UCHWA A NR XXIX/330/08
RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedla Starosielce w Bia ymstoku (rej. ulic Al. Niepodleg ci i Wroc awskiej).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.
984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z
2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266; z 2005 r. Nr 175,
poz. 1462; z 2006 r. Nr 12, poz. 63; z 2007 r. Nr 75, poz. 493; Nr 80, poz. 541; Nr 191, poz.
1374) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.
Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007
r. Nr 127, poz. 880) uchwala si , co nast puje:
DZIA I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno ci ustale ze ,,Studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Bia egostoku”, uchwalonym uchwa Nr XX/256/99
Rady Miejskiej Bia egostoku z dnia 29 listopada 1999 r., zmienionym uchwa Nr
X/82/03 Rady Miejskiej Bia egostoku z dnia 30 czerwca 2003 r., uchwa Nr
XLIV/502/05 z dnia 27 czerwca 2005 r., uchwa Nr XLV/520/05 z dnia 25 lipca 2005 r.
oraz uchwa Nr XXVIII/317/08 z dnia 26 maja 2008 r., uchwala si miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedla Starosielce w Bia ymstoku (rejon ulic
Al. Niepodleg ci i Wroc awskiej), zwany dalej planem, sk adaj cy si z ustale
zawartych w niniejszej uchwale i rysunku planu w skali 1:1000, stanowi cego za cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa y.
2. Plan obejmuje teren o powierzchni oko o 85,0 ha po ony pomi dzy: ulicami ks.
Jerzego Popie uszki, Wroc awsk , Al. Niepodleg ci, Klepack i torami kolejowymi w
Bia ymstoku z wy czeniem terenów zamkni tych.
3. Tereny zamkni te nie s obj te ustaleniami planu.
ca

§ 2. Wyst puj ce na obszarze planu grunty rolne (o pow. 15,96 ha) przeznacza si w
ci na cele nierolnicze w tym:

1) grunty rolne V i VI klasy bonitacyjnej z glebami wytworzonymi z utworów mineralnych
na podstawie ustale niniejszego planu;
2) grunty rolne III i IV klasy bonitacyjnej na podstawie zgody uzyskanej przy
sporz dzaniu planu miejscowego obejmuj cego ten obszar, który utraci wa no na
podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Integraln cz ci niniejszej uchwa y s :
1)

cznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000;

2) za cznik Nr 2 – zawieraj cy rozstrzygni cia w sprawie uwag wniesionych do projektu
planu;
3) za cznik Nr 3 – okre laj cy sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale do zada w asnych Gminy Bia ystok.
§ 4. 1. Ilekro w przepisach niniejszej uchwa y jest mowa bez bli szego okre lenia o:
1) linii rozgraniczaj cej – nale y przez to rozumie lini oddzielaj
funkcjach lub ró nych zasadach zagospodarowania oraz ulice;

