Uchwała Nr LXIII/869/06
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kościuszki”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113
poz.984, Nr153, poz. 1271, Nr 214 poz1806, z 2003 r. Nr 80poz. 717, Nr162 poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz1457, z 2006r. Nr
17poz 128) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004r. Nr 6 poz 41, Nr 141 poz. 1492,
z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319)

Rada Miejska w Słupsku
uchwala co następuje:
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1.
Stosownie do uchwały Nr XXXII/377/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 listopada 2004 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
terenie połoŜonym w rejonie ulic Zamiejskiej, Łąkowej, Kaszubskiej, Kilińskiego oraz rzeki Słupi
w Słupsku uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kościuszki”.
§2.
Ustalenia planu wymienionego w §1 są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska.
§3.
Integralną część uchwały stanowią:
1. załącznik nr 1 – rysunek planu, wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego,
2. załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
3. załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania.
§4.
1. Obszar planu dzieli się na tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, o róŜnych sposobach
uŜytkowania i zagospodarowania, zgodnie z rysunkiem planu.
2. W obszarze planu występuje teren zamknięty w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717, z 2004r. Nr 6 poz.41 i Nr
141 poz.1492), którego granice określono na rysunku planu.
3. Wszystkie określenia zdefiniowane w planie naleŜy rozumieć zgodnie z podaną definicją,
niezaleŜnie od miejsca zastosowania w ustaleniach planu. W przypadku pozostałych określeń
uŜytych, a nie zdefiniowanych w planie, obowiązują definicje z aktów prawnych
obowiązujących w chwili uchwalania planu.
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4. Wyjaśnienie określeń i pojęć uŜytych w niniejszym planie:
1) P l a n – ustalenia planu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały,
2) R y s u n e k p l a n u – rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały,
3) G r a n i c e o p r a c o w a n i a – granice opracowania pokazane na rysunku planu,
4) T e r e n – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach
zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w odpowiedniej karcie terenu,
przeznaczony takŜe pod sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi i
stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej) oraz zieleń urządzoną bądź krajobrazowo –
ekologiczną,
5) P r z e z n a c z e n i e p o d s t a w o w e – przeznaczenie, które winno przewaŜać w danej
jednostce planu wyznaczonej liniami rozgraniczającymi,
6) P r z e z n a c z e n i e t o w a r z y s z ą c e – przeznaczenie towarzyszące przeznaczeniu
podstawowemu, uzupełniające i występujące w związku z przeznaczeniem podstawowym
nie zaś jako odrębne mogące występować samodzielnie na danym terenie,
7) N i e p r z e k r a c z a l n a l i n i a z a b u d o w y – linia ograniczająca obszar, na którym
dopuszcza się wznoszenie budynków. Linia ta nie dotyczy w szczególności: balkonów,
wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, części podziemnych obiektów
budowlanych,
8) Z a b u d o w a o d t w o r z e n i o w a – zabudowa, która w przypadku rozbiórki istniejących
budynków moŜe być odtworzona na powierzchni dotychczas zabudowanej,
9) P o w i e r z c h n i a b i o l o g i c z n i e c z y n n a – powierzchnia terenu czynna biologicznie
w rozumieniu §3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie,
10) P r z e p i s y s z c z e g ó l n e – przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami
wykonawczymi,
11) U s ł u g i n i e u c i ą Ŝ l i w e – usługi których funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia
Ŝadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciąŜliwych oddziaływań
na środowisko poza zajmowanym obiektem; nie jest źródłem uciąŜliwych lub szkodliwych
odpadów; nie powoduje nieodwracalnych zmian w środowisku przyrodniczym w obrębie
zajmowanej działki; w Ŝaden inny znaczący sposób nie pogarsza warunków uŜytkowania
terenów sąsiadujących; w szczególności nie przekracza dopuszczalnego poziomu hałasu
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi; nie powoduje wibracji o natęŜeniu
oddziałującym szkodliwie na środowisko a zwłaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczające
obiekty budowlane; nie powoduje powstawania promieniowania niejonizującego,
stwarzającego zagroŜenie zdrowia i Ŝycia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie środowiska;
nie powoduje emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne lub emisji
nieprzyjemnych zapachów w ilościach ponadnormatywnych:
a) usługi w zakresie ogólnie przyjętego handlu detalicznego, z wyjątkiem handlu
samochodami i motocyklami,
b) usługi rzemiosła poza warsztatami obsługi samochodów, myjniami i stacjami paliw,
c) usługi gastronomiczne,
d) usługi łączności, informacji i pocztowe,
e) usługi biurowe, pośrednictwa finansowego, prawne, administracyjne, z wyjątkiem usług
pogrzebowych.
f) usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, medyczne poza szpitalami i obiektami
lecznictwa zamkniętego,
g) usługi związane z rekreacją i wypoczynkiem , turystyką i sportem oraz usługi w zakresie
obsługi ruchu turystycznego,
h) usługi kultu religijnego, kultury i rozrywki,
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i) usługi w zakresie prania, czyszczenia, sprzątania budynków, fryzjerskie, kosmetyczne,
j) usługi z zakresu administracji i bezpieczeństwa publicznego,
k) usługi nauki i oświaty,
l) inne usługi nieuciąŜliwe,
12) U s t a w a – ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717, z 2004r. Nr 6 poz.41 i Nr 141 poz.1492).
Rozdział II
Przedmiot ustaleń
§5.
1.

Ustalenia ogólne dla całego obszaru planu obejmują:
1) przeznaczenie podstawowe i towarzyszące terenu,
2) ochronę i kształtowanie ładu przestrzennego,
3) ochronę środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
4) ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,
6) obsługę w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej,
7) zasady tymczasowego zagospodarowania.
2. Ustalenia, o których mowa w art.15 ust. 2 i 3 ustawy, dla poszczególnych terenów wyraŜone
w formie kart terenu.
Rozdział III
Ustalenia ogólne dla terenów objętych granicami planu
§6.
Przeznaczenie podstawowe i towarzyszące terenu.
1. Ustala się podział obszaru objętego planem na tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi,
oznaczone na rysunku planu:
1) numerami od 01 do 44 dla terenów funkcjonalnych
2) symbolami literowymi oznaczającymi ich przeznaczenie podstawowe zgodnie z poniŜszą
klasyfikacją:
a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MW1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 6 mieszkań w budynku,
c) MW2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej powyŜej 6 mieszkań w
budynku,
d) U – tereny zabudowy usługowej,
e) ZP – tereny zieleni urządzonej,
f) KP – tereny urządzeń komunikacji,
g) KDG – tereny komunikacji – pas drogi głównej,
h) KDZ – tereny komunikacji – pas drogi zbiorczej,
i) KDD – tereny komunikacji – pas drogi dojazdowej,
j) KDW – tereny dróg wewnętrznych.
2. W ramach zagospodarowania wyŜej wymienionych terenów dopuszcza się ponadto lokalizację:
1) obiektów i urządzeń o przeznaczeniu towarzyszącym przeznaczeniu podstawowemu,
2) wyodrębnionych terenów zieleni urządzonej w pasach drogowych,
3) urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
obiektów przeznaczenia podstawowego.
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§7.
Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego.
1. Elementami kształtującymi ład przestrzenny na obszarze objętym przedmiotowym planem są:
1) linie rozgraniczające tereny o róŜnym sposobie uŜytkowania lub róŜnych zasadach
zagospodarowania,
2) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru planu zawarte na rysunku
planu,
4) ustalenia dla poszczególnych terenów zawarte w kartach terenów.
2. Dopuszcza się sytuowanie na granicy działki:
1) garaŜy, budynków gospodarczych i innych budynków towarzyszących o maksymalnej długości
ściany 7,20m na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) i na terenach
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 6 mieszkań w budynku (MW1),
2) budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej bliźniaczej,
3) innych budynków wg ustaleń zawartych w kartach terenów.
§8.
Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. Osnowę ekologiczną rejonu obszaru opracowania tworzą:
1) regionalna składowa systemu - korytarz ekologiczny rzeki Słupi;
2) lokalne składowe systemu:
a) korytarz ekologiczny terenów zielonych wzdłuŜ bezimiennego cieku spływającego z
wysoczyzny,
b) płat ekologiczny Lasku Północnego,
c) mikropłaty ekologiczne terenów zieleni miejskiej parki, skwerów, zieleni ozdobnej
przyobiektowej oraz zadrzewienia przyuliczne i wzdłuŜ granic własności terenów.
Wymaga się ochrony wszystkich elementów osnowy ekologicznej oraz wzmocnienia ich
funkcji ekologicznej.
2. W granicach planu znajdują się pomniki przyrody podlegające ochronie zgodnie z przepisami
zawartymi w uchwałach Rady Miejskiej w Słupsku o ich ustanowieniu. Pomniki przyrody
oznaczono na rysunku planu i wyszczególniono w kartach terenów. W odniesieniu do drzew
uznanych za pomniki przyrody zabrania się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
3) zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego,
4) budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów
budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować
degradację krajobrazu.
3. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego planem znajduje się cmentarz komunalny – w
odniesieniu do terenu połoŜonego w odległości 50 m od granicy cmentarza obowiązują przepisy
rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 sierpnia 1959 r. w sprawie
określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52,
poz. 315).
4. Rzeka Słupia, przepływająca wzdłuŜ granicy obszaru opracowania stwarza zagroŜenie
powodziowe. Fragment obszaru objętego planem, w granicach określonych na rysunku planu,
znajduje się w zasięgu bezpośredniego zagroŜenia powodziowego – zasięg zalewu wodą 100 –
letnią.
5. Zakazuje się lokalizowania na obszarze planu inwestycji mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których, zgodnie z §2.1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
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2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz., U. Nr 257 poz. 2573 z późn.
zm.), wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Ewentualna
uciąŜliwość prowadzonej działalności winna zamykać się w granicach terenów.
6. Wody opadowe z parkingów naleŜy odprowadzić do kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu
z substancji ropopochodnych.
7. Dla obiektów wielkokubaturowych naleŜy opracować dokumentację geologiczno-inŜynierskich
warunków ich posadowienia.
8. Ustala się, Ŝe ustalone przedmiotowym planem funkcje i sposób ich realizacji w terenie nie
spowoduje:
1) przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu,
2) emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne w ilościach
ponadnormatywnych,
3) wystąpienia wibracji o natęŜeniu oddziałującym szkodliwie na środowisko, a zwłaszcza na
zdrowie ludzi oraz otaczające obiekty budowlane,
4) wystąpienia promieniowania niejonizującego, stwarzającego zagroŜenie zdrowia i Ŝycia
ludzi, bądź uszkodzenia albo zniszczenia środowiska,
5) zrzutu ścieków, które mogłyby zakłócić istniejącą równowagę systemu ekologicznego
najbliŜszego otoczenia oraz wywołać pogorszenie jakości środowiska przyrodniczego.
§9.
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
1. Na obszarze objętym planem występuje zabudowa historyczna, w skład której wchodzą:
1) obiekty wpisane do rejestru zabytków, objęte ochroną zgodnie z przepisami ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568
z późn. zm.),
2) obiekty będące w ewidencji konserwatorskiej, objęte ochroną zgodnie z ustaleniami planu
zawartymi w kartach terenów,
3) obiekty historyczne o wartościach kulturowych, które nie zostały ujęte w ewidencji
konserwatorskiej, objęte ochroną zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w kartach
terenów.
Zabudowę historyczną oznaczono na rysunku planu i wyszczególniono w kartach terenów.
2. Obszar objęty planem naleŜy do najistotniejszych dla historii miasta Słupska z okresu
przedlokacyjnego z uwagi między innymi na jego zawartość pradziejową, zasoby
wczesnośredniowieczne z VIII-XI w. Większą część obszaru objętego planem we wczesnym
średniowieczu zajmowała rozległa osada rolniczo-hodowlana i rybacka o charakterze
usługowym w stosunku do słupskiego grodu leŜącym ok. 1,5 km na południe. Z
wczesnośredniowieczną osadą związane są funkcjonalnie cztery historyczne wzgórza – Góra
św. Piotra, Góra Czarna, Góra Groszowa i Góra Gliniana, wszystkie znajdują się w granicach
planu. W osi ulic Kilińskiego i Kościuszki, w miejscach obecnych mostów na Słupi
prawdopodobnie znajdowały się przejścia przez rzekę. Z punktu widzenia rozwoju
wczesnośredniowiecznej aglomeracji słupskiej, teren objęty planem miał bardzo waŜne
znaczenie.
3. W granicach planu wyznacza się dwie strefy ochrony archeologicznej terenu:
1) strefę W.II. częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej – wyznaczona na
rysunku planu oraz w kartach terenu obszar ośmiu stanowisk archeologicznych ujętych w
ewidencji organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury; w strefie tej ustala się dla
wszystkich lokalizowanych inwestycji, obowiązek przeprowadzenia archeologicznych
badań ratowniczych wyprzedzających proces zainwestowania terenu, po zakończeniu
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których teren moŜe być trwale zainwestowany;
zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych kaŜdorazowo określa
inwestorowi Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym pozwoleniu,
2) strefę W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej – wyznaczony na
rysunku planu jako pozostały obszar planu oraz opisany w kartach terenu obszar ujęty w
ewidencji organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury; w strefie tej ustala się dla
wszystkich lokalizowanych inwestycji, obowiązek przeprowadzenia interwencyjnych
badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego prowadzonego w trakcie
realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren moŜe być trwale zainwestowany;
w przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala się konieczność
przeprowadzenia archeologicznych badań ratowniczych;
zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych kaŜdorazowo określa
inwestorowi Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym pozwoleniu.
4. W granicach planu występują stanowiska archeologiczne znajdujące się na obszarze arkusza
Archeologicznego Zdjęcia Polski nr 9–29 (stanowiska archeologiczne posiadają oznaczenie
cyfrowe - pierwsza cyfra oznacza numer stanowiska na obszarze AZP, druga cyfra numer
stanowiska w miejscowości). Stanowiska archeologiczne oznaczono na rysunku planu i
wyszczególniono w kartach terenów.
5. NaleŜy zastosować się do ustaleń zawartych w art.32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeśli w trakcie prowadzenia robót budowlanych
lub ziemnych odkryto przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iŜ jest on zabytkiem.
§10.
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.
1. Przebieg linii rozgraniczających tereny o róŜnym sposobie uŜytkowania moŜe być zmieniony
w celu dostosowania go do aktualnego stanu własności lub uŜytkowania pod warunkiem, Ŝe
odległość linii nowopoprowadzonej od ustalonej na rysunku planu nie przekroczy 5m oraz, Ŝe
powierzchnia Ŝadnego z obszarów z podstawowym przeznaczeniem nie będzie pomniejszona
o więcej niŜ 15% powierzchni ustalonej na rysunku planu.
2. Dopuszcza się wydzielanie nowych działek według zasad określonych w kartach terenu. Na
nowo wydzielonych działkach bilansować przestrzeń niezbędną dla prawidłowego
funkcjonowania zabudowy biorąc pod uwagę niezbędne przeznaczenie towarzyszące (między
innymi miejsce gromadzenia odpadów stałych, komunikację wewnętrzną wraz z niezbędną
ilością miejsc parkingowych).
3. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem określa się
w kartach terenów.
§11.
Obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.
1. Ustalenia w zakresie komunikacji:
1) powiązanie komunikacyjne obszaru planu z układem zewnętrznym w oparciu o istniejącą
drogę główną (droga wojewódzka nr 213 - ul. Kaszubska), drogi zbiorcze (ul. Kościuszki,
ul. Madalińskiego, ul. Kilińskiego),
2) wskaźniki w zakresie komunikacji i zasad organizacji miejsc parkingowych zgodnie
z ustaleniami w kartach terenów.
2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) adaptuje się istniejącą sieć wodociągową w terenie objętym opracowaniem,
2) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, na zasadach określonych przez
6

3.

