od skrzyżowania z 
ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Wróblewskiego.  
8.4. Dopuszcza się zwężenie przekroju ulicy na odcinkach występowania niezgodności z 
istniejącym zagospodarowaniem zgodnym z planem miejscowym. 
8.5. W ulicy, na odcinku ulicy od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą 
Wróblewskiego, wydzielona dwukierunkowa ścieżka rowerowa. 
8.6. Obowiązujące skrzyżowanie z ulicą Piłsudskiego (02 KG) - skrzyżowanie o ruchu okrężnym.  
8.7. Obowiązujące skrzyżowanie z projektowaną ulicą lokalną (2 KL) i (1 KL) - skrzyżowanie o ruchu 
okrężnym. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Istniejące na terenie sieci do zachowania i rozbudowy. 
9.2. Projektowane sieci – orientacyjny przebieg wg rysunku planu. 
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3. 

Symbol terenu:  1 KL                                                                         
Zał. Nr 1(rysunek w skali 1: 1000)                           

1. powierzchnia terenu [ha]: 0.449  

2. granice terenu 2.1. D6 U,UH,UG KS, D13 MN,U,KS, D15 ZP,KS, D17 U,A,UH,UG,UK,KS, 05 KZ, D14 ZP,         
D12 U,UH,UG,MN,KS 
 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Projektowana ulica lokalna – dla obsługi projektowanego centrum administracyjno – 
usługowego (D 17), centrum usługowego (D 12) oraz terenów mieszkalnictwa wielorodzinnego 
(D13). 
3.2. Projektowana kategoria – droga gminna. 
3.3. Podwydzielenie (1.1.KS,ZP), wzdłuż terenu (D14 ZP,KS), pas terenu o szerokości 5,0 m 
przeznaczony dla funkcji otwartego parkingu z zielenią towarzyszącą. 
3.4. Włączenie do (1 KL) ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku, przez teren podwydzielenia 
(1.1.KS.ZP). 
3.5. W pasie terenu wzdłuż terenu elementarnego (D17) zalecana lokalizacja zjazdu do parkingu 
podziemnego, zgodnie z rysunkiem. 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

- 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Ulica położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”                                                                                                      
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 1), 3) lit. a), b), 4).  

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 15.0 m. W przypadku lokalizowania 
parkingów wzdłuż ulicy, na terenie podwydzielenia (1.1.KS.ZP),  szerokość w liniach 
rozgraniczających 17.0 m.  
8.2. Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 
8.3. Przejazd bramą - służebność podwydzielenia (D6.2.KL). 
8.4. Obowiązujące skrzyżowanie z ulicą Siedlecką (05 KZ) i projektowaną (2 KL)- skrzyżowanie o 
ruchu okrężnym. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane uzbrojenie w zakresie sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, gazowej, cieplnej, energetycznej i teletechnicznej.                                                                                   
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6). 
9.2. Oświetlenie z projektowanej sieci kablowej n.n. 
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4. 

Symbol terenu:  2 KL                                                                         
Zał. Nr 1(rysunek w skali 1: 1000)                           

1. powierzchnia terenu [ha]: 1.248 

2. granice terenu 2.1. 02 KG, D17 U,A,UH,UG,UK,KS, 4KD, D15 ZP,KS, D13 MN,U,KS, D6 U,UH,UG KS, 2 KD, D7 
MJ, D8 MJ, 1 KD, D9 MJ, 3 KD, D10 MJ, D11 US, D1 ZP, D18 U,UH,UG,KS  
 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Projektowana ulica lokalna – dla obsługi projektowanego centrum administracyjno - 
usługowego oraz terenów mieszkalnictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego łącząca tereny ul. 
Siedleckiej (05 KZ) i ul. Piłsudskiego (02 KG). 
3.2. Projektowana kategoria – droga gminna. 
3.3. Podwydzielenia (2.1.KS,ZP) i (2.2.KS,ZP), wzdłuż terenów (D15 ZP,KS), (D13 MN,U,KS) pas 
terenu o szerokości 5,0 m przeznaczony dla funkcji otwartego parkingu z zielenią towarzyszącą. 
3.4. Włączenie do (2 KL) ciągów pieszo  jezdnych - podwydzieleń (D13.5.KS), (D13.6.KS), 
(D13.7.KS), (D15.1.KS), (D15.2.KS), (D15.3.KS) i pieszych oznaczonych na rysunku przez teren 
podwydzieleń (2.1.KS.ZP) i (2.2.KS.ZP). 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