tereny o ró nych

2) postulowanej linii rozgraniczaj cej – nale y przez to rozumie lini oddzielaj
tereny o ró nych funkcjach lub ró nych zasadach zagospodarowania, która mo e by
regulowana zale nie od potrzeb (w okre lonym zakresie), a tak e wyznaczaj
orientacyjny przebieg dojazdów wewn trznych;
3) terenie – nale y przez to rozumie obszar o okre lonym przeznaczeniu, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj cymi;
4) terenie inwestycyjnym – nale y przez to rozumie obszar zabudowy zawieraj cy pe ny
program urz dze towarzysz cych zabudowie, takich jak parkingi, place zabaw, ziele
osiedlow ;
5) kwartale zabudowy mieszkaniowej – nale y przez to rozumie obszar zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oddzielony ulicami, dojazdami lub przej ciami pieszymi,
zawieraj cy pe ny program urz dze towarzysz cych zabudowie, takich jak parkingi,
place zabaw, ziele osiedlow , i inne;
6) zabudowie us ugowej, us ugach – nale y przez to rozumie obiekty s
ce
zaspokajaniu potrzeb ludno ci, w których nie wytwarza si dóbr materialnych na skal
przemys ow tj. wielkoseryjn ;
7) us udze w formie wbudowanej w budynek mieszkalny – nale y przez to rozumie
budynek mieszkalny, w którym powierzchnia u ytkowa us ugi nie mo e przekracza
30% powierzchni u ytkowej budynku;
8) zabudowie pierzejowej – nale y przez to rozumie zwart zabudow wzd
ulic z
mo liwo ci lokalizacji budynków po granicy z dzia kami s siednimi z dopuszczeniem
cofni cia fragmentów elewacji, ewentualnie przerywan przej ciami lub przejazdami;
9) urz dzeniach towarzysz cych – nale y przez to rozumie urz dzenia ci le zwi zane
z prawid owym funkcjonowaniem obiektu lub obiektów na terenie okre lonym liniami
rozgraniczaj cymi;
10) dachach p askich – nale y przez to rozumie dachy o spadku max. do 15%;
11) maksymalnym poziomie parterów budynków – nale y przez to rozumie poziomy
parterów w stanie surowym liczone od najni szego poziomu terenu wokó budynków;
12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale y przez to rozumie lini , której nie mo e
przekroczy ciana /lico/ nowego budynku w kierunku ulicy, s siedniego terenu lub
siedniej dzia ki, z zastrze eniem pkt 14;
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13) nieprzekraczalnej linii zabudowy mieszkaniowej – nale y przez to rozumie lini ,
której nie mo e przekroczy ciana (lico) nowego budynku mieszkalnego w kierunku
ulicy, s siedniego terenu lub s siedniej dzia ki, z zastrze eniem pkt 14;
14) ustalenia pkt 12), 13) nie dotycz ;
a) docieple budynków istniej cych,
b) nadbudowy wy szych kondygnacji istniejacych budynków i wykraczaj cych poza
lini zabudowy w kierunku ulicy,
c) zmiany sposobu u ytkowania istniej cych budynków;
d) przedsionków, wiatro apów, zadasze ,
e) elementów zewn trznych budynków takich jak: balkon, gzyms, klatka schodowa
loggia, okap, pilaster, wykusz, aluzja zewn trzna - o maksymalnym wysi gu do
1,5 m poza lico budynku,
f) obiektów tymczasowych o ile ustalenia planu dopudszczaj
obiektów na okre lonym terenie,

lokalizacj

takich

g) parterowych portierni, zadasze lokalizowanych przy wjazdach na okre lony teren;
15) powierzchni zabudowy – nale y przez to rozumie powierzchni zabudowy obiektów
kubaturowych lub ich cz ci, liczon po zewn trznym obrysie parteru lub przyziemia
budynku,
16) wysoko ci budynku – nale y przez to rozumie wysoko liczon od najni szego
poziomu terenu przy g ównym wej ciu do budynku do najwy szego punktu g ównej
kalenicy lub do najwy ej po onej górnej powierzchni pokrycia lub do gzymsu.
17) strefie ochronnej obiektu lub urz dzenia budowlanego z zakresu infrastruktury
technicznej - nale y przez to rozumie pas terenu po ony wokó sieci infrastruktury
technicznej oraz obiektów z ni zwi zanych:
a) w przypadku sieci – strefa ochronna stanowi obszar wyznaczony w odleg
sieci,

ci od osi

b) w przypadku pozosta ych obiektów budowlanych, strefa ochronna zlokalizowana jest
wokó obiektu od najdalej wysuni tych kraw dzi zewn trznych;
18) jednostka koordynuj ca usytuowanie projektowanych sieci jednostka
wyznaczona w przepisach odr bnych przez w ciwy organ w celu koordynacji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
3. Nast puj ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s ustaleniami postulatywnymi informacyjnymi:
1) linia rozgraniczaj ca tereny o ró nych funkcjach lub ró nych zasadach
zagospodarowania – z podanym kierunkiem jej przesuni cia, tym samym powi kszenia
obszaru o okre lonym przeznaczeniu;
2) postulowane linie rozgraniczaj ce oddzielaj ce tereny o ró nych funkcjach lub ró nych
zasadach zagospodarowania, a tak e wyznaczaj ce orientacyjny przebieg dojazdów
wewn trznych - mog by regulowane zale nie od potrzeb w okre lonym zakresie;
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3) oznaczenia liniowe projektowanych sieciowych urz dze infrastruktury technicznej,
lokalizacji stacji transformatorowych okre laj ich orientacyjny przebieg i miejsce – do
ci lenia w projektach budowlanych inwestycji;
4) oznaczenia projektowanych jezdni dróg publicznych i wewn trznych, miejsc
postojowych, g ównych ci gów pieszych okre laj ich orientacyjny przebieg i miejsce –
do u ci lenia w projektach budowlanych inwestycji;
5) wymiarowanie szeroko ci jezdni oraz pozosta ych elementów pasa drogowego - do
ci lenia w projektach budowlanych inwestycji.
6) proponowane linie podzia u dzia ek;
7) orientacyjny, przyk adowy zarys budynków uwzgl dniaj cy ustalenia planu.
DZIA II
USTALENIA PLANU