4.

5.

6.

zarządzającego siecią.
Ustalenia w zakresie odprowadzenia ścieków:
1) adaptuje się istniejący system kanalizacji sanitarnej w terenie objętym opracowaniem,
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu objętego planem istniejącym systemem
zbiorczej kanalizacji sanitarnej do istniejącej miejskiej oczyszczalni na zasadach
określonych przez zarządzającego siecią.
Ustalenia w zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) adaptuje się istniejąca kanalizację deszczową w terenie objętym opracowaniem,
2) odprowadzenie wód opadowych do istniejącego systemu zbiorczej kanalizacji deszczowej
na zasadach określonych przez zarządzającego siecią,
3) wody opadowe z parkingów naleŜy odprowadzić do kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu
z substancji ropopochodnych.
Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) adaptuje się istniejący centralny system grzewczy oparty o produkcję ciepła przez jednostki
wyspecjalizowane,
2) zakaz stosowania paliw stałych; dozwala się stosowanie rozwiązań indywidualnych
w oparciu o ekologiczne nisko emisyjne czynniki grzejne np. olej opałowy, gaz, energia
elektryczna, biopaliwa, pompy cieplne.
Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) adaptuje się istniejący system uzbrojenia elektroenergetycznego, który realizuje
zapotrzebowanie na energię elektryczną zabudowy w terenie objętym opracowaniem,
2) nowo wznoszone obiekty realizujące funkcje ustalone planem zasilać liniami kablowymi
niskiego napięcia przez zintegrowane złącza kablowe z układem pomiarowym.

7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) adaptuje się istniejącą sieć gazową w terenie objętym opracowaniem,
2) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowniczej, na zasadach ustalonych przez
zarządzającego siecią.
8. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:
1) wprowadza się bezwzględny obowiązek selektywnego postępowania z odpadami
komunalnymi. Ustala się gromadzenie i selektywną zbiórkę odpadów stałych, ich wywóz
przez specjalistyczne słuŜby na wysypisko komunalne,
2) ustala się zakaz wytwarzania odpadów niebezpiecznych w terenie objętym opracowaniem.
§ 12.
Zasady tymczasowego zagospodarowania.
1. Dopuszcza się dotychczasowy sposób uŜytkowania terenu do czasu realizacji ustaleń planu.
2. Zakazuje się tymczasowego uŜytkowania, zagospodarowania i urządzania terenu w sposób
niezgodny z ustalonym w planie.
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Rozdział IV
Karty terenów
§ 13.
karta terenu numer: 01
01

PRZEZNACZENIE:

01.MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

2,14 ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, istniejący zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z towarzyszącymi usługami.
POWIERZCHNIA:

02

03

04

05

06

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- jak w pkt. 04.
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- dopuszcza się lokalizację usług nieuciąŜliwych jako funkcji
zagospodarowaniu terenów
towarzyszącej.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- ustala się rewaloryzację przyrodniczą terenu przez przekształcenie ogrodów przydomowych uŜytkowych w ozdobne,
- wymagana neutralizacja krajobrazowa obiektów produkcji ogrodniczej przez wprowadzenie zieleni średniej i wysokiej.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej – obowiązują ustalenia §9,
ust. 3, pkt. 2,
- zabudowa historyczna objęta ochroną konserwatorską:
ul. Kaszubska 27, budynek mieszkalny (cegła mur.), XIX/XX w. – zakres ochrony:
• ochrona bryły, detalu; ewentualne, niewielkie zmiany budynku muszą być szczególnie starannie zaprojektowane i
zharmonizowane pod względem zasad podziałów i proporcji, a takŜe detali, stolarki i kolorystyki oraz zastosowanych
materiałów budowlanych z formą istniejącego obiektu, a takŜe podporządkować się celowi uzyskania harmonijnej całości,
• obowiązuje wymóg uzgodnienia projektów budowlanych z właściwym konserwatorem zabytków,
• obowiązuje stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych oraz detali architektonicznych nawiązujących do form
historycznych istniejącego obiektu.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulic
Łąkowej, Kaszubskiej, Zamiejskiej zgodnie z rysunkiem
planu.
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
działki lub terenu,

- dla działek do 500 m² - do 25% powierzchni działki,
- dla działek powyŜej 500 m² - do 20% powierzchni działki.
PowyŜsze ustalenia nie dotyczą zabudowy odtworzeniowej, dla
której dopuszcza się zachowanie istniejącej powierzchni
zabudowy.

- powierzchnia biologicznie czynna,

- min. 60% powierzchni działki.

- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy

07

08

- maksymalnie 10 m, wysokość zabudowy towarzyszącej - 1
kondygnacja w przypadku dachu płaskiego, 1 kondygnacja +
poddasze w przypadku dachu stromego.
- geometria dachu,
- dachy strome, dwuspadowe o nachyleniu połaci od 25º do
50º; dla zabudowy towarzyszącej dopuszcza się dachy
płaskie.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
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karta terenu numer: 01
- podział geodezyjny bez zmian z wyjątkiem dopuszczenia:
• podziału działki nr 53 na dwie działki budowlane o powierzchni min. 700 m²,
• podziału działki nr 42 na dwie działki budowlane o powierzchni min. 400 m²,
• scalenia działek 52/1 i 52/2 z sąsiednimi działkami,
• podziałów korygujących i porządkujących.

09

10

11
12

- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - analogicznie do podziału istniejącego.
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulic: Zamiejskiej, Łąkowej
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
oraz Kaszubskiej tylko do posesji przy ul. Kaszubskiej 27,
- istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa w ulicach Łąkowej i Kaszubskiej,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
lub do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
wymagania parkingowe:
technicznej
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji mieszkaniowej – min. 1 miejsce postojowe na
mieszkanie,
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100 m²
powierzchni usług.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 02
01

PRZEZNACZENIE:

02.MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1,38 ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, istniejący zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z towarzyszącymi usługami,
POWIERZCHNIA:

02

03
04

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- jak w pkt. 04.
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- dopuszcza się lokalizację usług nieuciąŜliwych jako funkcji
zagospodarowaniu terenów
towarzyszącej.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- ustala się rewaloryzację przyrodniczą terenu przez przekształcenie ogrodów przydomowych uŜytkowych w ozdobne.
- ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
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karta terenu numer: 02

05

06

- teren znajduje się w zasięgu ,strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust.
3, pkt. 2,
- w granicach terenu znajduje się stanowisko archeologiczne nr 9/49 (arkusz AZP 9-29) - ślad osadniczy z okresu wpływów
rzymskich, objęte strefą W.II. częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust. 3, pkt. 1.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulic
Zamiejskiej i Kaszubskiej oraz od strony parku, zgodnie z
rysunkiem planu.
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- dla działek do 500 m² - do 25% powierzchni działki,
działki lub terenu,
- dla działek powyŜej 500 m² - do 20% powierzchni działki.
PowyŜsze ustalenia nie dotyczą zabudowy odtworzeniowej, dla
której dopuszcza się zachowanie istniejącej powierzchni
zabudowy.
- powierzchnia biologicznie czynna,

- min. 60% powierzchni działki.

- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy

- maksymalnie 10 m, wysokość zabudowy towarzyszącej - 1
kondygnacja w przypadku dachu płaskiego, 1 kondygnacja +
poddasze w przypadku dachu stromego.

- geometria dachu,

07

08

- dachy strome, dwuspadowe o nachyleniu połaci od 25º do
50º; dla zabudowy towarzyszącej dopuszcza się dachy
płaskie.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- podział geodezyjny bez zmian z wyjątkiem dopuszczenia podziałów korygujących i porządkujących.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek
- nie ustala się
- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

09

10

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulic: Zamiejskiej i
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
Kaszubskiej,
- istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa w ul. Kaszubskiej,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
lub do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
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karta terenu numer: 02
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
technicznej

11
12

wymagania parkingowe:
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji mieszkaniowej – min. 1 miejsce postojowe na
mieszkanie,
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100 m²
powierzchni usług.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 03
01

PRZEZNACZENIE:

03.ZP

tereny zieleni parkowej

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, zespół zieleni parkowej, zbiorniki i ciek wodny, trafostacja, stacja redukcyjna gazu.
POWIERZCHNIA: 5,77

02

03

04

05

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- jak w pkt. 03 i 04.
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- teren jest fragmentem regionalnego korytarza ekologicznego rzeki Słupi i lokalnego korytarza ekologicznego terenów zielonych
wzdłuŜ bezimiennego cieku,
– ustala się ochronę oraz wzmocnienie funkcji ekologicznej, w tym utrzymanie bogactwa przyrody w sensie bogactwa
gatunków i określonych stosunków ilościowych między podstawowymi grupami tworzącymi strukturę troficzną ekosystemów
oraz utrzymanie róŜnorodności warunków siedliskowych,
- w granicach terenu występują pomniki przyrody:
• o numerze ewidencyjnym 51, olsza czarna, teren zieleni przy ul. Kaszubskiej, przy stawku na wprost posesji nr 30 przy ul.
Krzywej, obręb 6, ark. 3, działka 85/6,
• o numerze ewidencyjnym 52, olsza czarna, teren zieleni przy ul. Zamiejskiej, przy początku stawku na wprost posesji nr 50
przy ul. Krzywej, obręb 6, ark. 3, działka 85/6,
• o numerze ewidencyjnym 54, wierzba krucha, na skarpie przy stawku od strony ul. Orzeszkowej, obręb 6, ark. 4, działka 87/4,
• o numerze ewidencyjnym 55, wierzba biała odmiana płacząca na trawniku nad rzeka Słupią, przy stawku od strony ul.
Kościuszki, obręb 6, ark. 4, działka 87/4,
– zasady ochrony zgodnie z §8, ust. 2 niniejszej uchwały.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu ,strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust.
3, pkt. 2,
- na części terenu znajdują się fragmenty stanowisk archeologicznych:
• nr 7/13 (arkusz AZP 9-29) - wczesnośredniowieczna osada (Xi-XIII w.),
• nr 11/30 (arkusz AZP 9-29) - znalezisko luźne w korycie Słupi,
objęte strefą W.II. częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust. 3, pkt. 1.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów
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- zakaz umieszczania nośników reklamowych,
- zakaz umieszczania tymczasowych obiektów
usługowo – handlowych, ustalenie nie dotyczy obiektów
obsługujących okolicznościowe imprezy.
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- nie ustala się
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
działki lub terenu,

- nie ustala się
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07

08

09

10

11

12

- powierzchnia biologicznie czynna,

- nie ustala się

- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- nie ustala się
- geometria dachu,
- nie ustala się
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- obszar bezpośredniego zagroŜenia powodzią w zasięgu jak na rysunku planu.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- podział geodezyjny bez zmian z wyjątkiem dopuszczenia podziałów korygujących i porządkujących.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulic: Zamiejskiej, Traugutta,
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
Kościuszki, Kaszubskiej.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- nie ustala się
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
- nie ustala się
technicznej
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- dopuszcza się zachowanie istniejących funkcji usługowych na terenie sąsiadującym z działkami 70/2, 71, 72 w rocznym cyklu
dzierŜawnym.
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 04
01

PRZEZNACZENIE:

04.MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.
POWIERZCHNIA: 1,24

02

03
04

05

06

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- dopuszcza się lokalizację usług nieuciąŜliwych jako funkcji
zagospodarowaniu terenów
towarzyszącej.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- ustala się rewaloryzację przyrodniczą terenu przez przekształcenie ogrodów przydomowych uŜytkowych w ozdobne.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu ,strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust.
3, pkt. 2,
- w obrębie terenu znajduje się fragment Góry św. Piotra (GP – na rysunku planu) związanej funkcjonalnie ze stanowiskiem
archeologicznym (nr 13; arkusz AZP 9-29) – wczesnośredniowieczna osada (IX–XIII w.), objętej strefą W.II. częściowej
ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust. 3, pkt. 1.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
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- linia zabudowy

- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
działki lub terenu,

- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulic
Krzywej i Kaszubskiej oraz od strony parku, zgodnie z
rysunkiem planu.
- dla działek do 500 m² - do 25% powierzchni działki,
- dla działek powyŜej 500 m² - do 20% powierzchni działki.
PowyŜsze ustalenia nie dotyczą zabudowy odtworzeniowej, dla
której dopuszcza się zachowanie istniejącej powierzchni
zabudowy.

- powierzchnia biologicznie czynna,

- min. 60% powierzchni działki.

- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy

07

08

09

10

11
12

- maksymalnie 10 m, wysokość zabudowy towarzyszącej 1
kondygnacja w przypadku dachu płaskiego, 1 kondygnacja +
poddasze w przypadku dachu stromego.
- geometria dachu,
- dachy strome, dwuspadowe o nachyleniu połaci od 25º do
50º; dla zabudowy towarzyszącej dopuszcza się dachy
płaskie.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- podział geodezyjny bez zmian z wyjątkiem dopuszczenia:
• scalenia działek 906 i 104/1 w granicach linii rozgraniczających określonych na rysunku planu,
• podziałów korygujących i porządkujących.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulicy Krzywej,
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych - istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa na fragmencie ul. Krzywej od ul.
Traugutta do ul. Sikorskiego,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
lub do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
wymagania parkingowe:
technicznej
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji mieszkaniowej – min. 1 miejsce postojowe na
mieszkanie
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100 m²
powierzchni usług.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 05
01

PRZEZNACZENIE:
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karta terenu numer: 05

05.MW1
ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tzw. małe domy mieszkalne i jednorodzinnej.
POWIERZCHNIA: 0,80

02

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów

03

04

05

06

- jak w pkt. 03, 04.
- nie ustala się

- dopuszcza się lokalizację usług nieuciąŜliwych jako funkcji
towarzyszącej,
- zakaz wydzielania nowych działek budowlanych.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- rejon ulicy Traugutta – zespół zabudowy ulicy, załoŜenie urbanistyczne - kompleks zabudowy willowej z lat 1910-30 o
jednorodnym charakterze, urozmaiconych bryłach i wysokich wartościach architektoniczno-przestrzennych
– zasady ochrony – ochrona zabudowy historycznej jak w pkt. 04,
- ustala się rewaloryzację przyrodniczą terenu przez przekształcenie ogrodów przydomowych uŜytkowych w ozdobne.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu ,strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust.
3, pkt. 2,
- na części terenu znajduje się fragment stanowiska archeologicznego:
• nr 7/13 (arkusz AZP 9-29) - wczesnośredniowieczna osada (XI-XIII w.), objęty strefą W.II. częściowej ochrony
archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust. 3, pkt. 1,
- zabudowa historyczna objęta ochroną konserwatorską:
ul. Traugutta 15, budynek mieszkalny, willa, mur., pocz. XX w, nr ewid. 397,
ul. Traugutta 16, budynek mieszkalny, willa, mur., pocz. XX w, nr ewid. 398,
ul. Traugutta 17, budynek mieszkalny, willa, mur., pocz. XX w, nr ewid. 399,
ul. Traugutta 18, budynek mieszkalny, willa, mur., pocz. XX w, nr ewid. 400,
ul. Traugutta 19, budynek mieszkalny, willa, mur., lata 20 XX w., nr ewid. 401,
ul. Traugutta 20, budynek mieszkalny, willa, mur., z roku ok. 1920-30
ul. Traugutta 21, budynek mieszkalny, willa, mur., lata 20 XX w., nr ewid. 403,
– zakres ochrony:
• ochrona bryły, detalu; ewentualne, niewielkie zmiany budynku muszą być szczególnie starannie zaprojektowane i
zharmonizowane pod względem zasad podziałów i proporcji, a takŜe detali, stolarki i kolorystyki oraz zastosowanych
materiałów budowlanych z formą istniejącego obiektu, a takŜe podporządkować się celowi uzyskania harmonijnej całości,
• obowiązuje wymóg uzgodnienia projektów budowlanych z właściwym konserwatorem zabytków,
• obowiązuje stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych oraz detali architektonicznych nawiązujących do form
historycznych istniejącego obiektu.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulicy
Traugutta, Kościuszki i od strony parku, zgodnie z rysunkiem
planu.
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
działki lub terenu,

- dla działek do 500 m² - do 25% powierzchni działki,
- dla działek powyŜej 500 m² - do 20% powierzchni działki.
PowyŜsze ustalenia nie dotyczą zabudowy odtworzeniowej, dla
której dopuszcza się zachowanie istniejącej powierzchni
zabudowy.

- powierzchnia biologicznie czynna,

- min. 60% powierzchni działki.

- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy

- maksymalnie 10 m, wysokość zabudowy towarzyszącej 1
kondygnacja w przypadku dachu płaskiego, 1 kondygnacja +
poddasze w przypadku dachu stromego,
- dla zabudowy historycznej bez zmian.
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- geometria dachu,

07

08

09

10

11
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- dachy strome, dwuspadowe o nachyleniu połaci od 25º do
50º; dla zabudowy towarzyszącej dopuszcza się dachy
płaskie,
- dla zabudowy historycznej bez zmian.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- podział geodezyjny bez zmian z wyjątkiem dopuszczenia podziałów korygujących i porządkujących.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulicy Traugutta i ul.
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
Kościuszki,
- istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć cieplna,
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa na fragmentach ul. Traugutta,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
lub do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
wymagania parkingowe:
technicznej
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji mieszkaniowej – min. 1 miejsce postojowe na
mieszkanie
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100 m²
powierzchni usług.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 06
01

PRZEZNACZENIE:

06.MW1

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
(małe domy mieszkalne) do 6 mieszkań w budynku

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tzw. małe domy mieszkalne i jednorodzinnej.
POWIERZCHNIA: 2,31

02

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji

- jak w pkt. 03, 04.
- nie ustala się
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- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów

03

04

05

06

- dopuszcza się lokalizację usług nieuciąŜliwych jako funkcji
towarzyszącej,
- zakaz wydzielania nowych działek budowlanych.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- rejon ulicy Traugutta – zespół zabudowy ulicy, załoŜenie urbanistyczne - kompleks zabudowy willowej z lat 1910-30 o
jednorodnym charakterze, urozmaiconych bryłach i wysokich wartościach architektoniczno-przestrzennych
– zasady ochrony – ochrona zabudowy historycznej jak w pkt. 04,
- ustala się rewaloryzację przyrodniczą terenu przez przekształcenie ogrodów przydomowych uŜytkowych w ozdobne.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu ,strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust.
3, pkt. 2,
- teren znajduje się w zasięgu stanowiska archeologicznego:
• nr 7/13 (arkusz AZP 9-29) - wczesnośredniowieczna osada (XI-XIII w.), objętego strefą W.II. częściowej ochrony
archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust. 3, pkt. 1.,
- zabudowa historyczna objęta ochroną konserwatorską:
ul. Kościuszki 18, budynek mieszkalny, mur., lata 30 XX w., nr ewid. 183,
ul. Traugutta 1a, budynek mieszkalny, willa, mur., 1911 r., nr ewid. 392,
ul. Traugutta 2, budynek mieszkalny, willa, mur., pocz. XX w, nr ewid. 393,
ul. Traugutta 3/4, budynek mieszkalny, willa bliźniacza, mur. z roku 1912,
ul. Traugutta 5, budynek mieszkalny, willa, mur., pocz. XX w, nr ewid. 396,
– zakres ochrony:
• ochrona bryły, detalu; ewentualne, niewielkie zmiany budynku muszą być szczególnie starannie zaprojektowane i
zharmonizowane pod względem zasad podziałów i proporcji, a takŜe detali, stolarki i kolorystyki oraz zastosowanych
materiałów budowlanych z formą istniejącego obiektu, a takŜe podporządkować się celowi uzyskania harmonijnej całości,
• obowiązuje wymóg uzgodnienia projektów budowlanych z właściwym konserwatorem zabytków,
• obowiązuje stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych oraz detali architektonicznych nawiązujących do form
historycznych istniejącego obiektu.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulic
Kościuszki, Traugutta, Krzywej i Sikorskiego, zgodnie z
rysunkiem planu.
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- dla działek do 500 m² - do 25% powierzchni działki,
działki lub terenu,
- dla działek powyŜej 500 m² - do 20% powierzchni działki.
PowyŜsze ustalenia nie dotyczą zabudowy odtworzeniowej, dla
której dopuszcza się zachowanie istniejącej powierzchni
zabudowy.
- powierzchnia biologicznie czynna,

- min. 60% powierzchni działki.

- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy

07

08

09

- maksymalnie 10 m, wysokość zabudowy towarzyszącej 1
kondygnacja w przypadku dachu płaskiego, 1 kondygnacja +
poddasze w przypadku dachu stromego,
- dla zabudowy historycznej bez zmian.
- geometria dachu,
- dachy strome, dwuspadowe o nachyleniu połaci od 25º do
50º; dla zabudowy towarzyszącej dopuszcza się dachy
płaskie,
- dla zabudowy historycznej bez zmian.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- podział geodezyjny bez zmian z wyjątkiem dopuszczenia podziałów korygujących i porządkujących.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
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karta terenu numer: 06
10

11
12

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulic: Kościuszki, Traugutta,
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
Krzywej i Sikorskiego,
- istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć cieplna,
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa z wyjątkiem fragmentu ul. Traugutta,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
lub do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
wymagania parkingowe:
technicznej
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji mieszkaniowej – min. 1 miejsce postojowe na
mieszkanie
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100 m²
powierzchni usług.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 07
01

PRZEZNACZENIE:

07.MW2

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
(powyŜej 6 mieszkań w budynku)

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, budynek mieszkalny wielorodzinny.
POWIERZCHNIA: 0,19

02

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów
03
04

05

- jak w pkt. 04.
- nie ustala się
- zakaz rozbudowy i nadbudowy,
- zakaz budowy garaŜy.

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- nie ustala się
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu ,strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust.
3, pkt. 2,
- teren znajduje się w zasięgu stanowiska archeologicznego:
• nr 7/13 (arkusz AZP 9-29) - wczesnośredniowieczna osada (XI-XIII w.), objętego strefą W.II. częściowej ochrony
archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust. 3, pkt. 1.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się
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06

07

08

09

10

11
12

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulic
Sikorskiego i Krzywej, zgodnie z rysunkiem planu.
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- nie ustala się
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,
- nie ustala się
- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- nie ustala się
- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- podział geodezyjny bez zmian z wyjątkiem dopuszczenia podziałów korygujących i porządkujących.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulic: Krzywej i Sikorskiego,
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych - istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć cieplna,
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
i do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
wymagania parkingowe:
technicznej
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji mieszkaniowej – min. 1 miejsce postojowe na
mieszkanie.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 08
01

PRZEZNACZENIE:

08.MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z towarzyszącymi usługami.
POWIERZCHNIA: 0,26

02

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ochrony

- nie ustala się
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03
04

05

06

- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- dopuszcza się lokalizację usług nieuciąŜliwych jako funkcji
zagospodarowaniu terenów
towarzyszącej.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- ustala się rewaloryzację przyrodniczą terenu przez przekształcenie ogrodów przydomowych uŜytkowych w ozdobne.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej – obowiązują ustalenia §9,
ust. 3, pkt. 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulic
Krzywej, Jasnej, Sikorskiego i ulicy bez nazwy (działka nr
137), zgodnie z rysunkiem planu.
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- dla działek do 500 m² - do 25% powierzchni działki,
działki lub terenu,
- dla działek powyŜej 500 m² - do 20% powierzchni działki.
PowyŜsze ustalenia nie dotyczą zabudowy odtworzeniowej, dla
której dopuszcza się zachowanie istniejącej powierzchni
zabudowy.
- powierzchnia biologicznie czynna,

- min. 60% powierzchni działki.

- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy

07

08

09

10

- maksymalnie 10 m, wysokość zabudowy towarzyszącej 1
kondygnacja w przypadku dachu płaskiego, 1 kondygnacja +
poddasze w przypadku dachu stromego.
- geometria dachu,
- dachy strome, dwuspadowe o nachyleniu połaci od 25º do
50º; dla zabudowy towarzyszącej dopuszcza się dachy
płaskie.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- podział geodezyjny bez zmian z wyjątkiem dopuszczenia podziałów korygujących i porządkujących.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulic Krzywej, Jasnej,
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
Sikorskiego i ulicy bez nazwy (działka nr 137),
- istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa w ul. Sikorskiego,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
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- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

11
12

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
lub do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
wymagania parkingowe:
technicznej
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji mieszkaniowej – min. 1 miejsce postojowe na
mieszkanie,
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100 m²
powierzchni usług.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 09
01

PRZEZNACZENIE:

09.MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

02

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z towarzyszącymi usługami.

03

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- dopuszcza się lokalizację usług nieuciąŜliwych jako funkcji
zagospodarowaniu terenów
towarzyszącej.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- ustala się rewaloryzację przyrodniczą terenu przez przekształcenie ogrodów przydomowych uŜytkowych w ozdobne.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust.
3, pkt. 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się

POWIERZCHNIA: 0,50

04

05

06

- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulic
Krzywej, Jasnej, Sikorskiego i ulicy bez nazwy (działka nr
137), zgodnie z rysunkiem planu.
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- dla działek do 500 m² - do 25% powierzchni działki,
działki lub terenu,
- dla działek powyŜej 500 m² - do 20% powierzchni działki.
PowyŜsze ustalenia nie dotyczą zabudowy odtworzeniowej, dla
której dopuszcza się zachowanie istniejącej powierzchni
zabudowy.
- powierzchnia biologicznie czynna,

- min. 60% powierzchni działki.

- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

20

karta terenu numer: 09
- wysokości projektowanej zabudowy

- maksymalnie 10 m, wysokość zabudowy towarzyszącej 1
kondygnacja w przypadku dachu płaskiego, 1 kondygnacja +
poddasze w przypadku dachu stromego.

- geometria dachu,

07

08

09

10

- dachy strome, dwuspadowe o nachyleniu połaci od 25º do
50º; dla zabudowy towarzyszącej dopuszcza się dachy
płaskie.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- podział geodezyjny bez zmian z wyjątkiem dopuszczenia:
• podziału działki nr 141/1 na dwie działki budowlane o powierzchni min. 600 m²,
• podziałów korygujących i porządkujących.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulic Krzywej, Jasnej,
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
Sikorskiego i ulicy bez nazwy (działka nr 137),
- istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa w ul. Sikorskiego,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

11
12

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
lub do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
wymagania parkingowe:
technicznej
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji mieszkaniowej – min. 1 miejsce postojowe na
mieszkanie,
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100 m²
powierzchni usług.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 10
01

PRZEZNACZENIE:

10.MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z towarzyszącymi usługami.
POWIERZCHNIA: 0,60

02

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ochrony

- nie ustala się
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03
04

05

06

- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- dopuszcza się lokalizację usług nieuciąŜliwych jako funkcji
zagospodarowaniu terenów
towarzyszącej.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- ustala się rewaloryzację przyrodniczą terenu przez przekształcenie ogrodów przydomowych uŜytkowych w ozdobne.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu ,strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust.
3, pkt. 2,
- w obrębie terenu znajduje się fragment Góry św. Piotra (GP – na rysunku planu) związanej funkcjonalnie ze stanowiskiem
archeologicznym (nr 13; arkusz AZP 9-29) – wczesnośredniowieczna osada (IX–XIII w.), objętej strefą W.II. częściowej
ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust. 3, pkt. 1.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulic
Krzywej i Jasnej, zgodnie z rysunkiem planu.
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
działki lub terenu,

- dla działek do 500 m² - do 25% powierzchni działki,
- dla działek powyŜej 500 m² - do 20% powierzchni działki.
PowyŜsze ustalenia nie dotyczą zabudowy odtworzeniowej, dla
której dopuszcza się zachowanie istniejącej powierzchni
zabudowy.

- powierzchnia biologicznie czynna,

- min. 60% powierzchni działki.

- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy

- maksymalnie 10 m, wysokość zabudowy towarzyszącej 1
kondygnacja w przypadku dachu płaskiego, 1 kondygnacja +
poddasze w przypadku dachu stromego.