4.1. We wschodniej części w sąsiedztwie terenów kolejowych teren pasa drogowego z uwagi na  
funkcję drogi ratownictwa kolejowego zakaz wprowadzania zabudowy oraz nasadzeń zielenią 
średnią i wysoką. 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

- 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Fragment terenu ulicy położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody 
„Grzybowa”                                                                                                                                                 
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 1), 3) lit. a), b), 4).  

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 12.0 m. W przypadku lokalizowania 
parkingów wzdłuż ulicy, na terenie podwydzieleń (2.1.KS.ZP) i (2.2.KS.ZP), szerokość w liniach 
rozgraniczających 17.0 m.  
8.2. Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 
8.3. Obowiązujące skrzyżowanie z ulicą Siedlecką (05 KZ) i projektowaną ulicą lokalną (1 KL) - 
skrzyżowanie o ruchu okrężnym. 
8.4. Zalecane skrzyżowanie z projektowaną ulicą dojazdową(4 KD) - skrzyżowanie o ruchu 
okrężnym. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane uzbrojenie w zakresie sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, gazowej, cieplnej, energetycznej i teletechnicznej.                                                                                   
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6). 
9.2. Oświetlenie z projektowanej sieci kablowej n.n. 

 
5. 

Symbol terenu:  1 KD                                                                           
Zał. Nr 1(rysunek w skali 1: 1000)                           

1. powierzchnia terenu [ha]: 0.206  

2. granice terenu 2.1. 2 KL, D8 MJ, D3 U,UH,UG,MN,KS, 05 KZ, D2 UK, D5 A, D9 MJ. 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Częściowo projektowana, obejmująca istniejącą ulicę Kasprowicza ulica dojazdowa.  

3.2. Projektowana kategoria – droga gminna. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

- 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren ulicy położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Tanowska”                                                                                                                                   
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 1), 3) lit. a), b), 4). 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczających 10.0 m. 
8.2. Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 
8.3. Zalecane spowolnienie ruchu do prędkości 30 km/h. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane uzbrojenie w zakresie sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, gazowej, cieplnej, energetycznej i teletechnicznej.                                                                                 
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6). 
9.2. Oświetlenie z projektowanej sieci kablowej n.n. 

6. 

Symbol terenu:  2 KD                                                                       
Zał. Nr 1(rysunek w skali 1: 1000)                           

1. powierzchnia terenu [ha]: 0.238 

2. granice terenu 2.1. 2 KL, D6 U,UH,UG KS, D4 MW, KS, D3 U,UH,UG,MN,KS, D8 MJ 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Projektowana ulica dojazdowa. 

3.2. Projektowana kategoria – droga gminna. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 
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Symbol terenu:  2 KD                                                                       
Zał. Nr 1(rysunek w skali 1: 1000)                           

1. powierzchnia terenu [ha]: 0.238 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

- 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczających minimum 12.0 m. 
8.2. Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 
8.3. Zalecane spowolnienie ruchu do prędkości 30 km/h. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane uzbrojenie w zakresie sieci:, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, gazowej, cieplnej, energetycznej i teletechnicznej.                                                                                   
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6). 
9.2. Oświetlenie z projektowanej sieci kablowej n.n. 

 
7. 

Symbol terenu:  3 KD                                                                       
Zał. Nr 1(rysunek w skali 1: 1000)                           

1. powierzchnia terenu [ha]: 0.234 

2. granice terenu 2.1.2 KL, D9 MJ, D5 A, D11 US, D10 MJ 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Projektowana ulica dojazdowa. 