Rozdzia 1
Przeznaczenie terenów. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich u ytkowaniu.
§ 5. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.1MW,U przeznacza si pod
zabudow
mieszkaniow
wielorodzinn
z us ugami wraz z urz dzeniami
towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce funkcje, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu,
o którym mowa w ust. 1:
1) dopuszcza si pozostawienie istniej cych obiektów w dotychczasowym u ytkowaniu
z mo liwo ci :
a) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu – dla obiektów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej,
b) przebudowy i remontu – dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przy realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu granicz cego z terenami
kolejowymi nale y uwzgl dnia przepisy, w tym dotycz ce wymaga w zakresie
odleg ci i warunków dopuszczaj cych usytuowanie budowli i budynków w
siedztwie linii kolejowej.
3) wysoko

zabudowy - od dwóch do pi ciu kondygnacji nadziemnych;

4) nale y projektowa budynki zwie czone dachem p askim lub dachem wysokim
symetrycznym o k cie nachylenia po aci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy lukarn,
wej do budynku, tarasów i wiat, z zastrze eniem pkt 5);
5) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
6) w przypadku dachów stromych ustala si , e suma szeroko ci lukarn lokalizowanych na
1 po aci dachowej nie mo e przekracza 1/3 jej szeroko ci;
7) maksymalny poziom posadowienia parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;
4
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8) istnieje mo liwo lokalizacji us ug w formie wbudowanej w parterach budynków
mieszkalnych, dobudowanej, stanowi cej jedn bry z cz ci mieszkaln lub jako
samodzielny budynek wolno stoj cy;
9) w pasie o szeroko ci do 30 m od linii rozgraniczaj cej ul. Ks. J. Popie uszki nale y
projektowa obiekty us ugowe o minimalnej:
a) liczbie kondygnacji nadziemnych – 2,
b) powierzchni zabudowy – 150 m2,
c) szeroko ci elewacji frontowej – 15,0 m;
10) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dzia ce budowlanej:
a) do 30% jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
b) do 50% jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-us ugowej
i us ugowej;
11) pozosta cz
dzia ek nale y przeznaczy pod ziele urz dzon , wej cia i dojazdy do
budynków, miejsca postojowe, obiekty ma ej architektury;
12) ustala si powierzchni terenu biologicznie czynnego w zabudowie:
a) mieszkaniowej – minimum 30%,
b) mieszkaniowo-us ugowej i us ugowej – minimum 25%,
13) obs uga komunikacyjna projektowan ulic dojazdow od istniej cej ul. A. Boboli,
oznaczon w planie symbolem KD-12D oraz projektowanym dublerem istniej cej ulicy
ks. J. Popie uszki;
14) nale y zapewni miejsca postojowe wg wska ników zawartych w §49 pkt 6,
w granicach w asnej nieruchomo ci;
15) ka da nieruchomo
przewidziana do wydzielenia geodezyjnego mog ca
funkcjonowa w ramach jednej wspólnoty mieszkaniowej, powinna zawiera pe ny
program urz dze towarzysz cych zabudowie (dojazdy, parkingi, place zabaw i inne);
16) zapisów pkt 15 nie stosuje si przy wydzielaniu dzia ek pod stacje trafo.
3. Na terenie, o którym mowa w ust 1, zakazuje si :
1) realizacji us ug pogrzebowych oraz wyrobu pomników, nagrobków i trumien;
2) realizacji warsztatów
samochodowych;

mechanicznych,

stolarskich,

lusarskich

oraz

komisów

3) realizacji hurtowni, magazynów i zak adów wyrobu materia ów budowlanych,
4) realizacji obiektów tymczasowych;
5) dokonywania podzia ów dzia ek w celu wydzielenia gara y;
6) ogrodze terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz wykonanych z
prefabrykowanych prz se elbetowych i betonowych;
§ 6. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.2OS – teren obiektów
sakralnych oraz us ug towarzysz cych wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, zieleni
urz dzon i parkingami.
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2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) ko ció powinien stanowi dominant urbanistyczn dostosowan do skali otaczaj cej
zabudowy,
2) w ramach us ug sakralnych dopuszcza si realizacj towarzysz cych ko cio owi innych
obiektów zwi zanych z prowadzon dzia alno ci duszpastersk takich jak:
a) zamieszkania zbiorowego – schronisko socjalne, schroniska dla nieletnich, dom
rencistów, dom zakonny i dom dziecka,
b)

yteczno ci publicznej – o wiaty, opieki spo ecznej i socjalnej.