- geometria dachu,

07

08

- dachy strome, dwuspadowe o nachyleniu połaci od 25º do
50º; dla zabudowy towarzyszącej dopuszcza się dachy
płaskie.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- podział geodezyjny bez zmian z wyjątkiem dopuszczenia podziałów korygujących i porządkujących.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek
- nie ustala się
- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

09

10

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulicy Krzywej i Jasnej,
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych - istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
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- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

11
12

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
lub do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
wymagania parkingowe:
technicznej
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji mieszkaniowej – min. 1 miejsce postojowe na
mieszkanie,
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100 m²
powierzchni usług.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 11
01

PRZEZNACZENIE:

11.MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z towarzyszącymi usługami.
POWIERZCHNIA: 1,87

02

03
04

05

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- jak w pkt. 04.
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- ustala się przebieg publicznego przejścia pieszego, zgodnie z
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
rysunkiem planu.
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- dopuszcza się lokalizację usług nieuciąŜliwych jako funkcji
zagospodarowaniu terenów
towarzyszącej.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- ustala się rewaloryzację przyrodniczą terenu przez przekształcenie ogrodów przydomowych uŜytkowych w ozdobne.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu ,strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust.
3, pkt. 2,
- w obrębie terenu znajduja się fragmenty:
Góry św. Piotra (GP – na rysunku planu) oraz Góry Czarnej (GC – na rysunku planu) związane funkcjonalnie ze stanowiskiem
archeologicznym (nr 13; arkusz AZP 9-29) – wczesnośredniowieczna osada (IX–XIII w.), objęte strefą W.II. częściowej ochrony
archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust. 3, pkt. 1,
- zabudowa historyczna objęta ochroną konserwatorską:
1- ul. Kościuszki 11, willa przy w granicach obrysu budynku (z roku 1912), wpisana do rejestru zabytków nr decyzji A – 274 z
dnia 03.05.1988,
– zakres ochrony: zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z
2003r., Nr 162, poz. 1568),
2- ul. Kościuszki 12, budynek mieszkalny, mur., 1912 r., nr ewid. 181,
3- ul. Kościuszki 17, budynek mieszkalny, mur., lata 30 XX w., nr ewid. 182,
– zakres ochrony:
• ochrona bryły, detalu; ewentualne, niewielkie zmiany budynku muszą być szczególnie starannie zaprojektowane i
zharmonizowane pod względem zasad podziałów i proporcji, a takŜe detali, stolarki i kolorystyki oraz zastosowanych
materiałów budowlanych z formą istniejącego obiektu, a takŜe podporządkować się celowi uzyskania harmonijnej całości,
• obowiązuje wymóg uzgodnienia projektów budowlanych z właściwym konserwatorem zabytków,
• obowiązuje stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych oraz detali architektonicznych nawiązujących do form
historycznych istniejącego obiektu.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się
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- zasady umieszczania zieleni

06

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulic
Krzywej, Kaszubskiej, Kościuszki, Sikorskiego i ulicy bez
nazwy (działka nr 154/24) zgodnie z rysunkiem planu.
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- dla działek do 500 m² - do 25% powierzchni działki,
działki lub terenu,
- dla działek powyŜej 500 m² - do 20% powierzchni działki.
PowyŜsze ustalenia nie dotyczą zabudowy odtworzeniowej, dla
której dopuszcza się zachowanie istniejącej powierzchni
zabudowy.
- powierzchnia biologicznie czynna,

min. 60% powierzchni działki.

- gabaryty projektowanej zabudowy,

nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy

07

08

09

10

11

- maksymalnie 10 m, wysokość zabudowy towarzyszącej 1
kondygnacja w przypadku dachu płaskiego, 1 kondygnacja +
poddasze w przypadku dachu stromego,
- dla zabudowy historycznej bez zmian.
- geometria dachu,
- dachy strome, dwuspadowe o nachyleniu połaci od 25º do
50º; dla zabudowy towarzyszącej dopuszcza się dachy
płaskie,
- dla zabudowy historycznej bez zmian.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- podział geodezyjny bez zmian z wyjątkiem dopuszczenia:
• scalenia działek 921, 924, 927, 930, 933, 936, 937 z działką 104/1 w granicach linii rozgraniczających określonych na rysunku
planu i podziału działki 104/1zgodnie z istniejącym uŜytkowaniem (ogrody),
• podziałów korygujących i porządkujących.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulic Krzywej, Kościuszki
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
Sikorskiego i ulicy bez nazwy (działka nr 154/24),
- istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa w ulicach Sikorskiego i Kościuszki,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
lub do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
wymagania parkingowe:
technicznej
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji mieszkaniowej – min. 1 miejsce postojowe na
mieszkanie,
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100 m²
powierzchni usług.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
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12

- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 12
01

PRZEZNACZENIE:

12.U

tereny zabudowy usługowej

02

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, istniejący budynek biurowy.

03

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- ochrona bryły i detalu architektonicznego budynku.
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciąŜliwych,
zagospodarowaniu terenów
- zakaz rozbudowy.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- nie ustala się,
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej – obowiązują ustalenia §9,
ust. 3, pkt. 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się

POWIERZCHNIA: 0,04

04

05

06

07

08

09

10

- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- nie ustala się
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- nie ustala się
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,
- nie ustala się
- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- nie ustala się
- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- podział geodezyjny bez zmian z wyjątkiem dopuszczenia podziałów korygujących i porządkujących.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulicy Krakusa,
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych - istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
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karta terenu numer: 12
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

11
12

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
i do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
wymagania parkingowe:
technicznej
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100 m²
powierzchni usług, dopuszcza się lokalizację części miejsc
postojowych poza granicą działki.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 13
01

PRZEZNACZENIE:

13.U

tereny zabudowy usługowej

02

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, istniejący budynek biurowy.

03

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- ochrona bryły i detalu architektonicznego budynku.
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciąŜliwych,
zagospodarowaniu terenów
- zakaz rozbudowy.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- nie ustala się
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9
ust. 3, pkt. 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się

POWIERZCHNIA: 0,06

04

05

06

07

08

- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- nie ustala się
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- nie ustala się
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,
- nie ustala się
- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- nie ustala się
- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- podział geodezyjny bez zmian z wyjątkiem dopuszczenia podziałów korygujących i porządkujących.
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karta terenu numer: 13

09

10

- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulicy Kilińskiego,
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych - istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.

- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
technicznej

11
12

wymagania parkingowe:
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100 m²
powierzchni usług, dopuszcza się lokalizację części miejsc
postojowych poza granicą działki.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 14
01

PRZEZNACZENIE:

14.U

tereny zabudowy usługowej

02

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, istniejący budynek szkolny.

03

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- ochrona bryły i detalu architektonicznego budynku.
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciąŜliwych,
zagospodarowaniu terenów
- zakaz rozbudowy.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- nie ustala się
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9
ust. 3, pkt. 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się

POWIERZCHNIA: 0,08

04

05

- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się
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karta terenu numer: 14

06

07

08

09

10

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- nie ustala się
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- nie ustala się
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,
- nie ustala się
- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- nie ustala się
- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- podział geodezyjny bez zmian z wyjątkiem dopuszczenia podziałów korygujących i porządkujących.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulicy Kilińskiego,
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych - istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć cieplna,
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.

- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
technicznej

11
12

wymagania parkingowe:
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100 m²
powierzchni usług, dopuszcza się lokalizację części miejsc
postojowych poza granicą działki.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 15
01

PRZEZNACZENIE:

15.U

tereny zabudowy usługowej

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, istniejące obiekty usługowe, w tym szkoła podstawowa, centrum edukacyjne i inne.
POWIERZCHNIA: 1,74

02

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ochrony

- jak w pkt. 03, 04.
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karta terenu numer: 15

03

04

05

06

07

08

09

10

- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciąŜliwych.
zagospodarowaniu terenów
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- w granicach terenu występują pomniki przyrody:
• o numerze ewidencyjnym 24, topola czarna, ul. Kilińskiego (na terenie posesji szkoły przy płocie w sąsiedztwie budynku
Szkoły Policji, obręb 6, ark. 11, działka 677/1)
• o numerze ewidencyjnym 25, dąb szypułkowy ul. Kilińskiego (na terenie posesji szkoły przy płocie od ul. Kilińskiego obok
kiosku Ruch, obręb 6, ark. 11, działka 677/1)
– zasady ochrony zgodnie z §8, ust. 2 niniejszej uchwały,
- wymagana neutralizacja krajobrazowa obiektów kubaturowych przez nasadzenia zieleni wysokiej i średniej,
- wymagana rewaloryzacja przyrodnicza terenów z roślinnością ruderalną przez zagospodarowanie roślinnością wielowarstwową.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu ,strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust.
3, pkt. 2,
- na części terenu znajduje się fragment stanowiska archeologicznego:
• nr 7/13 (arkusz AZP 9-29) - wczesnośredniowieczna osada (XI-XIII w.), objęty strefą W.II. częściowej ochrony archeologicznokonserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust. 3, pkt. 1,
- w obrębie terenu znajduje się fragment Góry Groszowej (GG – na rysunku planu) związanej funkcjonalnie ze stanowiskiem
archeologicznym (nr 13; arkusz AZP 9-29) – wczesnośredniowieczna osada (IX–XIII w.), objętej strefą W.II. częściowej
ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust. 3, pkt. 1,
- zabudowa historyczna objęta ochroną konserwatorską:
ul. Kościuszki 3, budynek mieszkalny, obecnie Środowiskowy Dom Samopomocy, mur., lata 30 XX w., nr ewid. 180
– zakres ochrony:
• ochrona bryły, detalu; ewentualne, niewielkie zmiany budynku muszą być szczególnie starannie zaprojektowane i
zharmonizowane pod względem zasad podziałów i proporcji, a takŜe detali, stolarki i kolorystyki oraz zastosowanych
materiałów budowlanych z formą istniejącego obiektu, a takŜe podporządkować się celowi uzyskania harmonijnej całości,
• obowiązuje wymóg uzgodnienia projektów budowlanych z właściwym konserwatorem zabytków,
• obowiązuje stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych oraz detali architektonicznych nawiązujących do form
historycznych istniejącego obiektu.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulic
Kilińskiego, ul. Kościuszki i ulicy Przechodniej, zgodnie z
rysunkiem planu.
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- do 30% powierzchni działki.
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,

- nie ustala się

- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy

- w pierzei ulicy Kościuszki nie wyŜej niŜ budynek przy ul.
Kościuszki 3,
- w pierzei ul. Kilińskiego i na działce nr 682/14 nie wyŜej niŜ
budynek szkoły przy ul. Kilińskiego 38.

- geometria dachu,

- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- podział geodezyjny bez zmian z wyjątkiem dopuszczenia podziałów korygujących i porządkujących.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
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karta terenu numer: 15
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulic Kilińskiego i Kościuszki
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
oraz z ulicy Przechodnioej,
- istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć cieplna w ul. Kilińskiego,
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
i do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
wymagania parkingowe:
technicznej
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100 m²
powierzchni usług,
- dla szkół – min. 1,5 miejsc postojowych na 1 pomieszczenie
do nauki.
11 SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
12 STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 16
01

PRZEZNACZENIE:

16.MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z towarzyszącymi usługami.
POWIERZCHNIA: 0,27

02

03
04

05

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- dopuszcza się lokalizację usług nieuciąŜliwych jako funkcji
zagospodarowaniu terenów
towarzyszącej.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- ustala się rewaloryzację przyrodniczą terenu przez przekształcenie ogrodów przydomowych uŜytkowych w ozdobne.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu ,strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust.
3, pkt. 2,
- na części terenu znajduje się fragment stanowiska archeologicznego:
• nr 7/13 (arkusz AZP 9-29) - wczesnośredniowieczna osada (XI-XIII w.), objęty strefą W.II. częściowej ochrony
archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust. 3, pkt. 1.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów

- nie ustala się
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karta terenu numer: 16
06

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony
ul. Kościuszki i ul. Przechodniej, zgodnie z rysunkiem planu.
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
działki lub terenu,

- powierzchnia biologicznie czynna,
- gabaryty projektowanej zabudowy,
- wysokości projektowanej zabudowy

- do 20% powierzchni działki.
PowyŜsze ustalenie nie dotyczy zabudowy odtworzeniowej, dla
której dopuszcza się zachowanie istniejącej powierzchni
zabudowy.
min. 60% powierzchni działki
nie ustala się
- maksymalnie 10 m, wysokość zabudowy towarzyszącej 1
kondygnacja w przypadku dachu płaskiego, 1 kondygnacja +
poddasze w przypadku dachu stromego.

- geometria dachu,

07

08

- dachy strome, dwuspadowe o nachyleniu połaci od 25º do
50º; dla zabudowy towarzyszącej dopuszcza się dachy
płaskie.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- podział geodezyjny bez zmian z wyjątkiem dopuszczenia podziałów korygujących i porządkujących.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek
- nie ustala się
- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

09

10

11
12

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulicy Kościuszki i ulicy
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
Przechodniej,
- istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa w ul. Kościuszki,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
lub do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
Wymagania parkingowe do obliczania zapotrzebowania na
technicznej
miejsca postojowe dla samochodów osobowych:
- dla funkcji mieszkaniowej – min. 1 miejsce postojowe na
mieszkanie,
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100 m²
powierzchni usług.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.
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karta terenu numer: 17
01

PRZEZNACZENIE:

17.MW2 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
(powyŜej 6 mieszkań w budynku)
ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren częściowo zagospodarowany, budynek mieszkalny wielorodzinny.
POWIERZCHNIA: 0,23

02

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji

03

04

05

06

- jak w pkt. 04.

- pierzeja ul. Kilińskiego wymaga rewaloryzacji poprzez
usunięcie budynku przy ul. Kilińskiego 33 i budowę nowego
budynku mieszkalno-usługowego dobudowanego do
wschodniej ściany szczytowej budynku przy ul. Kilińskiego
35.
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- zakaz nadbudowy budynków istniejących,
zagospodarowaniu terenów
- zakaz budowy garaŜy naziemnych,
- dopuszcza się usługi nieuciąŜliwe w parterze projektowanej
zabudowy,
- dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy na granicy z
działkami 679/3 i 679/2.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- rewaloryzacja przyrodnicza terenów nie przeznaczonych pod zainwestowanie – zagospodarowanie roślinnością
wielowarstwową.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9
ust. 3, pkt. 2.
- WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulic
Kilińskiego i Przechodniej zgodnie z rysunkiem planu.
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- do 25% powierzchni działki.
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,
- min. 50% powierzchni działki.
- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

07

08

- nie wyŜej niŜ budynek przy ul. Kilińskiego 35.
- budynku przy ul. Kilińskiego 35 – bez zmian,
- budynku projektowanego - dach spadzisty o geometrii
nawiązującej do dachu budynku przy ul. Kilińskiego 35.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- warunkiem realizacji nowej zabudowy jest scalenie nieruchomości i podział geodezyjny wzdłuŜ linii rozgraniczającej.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek
- nie ustala się
- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

09

10

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
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karta terenu numer: 17

11
12

- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulic Kilińskiego i Przechodniej,
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych - istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć cieplna,
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa w ul. Kilińskiego,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
i do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
wymagania parkingowe:
technicznej
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji mieszkaniowej – min. 1 miejsce postojowe na
mieszkanie,
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100 m²
powierzchni usług.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0% w odniesieniu do gruntów, których jedynym właścicielem jest gmina,
- 30% dla pozostałych gruntów

karta terenu numer: 18
01

PRZEZNACZENIE:

18.MW2

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
(powyŜej 6 mieszkań w budynku)

0,14 ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, parking.
POWIERZCHNIA:

02

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów
03

04

05

- jak w pkt. 04
- pierzeja ul. Kilińskiego wymaga rewaloryzacji poprzez
budowę nowego budynku mieszkalno-usługowego.
- zakaz budowy garaŜy naziemnych,
- dopuszcza się usługi nieuciąŜliwe w parterze
projektowanej zabudowy.