3.2. Projektowana kategoria – droga gminna. 
4. ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

- 

6. ustalenia ekologiczne - 
7. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczających minimum 12.0 m. 
8.2. Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 
8.3. Zalecane spowolnienie ruchu do prędkości 30 km/h. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane uzbrojenie w zakresie sieci:, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, gazowej, cieplnej, energetycznej i teletechnicznej.                                                                                   
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6). 
9.2. Oświetlenie z projektowanej sieci kablowej n.n. 

 
8. 

Symbol terenu:  4 KD                                                                       
Zał. Nr 1(rysunek w skali 1: 1000)                           

1. powierzchnia terenu [ha]: 0.261 

2. granice terenu 2.1. 2 KL, D17 U,A,UH,UG,UK,KS, D15 ZP,KS 
3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Projektowana ulica dojazdowa. 

3.2. Projektowana kategoria – droga gminna. 
3.3. Podwydzielenie (4.1.KS,ZP) wzdłuż terenów (D15  ZP,KS) pas terenu o szerokości 5,0 m 
przeznaczony dla funkcji otwartego parkingu z zielenią towarzyszącą. 
3.4. Włączenie ciągów pieszo – jezdnych - podwydzieleń (D15.1.KS) I (D15.2.KS).  

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

- 

5. ustalenia zasad 
parcelacji 

- 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Teren ulicy położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Grzybowa”.                                                                                                                                   
Obowiązują ustalenia  §3 ust.2 pkt 1), 3) lit. a), 4). 

7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia 
komunikacyjne 

8.1. Szerokość w liniach rozgraniczających minimum 17.0 m. 
8.2. Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 
8.3. Zalecane spowolnienie ruchu do prędkości 30 km/h. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1. Projektowane uzbrojenie w zakresie sieci:, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, gazowej, cieplnej, energetycznej i teletechnicznej.                                                                 
Obowiązują ustalenia §3 ust.5 pkt 1) do 6). 
9.2. Oświetlenie z projektowanej sieci kablowej n.n. 

§6 
 

Postanowienia ko ńcowe: 

1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 
dnia 7 lipca 1994r. ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości 
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pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomości w wysokości: 

1) 30% wzrostu wartości nieruchomości dla działek z obrębu Police 14 o 
numerach: 55, 56, 151, 1979/29, 1979/30, 1979/31, 1979/32, 1979/33, 1979/34, 
1979/35, 1979/36, 1979/38, 1979/39, 1979/40, 1979/41, 2276/1, 2368, 2651/1, 
2651/3, 2651/4, 2654, 2659/1.  

2) 0% wzrostu wartości nieruchomości dla działek z obrębu Police 14 o numerach:   
54, 1979/37, 1979/42, 2049, 2050, 2051, 2251/3, 2251/4, 2274/4, 2651/6, 
2651/7, 2657, 2658, 2659/4, 2659/5, 2659/6, 2659/7, 2659/8, 2659/9, 2660.  

2. Na obszarze objętym uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Police przyjętego uchwałą Nr V/32/88 
Rady Narodowej Miasta i Gminy w Policach z dnia 29 grudnia 1988r., w sprawie 
ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Police (Dz. Urzęd. Woj. 
Szcz. z 1989r. Nr 1 poz.6), podtrzymanego uchwałą Nr IX/77/90 Rady Gminy i 
Miasta w Policach z dnia 28.12.1990 w sprawie ustalenia wykazów aktów prawa 
miejscowego Rady Gminy i Miasta w Policach (Dz. Urzęd. woj. szczecińskiego z 
1991r. Nr 1, poz. 4), zmienionego uchwałami; Nr VII/52/94 Rady Miejskiej w Policach 
z dnia 9 grudnia 1994r. (Dz. Urzęd. Woj. Szczecińskiego z 1994 r. Nr 16, poz. 164), 
Nr XXXV/272/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2001r. w sprawie zmian 
w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru 
położonego na południe od ulicy Tanowskiej i na zachód od linii kolejowej Szczecin - 
Trzebież, tzw. “ Police – Zachód” (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001r. 
Nr 18, poz. 358). 

3. Zarząd Gminy w Policach oraz Burmistrz Gminy Police sprawują bieżący nadzór nad 
przestrzeganiem i realizacją ustaleń niniejszego planu. 

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 
 

Przewodnicz ący Rady 
 

Witold Król 