3) w przypadku realizacji towarzysz cych ko ci owi obiektów sakralnych, w formie
obiektów wolno stoj cych ich wysoko ustala si na maksimum dwie kondygnacje
nadziemne;
4) w przypadku wyst pienia z odr bnymi wnioskami o pozwolenie na budow
poszczególnych obiektów sakralnych, projekt zagospodarowania terenu winien
uwzgl dnia ka dorazowo docelow zabudow ca ego terenu;
5) obs ug komunikacyjn nale y zapewni od strony istniej cych i projektowanych ulic
miejskich;
6) nale y zapewni miejsca postojowe wg wska ników zawartych w § 49 pkt 6.;
7) dopuszcza si realizacj parterowych obiektów tymczasowych o funkcji us ug
sakralnych, z pi cioletnim okresem u ytkowania i mo liwo ci jednorazowego
przed enia w uzasadnionych przypadkach, lecz na okres nie d szy ni kolejne 5 lat.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 znajduje si zabytek – ko ció parafialny
pw. w. Andrzeja Boboli, mur. 1938-1939, 1947-1959 wpisany do rejestru, nr rej. A-151.
4. Zasady post powania z obiektem, o którym mowa w ust. 3 oraz jego otoczeniu
zawieraj ustalenia zawarte w rozdziale 4.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje si realizacji ogrodze wykonanych z
prefabrykowanych prz se elbetowych i betonowych.
§ 7. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.3 KX przeznacza si pod
parking ogólnodost pny wraz z urz dzeniami towarzysz cymi i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust.1:
1) obowi zuje zakaz realizacji trwa ej zabudowy kubaturowej;
2) projekt budowlany parkingu nale y opracowa
rozgraniczaj cych.

na ca y jego obszar w liniach

§ 8. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1.4UO i 1.5UO przeznacza
si pod zabudow us ugow z zakresu wiaty, zdrowia, opieki spo ecznej i socjalnej
wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa
w ust. 1:
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1) przy realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu granicz cego z terenami
kolejowymi nale y uwzgl dnia przepisy szczególne, w tym dotycz ce wymaga w
zakresie odleg ci i warunków dopuszczaj cych usytuowanie budowli i budynków w
siedztwie linii kolejowej;
2) dopuszcza si lokalizacj niezb dnych funkcji us ugowych oraz obiektów i instalacji
wykorzystywanych do dzia alno ci zwi zanej z funkcj okre lon w ust.1;
3) wysoko

zabudowy - maksimum dwie kondygnacje nadziemne;

4) nale y projektowa budynki zwie czone dachem p askim lub dachem wysokim
symetrycznym o k cie nachylenia g ównych po aci dachowych od 30° do 45° (nie
dotyczy lukarn, wej do budynku, tarasów i wiat, z zastrze eniem pkt 5);
5) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
6) postulowane linie rozgraniczaj ce tereny: 1.4UO i 1.7MN oraz 1.5UO i 1.6MN mog
ulec korekcie (przesuni ciu) w celu powi kszenia terenów oznaczonych w planie
symbolami 1.4UO o dzia ki nr geodezyjny: 1017/3, 1018, 1019 i 1.5 UO o dzia ki nr
geodezyjny: 1013/2, 1015/3, 1015/4, pod warunkiem, e nowo powsta e obszary b
stanowi y samodzielne tereny inwestycyjne;
7) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu dzia ek przy czonych do obszarów us ug
wiaty – odpowiednio tak jak dla terenów us ug o wiaty oznaczonych w planie
symbolami: 1.4UO i 1.5 UO;
8) mininalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 40% powierzchni terenu
inwestycji;
9) obs ug komunikacyjn nale y zapewni od otaczaj cych projektowanych i istniej cych
ulic miejskich;
10) nale y zapewni miejsca postojowe wg wska ników zawartych w § 49 pkt 6.
3. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 1.4 UO znajduj si nastepuj ce zabytki nr
556 i nr 486 z ok. 1890 roku chronione na podstawie niniejszych ustale planu.
4. Zasady post powania z obiektami, o których mowa w ust. 3 oraz w ich otoczeniu
zawieraj ustalenia zawarte w rozdziale 4;
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, od strony ul. w. A. Boboli oraz terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zakazuje si lokalizacji ogrodze wykonanych
z prefabrykowanych prz se elbetowych i betonowych.
§ 9. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1.6MN, 1.7MN, 1.8MN i
1.9MN przeznacza si pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn wraz z
urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa
w ust. 1:
1) ustala si maksymaln wysoko
nadziemnych;