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- rewaloryzacja przyrodnicza terenów nie przeznaczonych pod zainwestowanie – zagospodarowanie roślinnością
wielowarstwową.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9
ust. 3, pkt. 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów

- nie ustala się
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karta terenu numer: 18
06

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- ustala się obowiązującą linię zabudowy od strony ulicy
Kilińskiego oraz nieprzekraczalną linię zabudowy od strony
ulicy bez nazwy (działka nr 682/22), zgodnie z rysunkiem
planu.
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- do 25% powierzchni działki.
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,
- min. 50% powierzchni działki.
- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

07

08

09

10

11
12

- nie wyŜej niŜ budynku przy ul. Kilińskiego 35.
- dach spadzisty o geometrii nawiązującej do dachu budynku
przy ul. Kilińskiego 35.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- podział geodezyjny bez zmian z wyjątkiem dopuszczenia podziałów korygujących i porządkujących, w tym scaleń oraz podziału
wzdłuŜ linii rozgraniczającej.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulic Kilińskiego i Przechodniej,
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych - istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć cieplna,
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa w ul. Kilińskiego,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
i do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
wymagania parkingowe:
technicznej
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji mieszkaniowej – min. 1 miejsce postojowe na
mieszkanie,
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100 m²
powierzchni usług.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- dopuszcza się istniejący sposób uŜytkowania (parking) do czasu zagospodarowania docelowego.
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 30%.

karta terenu numer: 19
01

PRZEZNACZENIE:

19.U

tereny zabudowy usługowej

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

POWIERZCHNIA: 0,44

02
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karta terenu numer: 19
- teren zagospodarowany, istniejące obiekty usługowe – przedszkole miejskie.

03

04

05

06

07

08

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- jak w pkt. 03, 04.
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- dopuszcza się lokalizację usług nieuciąŜliwych wyłącznie z
zagospodarowaniu terenów
zakresu oświaty i kultury.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- ochrona zgrupowań wielowarstwowej roślinności o funkcjach ekologicznej i krajobrazowej,
- rewaloryzacja przyrodnicza terenów z roślinnością ruderalną przez zagospodarowanie wielowarstwową roślinnością ozdobną.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu ,strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust.
3, pkt. 2,
- zabudowa historyczna objęta ochroną konserwatorską:
ul. Kilińskiego 32, , przedszkole, dawna willa „Patria”, mur., 1908 r., nr ewid. 132,
ul. Kilińskiego 32a, kapliczka, mur., 1908 r., nr ewid. 132a,
ul. Kilińskiego 32b, teatr, mur., 1908 r., nr ewid. 132b,
– zakres ochrony:
• ochrona bryły, detalu; ewentualne, niewielkie zmiany budynku muszą być szczególnie starannie zaprojektowane i
zharmonizowane pod względem zasad podziałów i proporcji, a takŜe detali, stolarki i kolorystyki oraz zastosowanych
materiałów budowlanych z formą istniejącego obiektu, a takŜe podporządkować się celowi uzyskania harmonijnej całości,
• obowiązuje wymóg uzgodnienia projektów budowlanych z właściwym konserwatorem zabytków,
• obowiązuje stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych oraz detali architektonicznych nawiązujących do form
historycznych istniejącego obiektu.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- zakaz budowy nowych obiektów.
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- nie ustala się
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- bez zmian.
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,
- nie ustala się
- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- nie ustala się
- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- podział geodezyjny bez zmian z wyjątkiem:
• korekty granicy działki wzdłuŜ linii rozgraniczającej od strony zachodniej,
• dopuszczenia podziałów korygujących i porządkujących.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek
- nie ustala się
- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

09

10

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulic Kilińskiego, Kościuszki i
Przechodniej,
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
- istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć cieplna,
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa w ul. Kościuszki,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
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- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

11
12

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
lub do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
wymagania parkingowe:
technicznej
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100 m²
powierzchni usług,
- .dla funkcji oświatowej (przedszkole) – min. 1,5 miejsc
postojowych na 1 oddział.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 20
01

PRZEZNACZENIE:

20.U

tereny zabudowy usługowej

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren częściowo zagospodarowany, nieczynne obiekty dawnego browaru, budynki mieszkalne.
POWIERZCHNIA: 2,45

02

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji

- jak w pkt. 04.
- teren dawnego browaru – wymagana rewaloryzacja, nowe
ukształtowanie zabudowy towarzyszącej i przekształcenia
funkcjonalne.

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów

03

04

05

- dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciąŜliwych z
moŜliwością nieuciąŜliwej działalności w zakresie
odtworzonej produkcji piwa w istniejących obiektach,
- dopuszcza się funkcję mieszkaniową oraz zachowanie
istniejącej funkcji mieszkaniowej
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- wymagana rewaloryzacja przyrodnicza terenów z roślinnością ruderalną oraz terenów nie przeznaczonych pod zainwestowanie
przez zagospodarowanie roślinnością wielowarstwową.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu ,strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust.
3, pkt. 2,
- w obrębie terenu znajduje się fragment Góry Czarnej (GC – na rysunku planu) związanej funkcjonalnie ze stanowiskiem
archeologicznym (nr 13; arkusz AZP 9-29) – wczesnośredniowieczna osada (IX–XIII w.), objętej strefą W.II. częściowej
ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust. 3, pkt. 1,
- zabudowa historyczna objęta ochroną konserwatorską:
1- zespół budynków browaru wraz z urządzeniami przy ul. Kilińskiego 26 (z roku ok. 1857), budynki wraz z otoczeniem, nr
decyzji A – 299 z dnia 06.07.1989
– zakres ochrony: zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2003r., Nr 162, poz. 1568),
2- ul. Kaszubska 17, budynek mieszkalny – willa, mur., pocz. XIX w., nr ewid. 114,
– zakres ochrony:
• ochrona bryły, detalu; ewentualne, niewielkie zmiany budynku muszą być szczególnie starannie zaprojektowane i
zharmonizowane pod względem zasad podziałów i proporcji, a takŜe detali, stolarki i kolorystyki oraz zastosowanych
materiałów budowlanych z formą istniejącego obiektu, a takŜe podporządkować się celowi uzyskania harmonijnej całości,
• obowiązuje wymóg uzgodnienia projektów budowlanych z właściwym konserwatorem zabytków,
• obowiązuje stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych oraz detali architektonicznych nawiązujących do form
historycznych istniejącego obiektu.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się
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06

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulic
Kościuszki, Kilińskiego i Kaszubskiej, zgodnie z rysunkiem
planu; zapewnić ekspozycję widokową zespołu zabytkowego
od strony ul. Kilińskiego.
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- nie ustala się
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,
- min. 20% powierzchni działki.
- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy

- w pierzei ul. Kościuszki do 2 kond. naziemnych + poddasze.
- na pozostałym terenie do 16 m

- geometria dachu,

07

08

- w pierzei ul. Kościuszki dachy dwu lub wielospadowe
- na pozostałym terenie nie ustala się
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- dopuszcza się podział terenu na działki budowlane,
- dopuszcza się scalenia działek,
- dopuszcza się podziały korygujące i porządkujące.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek
- nie ustala się
- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

09

10

- min. powierzchnia działki dla nowych podziałów - 1000m².

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulic Kilińskiego i Kościuszki
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
oraz tylko dla działek 690/5 i 690/6 z ulicy Kaszubskiej,
- istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć cieplna,
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
i do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
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- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
technicznej

11
12

wymagania parkingowe:
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100m²
powierzchni usług,
- dla funkcji handlowej - 3 miejsca postojowe na 100 m2
powierzchni sprzedaŜy,
- dla restauracji, kawiarni, barów – min. 24 miejsca postojowe
na 100 miejsc konsumpcyjnych,
- dla biur, urzędów, banków, kancelarii adwokackich – min. 30
miejsc postojowych na 1000m² powierzchni uŜytkowej,
- dla kin, teatrów – min. 22 miejsca postojowe na 100 miejsc
siedzących,
- dla obiektów wystawowych, galerii – min. 20 miejsc
postojowych na 1000m² powierzchni uŜytkowej,
- dla obiektów sportu i rekreacji – min. 10 miejsc postojowych
na 100m² powierzchni uŜytkowej,
- dla funkcji mieszkaniowej – min. 1 miejsce postojowe na
mieszkanie.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 30%.

karta terenu numer: 21
01

PRZEZNACZENIE:

21.ZP

tereny zieleni urządzonej

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, zespół zieleni urządzonej.
POWIERZCHNIA: 0,47

02

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów

03

04

05

- nie ustala się
- nie ustala się

- zakaz umieszczania nośników reklamowych,
- zakaz umieszczania tymczasowych obiektów
usługowo – handlowych.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- ochrona zgrupowań wielowarstwowej roślinności o funkcjach ekologicznej i krajobrazowej,
- rewaloryzacja przyrodnicza terenów z roślinnością ruderalną przez zagospodarowanie wielowarstwową roślinnością ozdobną.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9
ust. 3, pkt. 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów

06

07

- zakaz umieszczania nośników reklamowych,
- zakaz umieszczania tymczasowych obiektów
usługowo – handlowych.
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- nie ustala się
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,

- nie ustala się

- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- nie ustala się
- geometria dachu,
- nie ustala się
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
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08

09

10

11
12

- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- podział geodezyjny bez zmian z wyjątkiem dopuszczenia podziałów korygujących i porządkujących.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- dostępność terenu z ulicy Kaszubskiej.
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- nie ustala się
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
- nie ustala się
technicznej
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 22
01

PRZEZNACZENIE:

22.KP,ZP tereny urządzeń komunikacji (parking), zieleń urządzona
ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren niezagospodarowany, w tym droga gruntowa.
POWIERZCHNIA: 1,49

02

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ochrony

03

04

05

06

- fragment terenu znajduje się w zasięgu strefy 50m od granicy
cmentarza komunalnego – ograniczenia dla zabudowy i
zagospodarowania według obowiązujących przepisów –
obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia,
jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na
cmentarze (Dz. U. nr 52, poz. 315).

- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- wymagana budowa parkingu na min. 90 miejsc postojowych.
zagospodarowaniu terenów
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- ochrona zgrupowań wielowarstwowej roślinności o funkcjach ekologicznej i krajobrazowej,
- rewaloryzacja przyrodnicza terenów z roślinnością ruderalną przez zagospodarowanie wielowarstwową roślinnością ozdobną.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9
ust. 3, pkt. 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- nie ustala się
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,

- nie ustala się

- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- nie ustala się
- nie ustala się

- nie ustala się
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karta terenu numer: 22
07

08

09

10

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- dopuszcza się scalenia, wydzielenie działki parkingu oraz podziały korygujące i porządkujące.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- dostępność terenu z ulicy Madalińskiego.
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych - istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

11
12

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
- odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
i do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- nie ustala się

- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
technicznej
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 23
01

PRZEZNACZENIE:

23.U
POWIERZCHNIA:

02

03

04

05

tereny zabudowy usługowej
0,87

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren niezagospodarowany, istniejący budynek mieszkalno-biurowy (częściowo nieuŜytkowany).
- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- jak w pkt 03.
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które - nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- dopuszcza się lokalizację stacji paliw.
zagospodarowaniu terenów
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- wymagana rewaloryzacja przyrodnicza terenów z roślinnością ruderalną przez zagospodarowanie roślinnością
wielowarstwową.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu ,strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9
ust. 3, pkt 2,
- w obrębie terenu znajduje się fragment Góry Glinianej (GGL – na rysunku planu) związanej funkcjonalnie ze stanowiskiem
archeologicznym (nr 13; arkusz AZP 9-29) – wczesnośredniowieczna osada (IX–XIII w.), objętej strefą W.II. częściowej
ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust. 3, pkt. 1.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się
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karta terenu numer: 23

06

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulic
Madalińskiego i Kaszubskiej, zgodnie z rysunkiem planu.
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,

07

08

10

- do 40% powierzchni działki.
- min. 20%.

- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- do 12m.
- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- dopuszcza się podział działki,
- ustala się korektę granicy działki wzdłuŜ linii rozgraniczającej od strony zachodniej.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek
- min. 25m.
- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

09

- nie ustala się

- min. 1500 m².

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 80-100º.
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulic Madalińskiego i
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków
Kaszubskiej wraz z sięgaczem,
komunikacyjnych
- istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
i do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
wymagania parkingowe:
technicznej
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100m²
powierzchni usług,
- dla funkcji handlowej 3 miejsca postojowe na 100 m2
powierzchni sprzedaŜy
- dla restauracji, kawiarni, barów – min. 24 miejsca postojowe
na 100 miejsc konsumpcyjnych,
- dla biur, urzędów, banków, kancelarii adwokackich – min. 30
miejsc postojowych na 1000m² powierzchni uŜytkowej,
- dla kin, teatrów – min. 22 miejsca postojowe na 100 miejsc
siedzących,
- dla obiektów wystawowych, galerii – min. 20 miejsc
postojowych na 1000m² powierzchni uŜytkowej,
- dla obiektów sportu i rekreacji – min. 10 miejsc postojowych
na 100m² powierzchni uŜytkowej.
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karta terenu numer: 23
11
12

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 30%.

karta terenu numer: 24
01

PRZEZNACZENIE:

24.MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

0,78 ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.
POWIERZCHNIA:

02

03
04

05

06

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- jak w pkt. 04.
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- dopuszcza się lokalizację usług nieuciąŜliwych jako funkcji
zagospodarowaniu terenów
towarzyszącej.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- ustala się rewaloryzację przyrodniczą terenu przez przekształcenie ogrodów przydomowych uŜytkowych w ozdobne.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu ,strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust.
3, pkt. 2,
- w obrębie terenu znajduje się fragment Góry Glinianej (GGL – na rysunku planu) związanej funkcjonalnie ze stanowiskiem
archeologicznym (nr 13; arkusz AZP 9-29) – wczesnośredniowieczna osada (IX–XIII w.), objętej strefą W.II. częściowej ochrony
archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust. 3, pkt. 1.,
- zabudowa historyczna objęta ochroną konserwatorską:
ul. Madalińskiego 3, budynek mieszkalny, willa, mur., z ok. 1930 r.,
ul. Madalińskiego 7, budynek mieszkalny, willa, mur., z ok. 1930 r.,
ul. Madalińskiego 9, budynek mieszkalny, willa, drewn., z ok. 1930 r.,
– zakres ochrony:
• ochrona bryły, detalu; ewentualne, niewielkie zmiany budynku muszą być szczególnie starannie zaprojektowane i
zharmonizowane pod względem zasad podziałów i proporcji, a takŜe detali, stolarki i kolorystyki oraz zastosowanych
materiałów budowlanych z formą istniejącego obiektu, a takŜe podporządkować się celowi uzyskania harmonijnej całości,
• obowiązuje wymóg uzgodnienia projektów budowlanych z właściwym konserwatorem zabytków,
• obowiązuje stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych oraz detali architektonicznych nawiązujących do form
historycznych istniejącego obiektu.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulicy
Madalińskiego, zgodnie z rysunkiem planu.
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
działki lub terenu,

- dla działek do 500 m² - do 25% powierzchni działki,
- dla działek powyŜej 500 m² - do 20% powierzchni działki.
PowyŜsze ustalenia nie dotyczą zabudowy odtworzeniowej, dla
której dopuszcza się zachowanie istniejącej powierzchni
zabudowy.