zabudowy mieszkaniowej - do dwóch kondygnacji
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2) wysoko budynków gospodarczych oraz wolno stoj cych gara y – jedna kondygnacja
nadziemna;
3) realizacja zabudowy szeregowej mo liwa jest tylko jako jedno zamierzenie
inwestycyjne uwzgl dniaj ce:
a) zapewnienie bezpo redniego dost pu ka dego segmentu zabudowy do drogi
publicznej lub dojazdu o szeroko ci minimum 8m,
b) odsuni cie linii zabudowy o minimum 4m od dojazdu, o którym mowa w lit. a;
4) maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad najni szy poziom terenu
wokó budynków;
5) nale y projektowa budynki zwie czone dachem p askim lub dachem wysokim
symetrycznym o k cie nachylenia g ównych po aci dachowych od 30° do 45°, (nie
dotyczy lukarn, wej do budynku, tarasów i wiat, z zastrze eniem pkt 6);
6) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
7) dopuszcza si
lokalizacj
zabudowy po granicy z dzia
s siedni
na
nieruchomo ciach, których parametry nie pozwalaj na sytuowanie zabudowy zgodnie
z odleg ciami okre lonymi w przepisach szczególnych (na których nie ma mo liwo ci
realizacji innej zabudowy);
8) dopuszcza si lokalizacj funkcji us ugowej w formie wbudowanej w budynek
mieszkalny o powierzchni ca kowitej nieprzekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej
budynku;
9) dopuszcza si przeznaczenie cz ci przyleg ych terenów oznaczonych w planie
symbolami 1.6 MN (dzia ki nr geodezyjny: 1013/2, 1015/3, 1015/4), i 1.7 MN (dzia ki
nr geodezyjny: 1017/3, 1018, 1019) pod powi kszenie przyleg ych terenów us ug
wiaty;
10) postulowane linie rozgraniczaj ce tereny: 1.4UO i 1.6MN oraz 1.5UO i 1.7MN mog
ulec korekcie (przesuni ciu) w celu powi kszenia terenów oznaczonych w planie
symbolami 1.4UO i 1.5UO pod warunkiem, e nowo powsta e obszary b
stanowi y
somodzielne tereny inwestycyjne;
11) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu dzia ek przy czonych do obszarów
us ug o wiaty – odpowiednio tak jak dla terenów us ug o wiaty oznaczonych w planie
symbolami: 1.4UO i 1.5UO;
12) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dzia ce budowlanej:
a) do 40% jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
b) do 50% jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-us ugowej;
13) pozosta cz
dzia ki nale y przeznaczy pod ziele urz dzon , obiekty ma ej
architektury, cele rekreacji przydomowej oraz miejsca postojowe;
14) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w zabudowie:
a) mieszkaniowej – minimum 40%,
b) mieszkaniowo-us ugowej – minimum 25%;
8
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15) obs ug komunikacyjn
miejskich;

nale y zapewni

od otaczaj cych i projektowanych ulic

16) miejsca postojowe, w ilo ci okre lonej w §49 pkt 6, nale y lokalizowa wy cznie
w granicach poszczególnych dzia ek budowlanych.
3. Na terenach, o których mowa w ust 1, zakazuje si :
1) realizacji us ug pogrzebowych;
2) realizacji wolno stoj cych obiektów us ugowych;
3) realizacji
warsztatów
samochodowych;

mechanicznych,

stolarskich,

lusarskich,

komisów

4) realizacji hurtowni, magazynów i zak adów wyrobu materia ów budowlanych,
5) zmiany sposobu u ytkowania istniej cych budynków gospodarczych na us ugowe;
6) lokalizacji ogrodze
i betonowych.

wykonanych

z

prefabrykowanych

prz se

elbetowych

§ 10. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.10KP przeznacza si pod
publiczny plac wraz z urz dzeniami towarzysz cymi.
2. Ustala si nast puj ce zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust.1:
1) obowi zuje zakaz realizacji trwa ej zabudowy kubaturowej;
2) projekt budowlany placu nale y opracowa na ca y teren;
3) przy projektowaniu zagospodarowania i nawierzchni placu nale y zwróci uwag na
podkre lenie symetrii i uk adu osiowego wzgl dem ko cio a usytuowanego na
przyleg ym terenie;
4) ustala si maksymaln powierzchni terenu biologicznie czynn na 15% powierzchni
terenu;
5) dopuszcza si wprowadzenie ruchu ko owego oraz przeprowadzenie infrastruktury
technicznej w zakresie niezb dnym do prawid owego funkcjonowania terenu, o którym
mowa w ust. 1, oraz obiektów zlokalizowanych na s siednich terenach oznaczonych w
planie symbolami 1.4 UO i 1.8 MN.
§ 11. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.11ZP,US przeznacza si
pod funkcj sportowo-rekreacyjn wraz z us ugami i urz dzeniami towarzysz cymi
oraz ziele miejsk typu parkowego.
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w
ust.1:
1) dopuszcza si pozostawienie istniej cego obiektu z mo liwo ci
nadbudowy, przebudowy, odbudowy i remontu;

rozbudowy,

2) teren nale y zagospodarowa w sposób umo liwiajacy stworzenie przestrzeni
ogólnodost pnej, b cej miejscem rekreacji oraz wypoczynku czynnego;
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3) nale y lokalizowa urz dzenia sportowe typu: boiska, korty tenisowe, tory rowerowe
i inne;
4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 70% powierzchni terenu
inwestycji;
5) dopuszcza si lokalizacj ogródków letnich (ma ej gastronomii), zadasze i obiektów
ma ej architektury;
6) maksymalna wysoko

zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych;

7) nale y projektowa budynki zwie czone dachem p askim lub dachem wysokim
symetrycznym o k cie nachylenia g ównych po aci dachowych od 30° do 45°, (nie
dotyczy lukarn, wej do budynku, tarasów i wiat, z zastrze eniem pkt 8);
8) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
9) zaleca si stosowanie nasadze zieleni /krzewy i drzewa iglaste i li ciaste z wyj tkiem
topoli/ oraz nawierzchni trawiast ;
10) dopuszcza si realizacj ci gów infrastruktury technicznej;
11) obs ug komunikacyjn nale y zapewni od ul. Szkolnej;
12) nale y zapewni miejsca postojowe wg wska ników zawartych w § 49 pkt 6.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje si lokalizacji od strony ul. Szkolnej
ogrodze wykonanych z prefabrykowanych prz se elbetowych i betonowych.
§ 12. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1.12M,U i 1.13M,U
przeznacza si pod zabudow mieszkaniowo-us ugow
wraz z urz dzeniami
towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w
ust. 1:
1) na terenie oznaczonym w planie symbolem 1.13M,U realizacja zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej mo e nast pi wy cznie w ramach jednego zamierzenia
inwestycyjnego;
2) przy realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej od strony ul.Szkolnej nale y
realizowa zabudow pierzejow ;
3) istnieje mo liwo
lokalizacji us ug w formie wbudowanej lub dobudowanej,
stanowi cej jedn bry z cz ci mieszkaln ;
4) dopuszcza si przeznaczenie istniej cych zabytkowych obiektów po onych przy ul.
Wroc awskiej 3 i ul. w. A. Boboli 5 na funkcj mieszkalno-us ugow b
w ca ci
na funkcj us ugow z zakresu:
a)

yteczno ci publicznej,

b) zamieszkania zbiorowego: dom zakonny, dom dziecka, hotel;
5) maksymalna wysoko

zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-us ugowej:
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a) do czterech kondygnacji nadziemnych (nie wi cej ni 15m) – w pasie o szeroko ci do
30 m od linii rozgraniczaj cej ul. Wroc awskiej,
b) do trzech kondygnacji nadziemnych (nie wi cej ni 12 m) – na pozosta ym terenie;
6) maksymalna wysoko budynków gospodarczych, wolno stoj cych gara y – jedna
kondygnacja nadziemna;
7) maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;
8) ostatnia kondygnacja zwie czona dachem wysokim symetrycznym o k cie nachylenia
ównych po aci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy: lukarn, wej do budynku,
tarasów i wiat, z zastrze eniem pkt 9);
9) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
10) w przypadku dachów stromych zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala si , e
suma szeroko ci lukarn lokalizowanych na 1 po aci dachowej nie mo e przekracza 1/3
jej szeroko ci;
11) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dzia ce budowlanej:
a) do 40% jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
b) do 30% jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
c) do 50% jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-us ugowej;
12) pozosta cz
dzia ki nale y przeznaczy pod ziele urz dzon , wej cia i dojazdy do
budynków, miejsca postojowe, obiekty ma ej architektury;
13) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w zabudowie:
a) mieszkaniowej jednorodzinnej – minimum 40%,
b) mieszkaniowej wielorodzinnej – minimum 30%,
c) mieszkaniowo-us ugowej– minimum 25%;
14) nale y zapewni miejsca postojowe wg wska ników zawartych w §49 pkt 6.
15) obs ug
komunikacyjn
nale y zapewni
od otaczaj cych istniej cych
i projektowanych ulic miejskich (z wy czeniem bezpo rednich dojazdów od ul.
Wroc awskiej do terenu oznaczonego w palnie symbolem 1.12M,U);
3. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 1.12 MN,U znajduj si zabytki chronione
na podstawie niniejszych ustale planu:
1) dom nr 3 przy ul. Wroc awskiej (obiekt nr 858), mur., k. XIXw.
2) budynek przy ul. w. Boboli 5, nr 809, mur z ok. 1910 r.;
3) budynek przy ul. w. Boboli 7, nr 813, mur z ok. 1934 r.
4. Zasady post powania z obiektami, o których mowa w ust. 3 oraz ich otoczeniu
zawieraj ustalenia zawarte w rozdziale 4.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje si realizacji:
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1) us ug pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien;
2) warsztatów mechanicznych, stolarskich, lusarskich, komisów samochodowych;
3) hurtowni, magazynów i zak adów wyrobu materia ów budowlanych,
4) ogrodze od strony terenów publicznych dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
oraz wykonanych z prefabrykowanych prz se elbetowych i betonowych;
§ 13. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.14U przeznacza si pod
zabudow us ugow wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w
ust. 1:
1) maksymalna wysoko

zabudowy:

a) do czterech kondygnacji nadziemnych (nie wi cej ni 15m) – w pasie o szeroko ci do
30 m od linii rozgraniczaj cej ul. Wroc awskiej i Al. Niepodleg ci,
b) do trzech kondygnacji nadziemnych (nie wi cej ni 12 m) – na pozosta ym terenie;
2) maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;
3) ostatnia kondygnacja zwie czona dachem wysokim symetrycznym o k cie nachylenia
po aci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy: lukarn, wej do budynku, tarasów i
wiat, z zastrze eniem pkt 4);
4) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
5) w przypadku dachów stromych ustala si , e suma szeroko ci lukarn lokalizowanych na
1 po aci dachowej nie mo e przekracza 1/3 jej szeroko ci;
6) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dzia ce budowlanej - do 60% jej
powierzchni;
7) pozosta cz
dzia ki nale y przeznaczy pod ziele urz dzon , wej cia i dojazdy do
budynków us ugowych, miejsca postojowe, obiekty ma ej architektury;
8) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – minimum 25%;
9) nale y zapewni miejsca postojowe wg wska ników zawartych w § 49 pkt 6.
10) obs ug
komunikacyjn
nale y zapewni
od otaczaj cych istniej cych
i projektowanych ulic miejskich z wy czeniem dojazdów od Al. Niepodleg ci;
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje si realizacji:
1) us ug pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien;
2) warsztatów mechanicznych, stolarskich, lusarskich, komisów samochodowych;
3) hurtowni, magazynów i zak adów wyrobu materia ów budowlanych,
4) ogrodze w linii rozgraniczaj cej ulicy oraz na cz ci terenu pomi dzy liniami
rozgraniczaj cymi ulicy a budynkami;
5) ogrodze wykonanych z prefabrykowanych prz se elbetowych i betonowych.
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§ 14. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.1MN,U przeznacza si pod
zabudow
mieszkaniow
jednorodzinn
i us ugow
wraz z urz dzeniami
towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w
ust. 1:
1) wysoko zabudowy mieszkaniowej, us ugowej i mieszkaniowo-us ugowej - od dwóch
do trzech kondygnacji nadziemnych;
2) w pasie o szeroko ci 30 m od linii rozgraniczaj cej ul. Ks. J. Popie uszki nale y
projektowa obiekty us ugowe o minimalnej:
a) powierzchni zabudowy – 150 m2,
b) szeroko ci elewacji frontowej – 15,0 m;
3) ostatnia kondygnacja zwie czona dachem p askim b
wysokim symetrycznym o
cie nachylenia g ównych po aci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy: lukarn, wej
do budynku, tarasów i wiat, z zastrze eniem pkt 4);
4) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
5) maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;
6) istnieje mo liwo
lokalizacji us ug w formie wbudowanej lub dobudowanej,
stanowi cej jedn bry z cz ci mieszkaln lub jako samodzielny budynek wolno
stoj cy;
7) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dzia ce budowlanej:
a) do 40% jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
b) do 50% jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-us ugowej
i us ugowej;
8) pozosta cz
dzia ki nale y przeznaczy pod ziele urz dzon , wej cia i dojazdy do
budynków, miejsca postojowe, obiekty ma ej architektury i cele rekreacji przydomowej;
9) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w zabudowie:
a) mieszkaniowej – minimum 30%,
b) mieszkaniowo-us ugowej i us ugowej – minimum 25%;
10) obs ug komunikacyjn nale y zapewni od ul. A. Boboli lub ul. Koryci skiej;
11) miejsca postojowe, w ilo ci okre lonej w § 49 pkt 6, nale y lokalizowa wy cznie
w granicach poszczególnych dzia ek budowlanych.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje si realizacji:
1) us ug pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien;
2) warsztatów mechanicznych, stolarskich, lusarskich, komisów samochodowych;
3) hurtowni, magazynów i zak adów wyrobu materia ów budowlanych,
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4) ogrodze wykonanych z prefabrykowanych prz se elbetowych i betonowych;
5) bezpo redniej obs ugi
i Al. Niepodleg ci;