- powierzchnia biologicznie czynna,

- min. 60% powierzchni działki.

- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy

07

- maksymalnie 10 m, wysokość zabudowy towarzyszącej 1
kondygnacja w przypadku dachu płaskiego, 1 kondygnacja +
poddasze w przypadku dachu stromego.
- geometria dachu,
- dachy strome, dwuspadowe o nachyleniu połaci od 25º do
50º; dla zabudowy towarzyszącej dopuszcza się dachy
płaskie.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
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karta terenu numer: 24
08

09

10

11
12

- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- podział geodezyjny bez zmian z wyjątkiem dopuszczenia:
• podziału działki nr 6 na dwie działki budowlane,
• podziałów korygujących i porządkujących.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulicy Madalińskiego, do działki
43 poprzez działkę nr 16,
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
- istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
lub do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
wymagania parkingowe:
technicznej
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji mieszkaniowej – min. 1 miejsce postojowe na
mieszkanie,
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100 m²
powierzchni usług.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 25
01

PRZEZNACZENIE:

25.U

tereny zabudowy usługowej

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, istniejące obiekty usługowe, magazynowe i produkcyjne.
POWIERZCHNIA: 0,97

02

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów

03

- jak w pkt. 03, 04.
- nie ustala się

- dopuszcza się zachowanie istniejących funkcji
magazynowych i produkcyjnych,
- w budynku przy ul. Kaszubskiej 16, działka nr 21/2
dopuszcza się funkcję mieszkaniową jako towarzyszącą
funkcji usługowej.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- wymagana neutralizacja krajobrazowa obiektów kubaturowych przez nasadzenia zieleni wysokiej i średniej,
- wymagana rewaloryzacja przyrodnicza terenów z roślinnością ruderalną przez zagospodarowanie roślinnością wielowarstwową.
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karta terenu numer: 25
04

05

06

07

08

09

10

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu ,strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust.
3, pkt. 2,
- w obrębie terenu znajduje się fragment Góry Glinianej (GGL – na rysunku planu) związanej funkcjonalnie ze stanowiskiem
archeologicznym (nr 13; arkusz AZP 9-29) – wczesnośredniowieczna osada (IX–XIII w.), objętej strefą W.II. częściowej ochrony
archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust. 3, pkt. 1.,
- zabudowa historyczna objęta ochroną konserwatorską:
ul. Kaszubska 18, budynek magazynowy, mur., koniec XIX w., zespół dawnego młyna nr ewid. 115,
– zakres ochrony:
• ochrona bryły, detalu; ewentualne, niewielkie zmiany budynku muszą być szczególnie starannie zaprojektowane i
zharmonizowane pod względem zasad podziałów i proporcji, a takŜe detali, stolarki i kolorystyki oraz zastosowanych
materiałów budowlanych z formą istniejącego obiektu, a takŜe podporządkować się celowi uzyskania harmonijnej całości,
• obowiązuje wymóg uzgodnienia projektów budowlanych z właściwym konserwatorem zabytków,
• obowiązuje stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych oraz detali architektonicznych nawiązujących do form
historycznych istniejącego obiektu.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulicy
Kaszubskiej wraz z sięgaczami, zgodnie z rysunkiem planu.
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- do 30% powierzchni działki.
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,
- min. 40% powierzchni działki.
- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- 12m.
- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- dopuszcza się scalenia działek,
- dopuszcza się podziały korygujące i porządkujące.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulicy Kaszubskiej wraz z
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
sięgaczami,
- istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
i do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
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karta terenu numer: 25
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
technicznej

11
12

wymagania parkingowe:
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100m²
powierzchni usług,
- dla restauracji, kawiarni, barów – min. 24 miejsca postojowe
na 100 miejsc konsumpcyjnych,
- dla biur, urzędów, banków, kancelarii adwokackich – min. 30
miejsc postojowych na 1000m² powierzchni uŜytkowej,
- dla kin, teatrów – min. 22 miejsca postojowe na 100 miejsc
siedzących,
- dla obiektów wystawowych, galerii – min. 20 miejsc
postojowych na 1000m² powierzchni uŜytkowej,
- dla obiektów sportu i rekreacji – min. 10 miejsc postojowych
na 100m² powierzchni uŜytkowej,
- dla hurtowni i magazynów – min. 1 miejsce postojowe na
100m² powierzchni składowej,
- dla zakładów produkcyjnych i rzemiosła – min. 10 miejsc
postojowych na 100 zatrudnionych.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 26
01

PRZEZNACZENIE:

26.KP

tereny urządzeń komunikacji
parking

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, parking i wejście na tereny sportowe.
POWIERZCHNIA: 0,14

02

03

04

05

06

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- zachować reprezentacyjne wejście do terenów sportowych.
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- ochrona istniejącego, zdrowego drzewostanu,
- odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej – obowiązują ustalenia §9,
ust. 3, pkt. 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- nie ustala się
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,

- nie ustala się

- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- nie ustala się
- nie ustala się

- nie ustala się
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karta terenu numer: 26
07

08

09

10

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- podział geodezyjny zgodny z rysunkiem planu.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulicy Madalińskiego,
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych - istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

11
12

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
- odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
i do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- nie ustala się

- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
technicznej
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 27
01

PRZEZNACZENIE:

27.KP,ZP tereny urządzeń komunikacji (parking), zieleń urządzona
ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren częściowo zagospodarowany, parking naziemny.
POWIERZCHNIA: 0,31

02

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów

03

04

05

- nie ustala się
- ustala się przebieg publicznego przejścia pieszego, zgodnie z
rysunkiem planu.
- ustala się wymóg organizacji urządzonego terenu zieleni z
przejściem pieszym łączącym teren 03.ZP z Laskiem
Północnym,
- dopuszcza się moŜliwość zmiany organizacji miejsc
postojowych z zachowaniem powierzchni parkingu bez
zmian,
- przez teren 27.KP,ZP dopuszcza się dojazd do terenu 28.U.

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- ochrona istniejącego, zdrowego drzewostanu,
- odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej – obowiązują ustalenia §9,
ust. 3, pkt. 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
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karta terenu numer: 27
- zasady umieszczania obiektów małej architektury

06

07

08

09

10

11
12

- nie ustala się

- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- nie ustala się
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,

- nie ustala się

- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- nie ustala się
- nie ustala się

- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- podział geodezyjny zgodny z rysunkiem planu.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- dostępność terenu z ulicy Kaszubskiej z sięgaczem,
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych - istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
i do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
- nie ustala się
technicznej
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 28
01

PRZEZNACZENIE:

28.U

tereny zabudowy usługowej

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, istniejące obiekty usługowe i produkcyjne.
POWIERZCHNIA: 0,72

02

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ochrony

- jak w pkt. 03, 04.
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karta terenu numer: 28

03

04

05

06

07

08

- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- dopuszcza się zachowanie istniejących funkcji
zagospodarowaniu terenów
produkcyjnych.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- wymagana neutralizacja krajobrazowa obiektów kubaturowych przez nasadzenia zieleni wysokiej i średniej,
- wymagana rewaloryzacja przyrodnicza terenów z roślinnością ruderalną przez zagospodarowanie roślinnością wielowarstwową.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej – obowiązują ustalenia §9,
ust. 3, pkt. 2.,
- zabudowa historyczna objęta ochroną konserwatorską:
ul. Kaszubska 20, budynek usługowy – Sp-nia Pracy, szachulcowy, koniec XIX w., dawny młyn, nr ewid. 114,
– zakres ochrony:
• ochrona bryły, detalu; ewentualne, niewielkie zmiany budynku muszą być szczególnie starannie zaprojektowane i
zharmonizowane pod względem zasad podziałów i proporcji, a takŜe detali, stolarki i kolorystyki oraz zastosowanych
materiałów budowlanych z formą istniejącego obiektu, a takŜe podporządkować się celowi uzyskania harmonijnej całości,
• obowiązuje wymóg uzgodnienia projektów budowlanych z właściwym konserwatorem zabytków,
• obowiązuje stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych oraz detali architektonicznych nawiązujących do form
historycznych istniejącego obiektu.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu.
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- do 30% powierzchni działki.
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,
- min. 40% powierzchni działki.
- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- 12m.
- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- dopuszcza się scalenia działek,
- ustala się korekty granic działek zgodnie z liniami rozgraniczającymi,
- dopuszcza się podziały korygujące i porządkujące.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek
- nie ustala się
- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

09

10

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulicy Kaszubskiej; dopuszcza
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
się dojazd do działek 24/6 i 24/13 poprzez teren 27.KP,ZP;
- istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.

48

karta terenu numer: 28
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

11
12

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
i do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
wymagania parkingowe:
technicznej
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100m²
powierzchni usług,
- dla restauracji, kawiarni, barów – min. 24 miejsca postojowe
na 100 miejsc konsumpcyjnych,
- dla biur, urzędów, banków, kancelarii adwokackich – min. 30
miejsc postojowych na 1000m² powierzchni uŜytkowej,
- dla kin, teatrów – min. 22 miejsca postojowe na 100 miejsc
siedzących,
- dla obiektów wystawowych, galerii – min. 20 miejsc
postojowych na 1000m² powierzchni uŜytkowej,
- dla obiektów sportu i rekreacji – min. 10 miejsc postojowych
na 100m² powierzchni uŜytkowej,
- dla hurtowni i magazynów – min. 1 miejsce postojowe na
100m² powierzchni składowej,
- dla zakładów produkcyjnych i rzemiosła – min. 10 miejsc
postojowych na 100 zatrudnionych.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 29
01

PRZEZNACZENIE:

29.MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

02

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany, zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.

03

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- dopuszcza się lokalizację usług nieuciąŜliwych jako funkcji
zagospodarowaniu terenów
towarzyszącej.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- ustala się rewaloryzację przyrodniczą terenu przez przekształcenie ogrodów przydomowych uŜytkowych w ozdobne.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej – obowiązują ustalenia §9,
ust. 3, pkt. 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się

POWIERZCHNIA: 0,24

04

05

06

- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
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- linia zabudowy

- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulicy
Kaszubskiej, zgodnie z rysunkiem planu.

- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
działki lub terenu,

- dla działek do 500 m² - do 25% powierzchni działki,
- dla działek powyŜej 500 m² - do 20% powierzchni działki.
PowyŜsze ustalenia nie dotyczą zabudowy odtworzeniowej, dla
której dopuszcza się zachowanie istniejącej powierzchni
zabudowy.

- powierzchnia biologicznie czynna,

- min. 60% powierzchni działki.

- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy

07

08

09

10

11
12

- maksymalnie 10 m, wysokość zabudowy towarzyszącej 1
kondygnacja w przypadku dachu płaskiego, 1 kondygnacja +
poddasze w przypadku dachu stromego.
- geometria dachu,
- dachy strome, dwuspadowe o nachyleniu połaci od 25º do
50º; dla zabudowy towarzyszącej dopuszcza się dachy
płaskie.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- podział geodezyjny bez zmian z wyjątkiem dopuszczenia podziałów korygujących i porządkujących.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulicy Kaszubskiej
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych - istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
lub do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
wymagania parkingowe:
technicznej
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji mieszkaniowej – min. 1 miejsce postojowe na
mieszkanie,
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100 m²
powierzchni usług.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.
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01

PRZEZNACZENIE:

30.U

tereny zabudowy usługowej

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren niezagospodarowany.
POWIERZCHNIA: 0,75

02

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów
03
04

05

06

07

08

09

10

- jak w pkt. 03.

- ustala się przebieg publicznego przejścia pieszego, zgodnie z
rysunkiem planu.
- dopuszcza się organizację ulicy dojazdowej wraz z
wymaganym publicznym przejściem pieszym,
- dopuszcza się zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- nie ustala się
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej – obowiązują ustalenia §9,
ust. 3, pkt. 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- nie ustala się
- zasady umieszczania nośników reklamowych

- nie ustala się

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ulicy
Kaszubskiej, zgodnie z rysunkiem planu.
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,

- do 30% powierzchni działki.

- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- do 12m.
- nie ustala się

- min. 40% powierzchni działki.

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- dopuszcza się scalenia i podział działki nr 28,
- ustala się korektę granicy terenu wzdłuŜ linii rozgraniczającej od strony zachodniej.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- min. 2000m².

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 80-100º.
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- ustala się dostępność terenu z ulicy Kaszubskiej,
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych - istniejąca infrastruktura w terenie:
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
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- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

11
12

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
- odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
i do gruntu,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej
lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
wymagania parkingowe:
technicznej
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na 100m²
powierzchni usług,
- dla restauracji, kawiarni, barów – min. 24 miejsca postojowe
na 100 miejsc konsumpcyjnych,
- dla biur, urzędów, banków, kancelarii adwokackich – min. 30
miejsc postojowych na 1000m² powierzchni uŜytkowej,
- dla obiektów wystawowych, galerii – min. 20 miejsc
postojowych na 1000m² powierzchni uŜytkowej,
- dla obiektów sportu i rekreacji – min. 10 miejsc postojowych
na 100m² powierzchni uŜytkowej.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 31
01

PRZEZNACZENIE:

31.KDG

tereny dróg publicznych – droga główna

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany – ulica Kaszubska – droga główna leŜąca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213.
POWIERZCHNIA: 2,34

02

03

04

05

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- przy przebudowie ulicy maksymalnie chronić istniejący, zdrowy drzewostan,
- odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej – obowiązują ustalenia §9,
ust. 3, pkt. 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- dopuszcza się obiekty małej architektury związane z ruchem
kołowym, pieszym i rowerowym.
- zasady umieszczania nośników reklamowych
- nie ustala się
- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów

06

- dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,
- zakazuje się umieszczania reklam wielkogabarytowych,
- zakazuje się lokalizacji tymczasowych budynków
usługowych,
- dopuszcza się lokalizację pasów zieleni izolacyjnej.
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- nie ustala się
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07

08

09

10

11
12

- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,

- nie ustala się

- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- nie ustala się
- nie ustala się

- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- obszary podziałów i scaleń
- ustala się wydzielenie terenu zgodnie z rysunkiem planu,
- dopuszcza się scalanie działek.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego
- nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- wskazane jest wykonanie pasa rozdziału ruchu, zwłaszcza w obrębie przejść dla pieszych (azyle dla pieszych).
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- istniejąca infrastruktura w terenie:
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- ustala się:
- szerokość pasa drogowego min. 18,0m, nie dotyczy
sięgaczy,
- jedna jezdnia zawierająca zmienną ilość pasów ruchu o
minimalnej szerokości pasa ruchu 3,25m,
- obustronne ciągi piesze lub pieszo - rowerowe,
- dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego
oraz lokalizację nowych sieci.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
- wymagania parkingowe: nie dopuszcza się parkowania w
technicznej
pasie drogowym.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 32
01

PRZEZNACZENIE:

32.KDZ

tereny dróg publicznych – droga zbiorcza

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany – ulica Kościuszki – droga zbiorcza w kategorii dogi gminnej.
POWIERZCHNIA: 0,96

02

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów

- jak w pkt. 04.
- nie ustala się
- nie ustala się
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03

04

05

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- przy przebudowie ulicy maksymalnie chronić istniejący, zdrowy drzewostan,
- odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu ,strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust.
3, pkt. 2,
- na części terenu znajduje się fragment stanowiska archeologicznego:
• nr 7/13 (arkusz AZP 9-29) - wczesnośredniowieczna osada (XI-XIII w.), objęty strefą W.II. częściowej ochrony archeologicznokonserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust. 3, pkt. 1,
w obrębie terenu znajduje się fragment Góry Czarnej (GC – na rysunku planu) związanej funkcjonalnie ze stanowiskiem
archeologicznym (nr 13; arkusz AZP 9-29) – wczesnośredniowieczna osada (IX–XIII w.), objętej strefą W.II. częściowej ochrony
archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust. 3, pkt. 1.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- dopuszcza się obiekty małej architektury związane z ruchem
kołowym, pieszym i rowerowym.
- zasady umieszczania nośników reklamowych
- nie ustala się
- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych
- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się
- nie ustala się
- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów

06

07

08

09

10

- dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,
- zakazuje się umieszczania reklam wielkogabarytowych,
- zakazuje się lokalizacji tymczasowych budynków
usługowych,
- dopuszcza się lokalizację pasów zieleni izolacyjnej.
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- nie ustala się
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- nie ustala się
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,
- nie ustala się
- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- nie ustala się
- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- obszary podziałów i scaleń
- dopuszcza się scalanie działek.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego
- nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- wskazane jest wykonanie pasa rozdziału ruchu, zwłaszcza w obrębie przejść dla pieszych (azyle dla pieszych).
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- istniejąca infrastruktura w terenie:
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- ustala się:
- szerokość pasa drogowego min. 18,0m,
- jedna jezdnia zawierająca zmienną ilość pasów ruchu o
minimalnej szerokości pasa ruchu 3,25m,
- obustronne ciągi piesze lub pieszo- rowerowe,
- dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego
oraz lokalizację nowych sieci.
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karta terenu numer: 32
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

11
12

zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się,
odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
-

- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
- wymagania parkingowe: nie dopuszcza się parkowania w
technicznej
pasie drogowym.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 33
01

PRZEZNACZENIE:

33.KDZ

tereny dróg publicznych – droga zbiorcza

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany – ulica Madalińskiego – droga zbiorcza w kategorii drogi gminnej.
POWIERZCHNIA: 0,67

02

03

04

05

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- przy przebudowie ulicy maksymalnie chronić istniejący, zdrowy drzewostan,
- odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej – obowiązują ustalenia §9,
ust. 3, pkt. 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- dopuszcza się obiekty małej architektury związane z ruchem
kołowym, pieszym i rowerowym.
- zasady umieszczania nośników reklamowych
- nie ustala się
- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów

06

07

08

- dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,
- zakazuje się umieszczania reklam wielkogabarytowych,
- dopuszcza się lokalizację pasów zieleni izolacyjnej.
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- nie ustala się
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- nie ustala się
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,
- nie ustala się
- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- nie ustala się
- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- obszary podziałów i scaleń
- ustala się wydzielenie terenu zgodnie z rysunkiem planu,
- dopuszcza się scalanie działek.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek
- nie ustala się
- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się
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karta terenu numer: 33
09

10

11
12

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego
- nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- wskazane jest wykonanie pasa rozdziału ruchu, zwłaszcza w obrębie przejść dla pieszych (azyle dla pieszych).
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- istniejąca infrastruktura w terenie:
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- ustala się:
- szerokość pasa drogowego min. 20,0m,
- jedna lub dwie jezdnie zawierające zmienną ilość pasów
ruchu o minimalnej szerokości pasa ruchu 3,25m,
- obustronne ciągi piesze lub pieszo- rowerowe,
- dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego
oraz lokalizację nowych sieci.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
- wymagania parkingowe: nie dopuszcza się parkowania w
technicznej
pasie drogowym.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 34
01

PRZEZNACZENIE:

34.KDL

tereny dróg publicznych – droga lokalna

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany – ulica Kilińskiego – droga lokalna w kategorii drogi gminnej.
POWIERZCHNIA: 0,81

02

03

04

05

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- przy przebudowie ulicy maksymalnie chronić istniejący, zdrowy drzewostan,
- odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej – obowiązują ustalenia §9,
ust. 3, pkt. 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- dopuszcza się obiekty małej architektury związane z ruchem
kołowym, pieszym i rowerowym.
- zasady umieszczania nośników reklamowych
- nie ustala się
- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się
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karta terenu numer: 34
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów
06

07

08

09

10

- dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,
- zakazuje się umieszczania reklam wielkogabarytowych,
- dopuszcza się lokalizację pasów zieleni izolacyjnej.
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- nie ustala się
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- nie ustala się
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,
- nie ustala się
- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- nie ustala się
- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- obszary podziałów i scaleń
- dopuszcza się scalanie działek.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego
- nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- istniejąca infrastruktura w terenie:
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
sieć cieplna na fragmencie ulicy,
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- ustala się:
- szerokość pasa drogowego min. 11,0m,
- jedna jezdnia zawierająca zmienną ilość pasów ruchu o
minimalnej szerokości pasa ruchu 3,25m,
- obustronne ciągi piesze,
- dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego
oraz lokalizację nowych sieci.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

11
12

zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się,
odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
-

- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
- wymagania parkingowe: dopuszcza się parkowanie w
technicznej
zatokach postojowych.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 35
01

PRZEZNACZENIE:

35.KDD

tereny dróg publicznych – droga dojazdowa

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany – ulica Madalińskiego – droga dojazdowa w kategorii drogi gminnej.
POWIERZCHNIA: 0,28

02

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ochrony

- nie ustala się
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karta terenu numer: 35

03

04

05

- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- w granicach terenu występują pomniki przyrody:
• o numerze ewidencyjnym 49, dwa kasztany jadalne, ul. Madalińskiego, na wprost posesji nr 11 i 13, obręb 5, ark. 1 działka
10/6
– zasady ochrony zgodnie z §8, ust. 2 niniejszej uchwały.
- przy przebudowie ulicy maksymalnie chronić istniejący, zdrowy drzewostan,
- odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej – obowiązują ustalenia §9,
ust. 3, pkt. 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- dopuszcza się obiekty małej architektury związane z ruchem
kołowym, pieszym i rowerowym.
- zasady umieszczania nośników reklamowych
- nie ustala się
- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów

06

07

08

- dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,
- zakazuje się umieszczania reklam wielkogabarytowych,
- dopuszcza się lokalizację pasów zieleni izolacyjnej.
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- nie ustala się
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- nie ustala się
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,
- nie ustala się
- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- nie ustala się
- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- obszary podziałów i scaleń
- ustala się wydzielenie terenu zgodnie z rysunkiem planu,
- dopuszcza się scalanie działek.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek
- nie ustala się
- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

09

10

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego
- nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- istniejąca infrastruktura w terenie:
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- ustala się:
- szerokość pasa drogowego min. 15,0 oraz na odcinku
prowadzącym do terenu 25.U - min. 6,0m,
- jezdnia dwupasowa o szerokości 5,0 – 6,0m,
- obustronne ciągi piesze lub pieszo- rowerowe, nie dotyczy
odcinka prowadzącego do terenu 25.U,
- dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego
oraz lokalizację nowych sieci.

58

karta terenu numer: 35
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

11
12

zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się,
odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
-

- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
- wymagania parkingowe :dopuszcza się parkowanie
technicznej
przykrawęŜnikowe.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 36
01

PRZEZNACZENIE:

36.KDD

tereny dróg publicznych – droga dojazdowa

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany – ulica Łąkowa – droga dojazdowa w kategorii drogi gminnej.
POWIERZCHNIA: 0,37

02

03

04

05

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- przy przebudowie ulicy maksymalnie chronić istniejący, zdrowy drzewostan,
- odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej – obowiązują ustalenia §9,
ust. 3, pkt. 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- dopuszcza się obiekty małej architektury związane z ruchem
kołowym, pieszym i rowerowym.
- zasady umieszczania nośników reklamowych
- nie ustala się
- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów

06

07

08

- dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,
- zakazuje się umieszczania reklam wielkogabarytowych,
- dopuszcza się lokalizację pasów zieleni izolacyjnej.
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- nie ustala się
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- nie ustala się
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,
- nie ustala się
- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- nie ustala się
- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- obszary podziałów i scaleń
- nie ustala się
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego

- nie ustala się
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karta terenu numer: 36
09

10

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- istniejąca infrastruktura w terenie:
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- ustala się:
- szerokość pasa drogowego min. 12,0m,
- jezdnia dwupasowa o szerokości 5,0 – 6,0m,
- obustronne ciągi piesze lub pieszo- rowerowe,
- dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego
oraz lokalizację nowych sieci.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

11
12

zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się,
odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
-

- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
- wymagania parkingowe: dopuszcza się parkowanie
technicznej
przykrawęŜnikowe.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 37
01

PRZEZNACZENIE:

37.KDD

tereny dróg publicznych – droga dojazdowa

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany – ulica Zamiejska – droga dojazdowa w kategorii drogi gminnej.
POWIERZCHNIA: 0,27

02

03

04

05

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- przy przebudowie ulicy maksymalnie chronić istniejący, zdrowy drzewostan,
- odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej – obowiązują ustalenia §9,
ust. 3, pkt. 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- dopuszcza się obiekty małej architektury związane z ruchem
kołowym, pieszym i rowerowym.
- zasady umieszczania nośników reklamowych
- nie ustala się
- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów

06

- dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,
- zakazuje się umieszczania reklam wielkogabarytowych,
- dopuszcza się lokalizację pasów zieleni izolacyjnej.
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
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07

08

09

10

- linia zabudowy
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,

- nie ustala się

- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- nie ustala się
- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- obszary podziałów i scaleń
- nie ustala się
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego
- nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- istniejąca infrastruktura w terenie:
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- ustala się:
- szerokość pasa drogowego min. 12,0m,
- jezdnia dwupasowa o szerokości 5,0 – 6,0m,
- obustronne ciągi piesze lub pieszo- rowerowe,
- dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego
oraz lokalizację nowych sieci.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

11
12

- nie ustala się
- nie ustala się

zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się,
odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
-

- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
- wymagania parkingowe: dopuszcza się parkowanie
technicznej
przykrawęŜnikowe.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 38
01

PRZEZNACZENIE:

38.KDD

tereny dróg publicznych – droga dojazdowa

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany – ulica Zamiejska – droga dojazdowa w kategorii drogi gminnej.
POWIERZCHNIA: 0,32

02

03

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
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04

05

- przy przebudowie ulicy maksymalnie chronić istniejący, zdrowy drzewostan,
- odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej – obowiązują ustalenia §9,
ust. 3, pkt. 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- dopuszcza się obiekty małej architektury związane z ruchem
kołowym, pieszym i rowerowym.
- zasady umieszczania nośników reklamowych
- nie ustala się
- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych
- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się
- nie ustala się
- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów

06

07

08

09

10

11
12

- dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,
- zakazuje się umieszczania reklam wielkogabarytowych,
- dopuszcza się lokalizację pasów zieleni izolacyjnej.
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- nie ustala się
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- nie ustala się
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,
- nie ustala się
- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- nie ustala się
- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- obszary podziałów i scaleń
- ustala się wydzielenie terenu zgodnie z rysunkiem planu,
- dopuszcza się scalanie działek.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego
- nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- istniejąca infrastruktura w terenie:
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
sieć elektroenergetyczna,
sieć telekomunikacyjna.
- ustala się:
- szerokość pasa drogowego min 12,0 m, częściowo poza
granicami planu, jak na rysunku planu,
- jezdnia dwupasowa o szerokości 5,0 – 6,0m,
- obustronne ciągi piesze lub pieszo- rowerowe, częściowo
poza granicami planu,
- dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
- wymagania parkingowe: nie dopuszcza się parkowania w
technicznej
pasie drogowym.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 39
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karta terenu numer: 39
01

PRZEZNACZENIE:

39.KDD

tereny dróg publicznych – droga dojazdowa

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany – ulica Traugutta – droga dojazdowa w kategorii drogi gminnej.
POWIERZCHNIA: 0,31

02

03

04

05

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- jak w pkt. 04.
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- przy przebudowie ulicy maksymalnie chronić istniejący, zdrowy drzewostan,
- odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu ,strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust.
3, pkt. 2,
- na części terenu znajduje się fragment stanowiska archeologicznego:
• nr 7/13 (arkusz AZP 9-29) - wczesnośredniowieczna osada (XI-XIII w.), objęty strefą W.II. częściowej ochrony archeologicznokonserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust. 3, pkt. 1.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- dopuszcza się obiekty małej architektury związane z ruchem
kołowym, pieszym i rowerowym.
- zasady umieszczania nośników reklamowych
- nie ustala się
- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów

06

07

08

09

10

- dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,
- zakazuje się umieszczania reklam wielkogabarytowych,
- dopuszcza się lokalizację pasów zieleni izolacyjnej.
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- nie ustala się
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- nie ustala się
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,
- nie ustala się
- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- nie ustala się
- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- obszary podziałów i scaleń
- dopuszcza się korekty wg rysunku planu i scalanie działek.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego
- nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
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karta terenu numer: 39
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- istniejąca infrastruktura w terenie:
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
sieć cieplna,
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa na fragmencie ulicy,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- ustala się:
- szerokość pasa drogowego min. 12,0m,
- jezdnia dwupasowa o szerokości 5,0 – 6,0m,
- obustronne ciągi piesze lub pieszo- rowerowe,
- dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego
oraz lokalizację nowych sieci.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.

11
12

- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
- wymagania parkingowe: dopuszcza się parkowanie
technicznej
przykrawęŜnikowe.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 40
01

PRZEZNACZENIE:

40.KDD

tereny dróg publicznych – droga dojazdowa

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany – ulica Krzywa – droga dojazdowa w kategorii drogi gminnej.
POWIERZCHNIA: 0,79

02

03

04

05

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- przy przebudowie ulicy maksymalnie chronić istniejący, zdrowy drzewostan,
- odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu ,strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust.
3, pkt. 2,
- w obrębie terenu znajduje się fragment Góry św. Piotra (GP – na rysunku planu) związanej funkcjonalnie ze stanowiskiem
archeologicznym (nr 13; arkusz AZP 9-29) – wczesnośredniowieczna osada (IX–XIII w.), objętej strefą W.II. częściowej ochrony
archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust. 3, pkt. 1.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- dopuszcza się obiekty małej architektury związane z ruchem
kołowym, pieszym i rowerowym.
- zasady umieszczania nośników reklamowych
- nie ustala się
- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów

06

- dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,
- zakazuje się umieszczania reklam wielkogabarytowych,
- dopuszcza się lokalizację pasów zieleni izolacyjnej.
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
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07

08

- linia zabudowy
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,

- nie ustala się
- nie ustala się

- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- nie ustala się
- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- obszary podziałów i scaleń
- ustala się wydzielenie terenu zgodnie z rysunkiem planu,
- dopuszcza się scalanie działek.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek
- nie ustala się
- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

09

10

11
12

- nie ustala się

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego
- nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- istniejąca infrastruktura w terenie:
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
sieć cieplna na fragmencie między ulicami Traugutta i
Sikorskiego,
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa na fragmencie między ulicami
Traugutta i Sikorskiego,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- ustala się:
- szerokość pasa drogowego min. 12,0m, nie dotyczy
sięgaczy,
- jezdnia dwupasowa o szerokości 5,0 – 6,0m,
- obustronne ciągi piesze lub pieszo- rowerowe,
- dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego
oraz lokalizację nowych sieci.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
z odcinków połoŜonych na terenach bezodpływowych
powierzchniowo – do gruntu (w przypadku modernizacji ulicy,
z uŜyciem nawierzchni półprzepuszczalnych i studni
chłonnych),
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
- wymagania parkingowe: dopuszcza się parkowanie
technicznej
przykrawęŜnikowe.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 41
01

PRZEZNACZENIE:

41.KDD

tereny dróg publicznych – droga dojazdowa

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany – ulica Jasna – droga dojazdowa w kategorii drogi gminnej.
POWIERZCHNIA: 0,18

02
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karta terenu numer: 41

03

04

05

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- przy przebudowie ulicy maksymalnie chronić istniejący, zdrowy drzewostan,
- odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej – obowiązują ustalenia §9,
ust. 3, pkt. 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- dopuszcza się obiekty małej architektury związane z ruchem
kołowym, pieszym i rowerowym.
- zasady umieszczania nośników reklamowych
- nie ustala się
- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych
- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się
- nie ustala się
- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów

06

07

08

09

10

- dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,
- zakazuje się umieszczania reklam wielkogabarytowych,
- dopuszcza się lokalizację pasów zieleni izolacyjnej.
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- nie ustala się
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- nie ustala się
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,
- nie ustala się
- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- nie ustala się
- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- obszary podziałów i scaleń
- dopuszcza się korekty wg rysunku planu i scalanie działek.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego
- nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- istniejąca infrastruktura w terenie:
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- ustala się:
- szerokość pasa drogowego min. 12,0m,
- jezdnia dwupasowa o szerokości 5,0 – 6,0m,
- obustronne ciągi piesze lub pieszo- rowerowe,
- dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego
oraz lokalizację nowych sieci.
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- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

11
12

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
- odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się,
- odprowadzenie wód opadowych – bez zmian, w przypadku
modernizacji ulicy, z uŜyciem nawierzchni
półprzepuszczalnych i studni chłonnych,
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.

- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
- wymagania parkingowe: dopuszcza się parkowanie
technicznej
przykrawęŜnikowe.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 42
01

PRZEZNACZENIE:

42.KDD

tereny dróg publicznych – droga dojazdowa

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany – ulica Sikorskiego i odcinek nieurządzony ( ulica bez nazwy) – droga dojazdowa w kategorii drogi
gminnej.
POWIERZCHNIA: 0,37

02

03

04

05

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- przy przebudowie ulicy maksymalnie chronić istniejący, zdrowy drzewostan,
- odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej – obowiązują ustalenia §9,
ust. 3, pkt. 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- dopuszcza się obiekty małej architektury związane z ruchem
kołowym, pieszym i rowerowym.
- zasady umieszczania nośników reklamowych
- nie ustala się
- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów

06

07

08

- dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,
- zakazuje się umieszczania reklam wielkogabarytowych,
- dopuszcza się lokalizację pasów zieleni izolacyjnej.
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- nie ustala się
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- nie ustala się
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,
- nie ustala się
- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- nie ustala się
- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- obszary podziałów i scaleń
- dopuszcza się korekty wg rysunku planu i scalanie działek.
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karta terenu numer: 42

09

10

- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego
- nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- istniejąca infrastruktura w terenie:
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- ustala się:
- szerokość pasa drogowego min. 12,0m,
- jezdnia dwupasowa o szerokości 5,0 – 6,0m,
- obustronne ciągi piesze lub pieszo- rowerowe,
- dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego
oraz lokalizację nowych sieci.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

11
12

zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się,
odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
-

- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
- wymagania parkingowe: dopuszcza się parkowanie
technicznej
przykrawęŜnikowe.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 43
01

PRZEZNACZENIE:

43.KDD

tereny dróg publicznych – droga dojazdowa
na fragmencie ciąg pieszy

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
- teren zagospodarowany – ulica Przechodnia – droga dojazdowa w kategorii drogi gminnej, częściowo ciąg pieszy .
POWIERZCHNIA: 0,12

02

03

04

05

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- przy przebudowie ulicy maksymalnie chronić istniejący, zdrowy drzewostan,
- odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej – obowiązują ustalenia §9,
ust. 3, pkt. 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- dopuszcza się obiekty małej architektury związane z ruchem
kołowym i pieszym.
- zasady umieszczania nośników reklamowych
- nie ustala się
- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się
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- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów
06

07

08

- dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,
- zakazuje się umieszczania reklam wielkogabarytowych,
- dopuszcza się lokalizację pasów zieleni izolacyjnej.
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- nie ustala się
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- nie ustala się
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,
- nie ustala się
- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- nie ustala się
- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- obszary podziałów i scaleń
- ustala się wydzielenie terenu zgodnie z rysunkiem planu,
- dopuszcza się scalanie działek.
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek
- nie ustala się
- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

09

10

11
12

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego
- nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- istniejąca infrastruktura w terenie:
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa na fragmencie ulicy,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- ustala się:
- szerokość pasa drogowego wg rysunku planu,
- ulica jednoprzestrzenna - pieszojezdna, na fragmencie
oznaczonym na rysunku planu wyłączne jako publiczne
przejście piesze z obowiązkiem wprowadzenia zakazu ruchu
dla samochodów,
- dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego
oraz lokalizację nowych sieci.
- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
- odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się,
- odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej
i do gruntu (w przypadku modernizacji ulicy, z uŜyciem
nawierzchni półprzepuszczalnych i studni chłonnych),
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
- wymagania parkingowe: nie dopuszcza się parkowania w
technicznej
pasie drogowym.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

karta terenu numer: 44
01

PRZEZNACZENIE:

44.KDW

tereny dróg wewnętrznych

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

POWIERZCHNIA: 0,29

02
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- teren zagospodarowany – ulica Krakusa – droga wewnętrzna w kategorii drogi gminnej zakończona placem nawrotowym.

03

04

05

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ochrony
- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które
- nie ustala się
wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
- nie ustala się
zagospodarowaniu terenów
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
- przy przebudowie ulicy maksymalnie chronić istniejący, zdrowy drzewostan,
- odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
- teren znajduje się w zasięgu ,strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust.
3, pkt. 2,
- na części terenu znajdują się fragment stanowiska archeologicznego:
• nr 12/42 (arkusz AZP 9-29) - znalezisko luźne w korycie Słupi,
objęte strefą W.II. częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust. 3, pkt. 1.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania obiektów małej architektury
- dopuszcza się obiekty małej architektury związane z ruchem
kołowym, pieszym i rowerowym.
- zasady umieszczania nośników reklamowych
- nie ustala się
- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych
- zasady umieszczania urządzeń technicznych

- nie ustala się
- nie ustala się

- zasady umieszczania zieleni

- nie ustala się

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów

06

07

08

09

10

- dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,
- zakazuje się umieszczania reklam wielkogabarytowych,
- dopuszcza się lokalizację tymczasowych budynków
usługowych,
- dopuszcza się lokalizację pasów zieleni izolacyjnej.
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy
- nie ustala się
- wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
- nie ustala się
działki lub terenu,
- powierzchnia biologicznie czynna,
- nie ustala się
- gabaryty projektowanej zabudowy,

- nie ustala się

- wysokości projektowanej zabudowy
- geometria dachu,

- nie ustala się
- nie ustala się

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKśE
NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
- nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
- obszary podziałów i scaleń
- nie ustala się
- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- nie ustala się

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- nie ustala się

- kąt połoŜenia granic działek w stosunku do pasa drogowego
- nie ustala się
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UśYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
- nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
- istniejąca infrastruktura w terenie:
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieć elektroenergetyczna,
sieć gazowa,
sieć telekomunikacyjna.
- ustala się:
- szerokość pasa drogowego min. 8,0.m,
- jezdnia dwupasowa o szerokości 4,5 – 5,0 mm,
- obustronne lub jednostronne ciągi piesze, plac nawrotowy
przy ul. Kościuszki,
- dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego
oraz lokalizację nowych sieci.
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- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

11
12

zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się,
odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się,
- gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
-

- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
- wymagania parkingowe: nie dopuszcza się parkowania w
technicznej
pasie drogowym.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UśYTKOWANIA TERENÓW
- nie ustala się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
- 0%.

Rozdział V
Ustalenia końcowe
§14.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§15.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Anna Bogucka - Skowrońska
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXIII/869/06
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 25 października 2006 roku
Na podstawie art. 20 ust. l ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004r. Nr
6, poz. 41 i Nr141, poz. 1492) w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KOŚCIUSZKI” Rada Miejska w
Słupsku,rozstrzyga, co następuje:

Lp

1

Data
wpływu
uwagi

Treść uwagi
Nazwisko i imię,
nazwa jednostki organizacyjn.
i adres zgłaszającegu uwagi

2

3

4

Oznaczenie
Ustalenia projektu planu dla
nieruchomości nieruchomości, której dot. uwaga
której dot.
uwaga
5

1. wprowadzenie funkcji
zabudowy mieszkaniowousługowej z dopuszczeniem
nieuciąŜliwej działalności w
zakresie wytwarzania piwa
w istniejących obiektach.

Kazimierz Stępniak
1

06.07.06 ul. Owocowa 24
76-200 Słupsk

2. dopuszczenie usług
nieuciąŜliwych z
mozliwością odtworzenia
produkcji piwa na terenie
20U
3. dopuszczenie funkcji
mieszkaniowej do 4
kondygnacji nadziemnych +
poddasze uŜytkowe

Rozstrzygnięcie Prezydenta m.
Słupska

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej
w Słupsku

6

9

10

ad 1,2- dopuszcza się lokalizację
wyłącznie usług nieuciąŜliwych

Uwagi uwzględniono częściowo

Uwagi uwzględniono częściowo

- dopuszcza się lokalizację
wyłącznie usług nieuciąŜliwych z
moŜliwością nieuciąŜliwej
działalności w zakresie
odtworzonej produkcji piwa w
istniejących obiektach,

- dopuszcza się lokalizację
wyłącznie usług nieuciąŜliwych z
moŜliwością nieuciąŜliwej
działalności w zakresie
odtworzonej produkcji piwa w
istniejących obiektach,

ad 3- dopuszcza się zachowanie
funkcji mieszkaniowej

Teren
oznaczony
symbolem:
20 U

Rozstrzygnięcie
w sprawie
rozpatrzenia uwagi

ad 4-ustala się nieprzekraczalną
linię zabudowy od strony ulic
Kościuszki, Kilińskiego i
Kaszubskiej zgodnie z
rysunkiem planu

- dopuszcza się funkcję
- dopuszcza się funkcję
mieszkaniową oraz zachowanie
mieszkaniową oraz zachowanie
istniejącej funkcji mieszkaniowej istniejącej funkcji mieszkaniowej
w pierzei ul. Kościuszki do 2
kond. naziemnych + poddasze. na
pozostałym terenie do 16 m

4. wprowadzić linie
zabudowy zgodnie z
prawem budowlanym
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Rozstrzygnięcie
w sprawie
rozpatrzenia uwagi
1. zmiana powierzchni
zabudowy do 50%
Michał Mazur
2

20.08.06 ul. Sikorskiego 72
42-200 Częstochowa

ad 1-do 30% powierzchni
działki,

2. zmniejszenie powierzchni Nieruchomość ad 2-min. 2000 m²,
działek po podziale do
oznaczona
ad 3-pow. biologicznie czynna
1000m²
symbolem
min. 40%
23U
3. zmiana powierzchni
biologicznie czynnej na
20%

Uwagi uwzględniono częściowo

Uwagi uwzględniono częściowo

1-do 40% powierzchni działki,-

1-do 40% powierzchni działki,-

2-min.1500 m²,

2-min.1500 m²,

3-pow. biologicznie czynna min.
20%

3-pow. biologicznie czynna min.
20%
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXIII/869/06
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 25 października 2005 roku

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które naleŜą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

I. BUDOWA DRÓG
1. W granicach obszaru objętego planem nie przewiduje się inwestycji z zakresu budowy dróg.
2. Karta terenu nr 22.KP,ZP parking na min. 90 miejsc postojowych (powierzchnia min. 2700 m²)
finansowany z budŜetu miasta z moŜliwością współfinansowania na podstawie umowy z
zainteresowanym inwestorem, a w zakresie uzbrojenia pozostającego w gestii miasta – ze środków
NFOŚiGW i WFOŚiGW.
II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Zamiejskiej (37.KDD, 38.KDD) długości
600 m i Madalińskiego (35.KDD) długości 100 m. finansowanej z budŜetu miasta z moŜliwością
ubiegania się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.
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