komunikacyjnej

od

strony

ul.

Ks.

J.

Popie uszki

§ 15. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN
2.5MN i 2.6MN przeznacza si pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn wraz z
urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa
w ust. 1:
1) dopuszcza si pozostawienie istniej cych obiektów koliduj cych z ustaleniami planu
w dotychczasowym u ytkowaniu z mo liwo ci przebudowy i remontu do czasu
realizacji ustale planu;
2) dopuszcza si lokalizacj funkcji us ugowej w formie wbudowanej w budynek
mieszkalny o powierzchni ca kowitej nieprzekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej
budynku;
3) maksymalna wysoko zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-us ugowej do dwóch
kondygnacji nadziemnych;
4) maksymalna wysoko budynków gospodarczych, wolno stoj cych gara y – jedna
kondygnacja nadziemna;
5) maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;
6) ostatnia kondygnacja zwie czona dachem wysokim symetrycznym o k cie nachylenia
ównych po aci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy: lukarn, wej do budynku,
tarasów i wiat, z zastrze eniem pkt 7);
7) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
8) realizacja zabudowy szeregowej mo liwa jest tylko jako jedno zamierzenie
inwestycyjne uwzgl dniaj ce:
a) zapewnienie bezpo redniego dost pu ka dego segmentu zabudowy do drogi
publicznej lub dojazdu o szeroko ci minimum 8m,
b) odsuni cie linii zabudowy o minimum 4m od dojazdu, o którym mowa w lit. a;
9) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dzia ce budowlanej:
a) do 40% jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
b) do 50% jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-us ugowej;
10) pozosta cz
dzia ki nale y przeznaczy pod ziele urz dzon , obiekty ma ej
architektury, cele rekreacji przydomowej oraz miejsca postojowe;
11) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w zabudowie:
a) mieszkaniowej – minimum 40%,
b) mieszkaniowo-us ugowej – minimum 25%;
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12) wzd
linii rozgraniczaj cej Al. Niepodleg
zieleni izolacyjnej;

ci nale y dokona nasadze wysokiej

13) obs ug komunikacyjn nale y zapewni od otaczaj cych ulic miejskich z wyj tkiem
ul. Al. Niepodleg ci.
3. Na terenach, o których mowa w ust 1, zakazuje si realizacji:
1) us ug pogrzebowych;
2) wolno stoj cych obiektów us ugowych;
3) warsztatów mechanicznych, stolarskich, lusarskich, komisów samochodowych;
4) hurtowni, magazynów i zak adów wyrobu materia ów budowlanych;
5) ogrodze wykonanych z prefabrykowanych prz se elbetowych i betonowych;
6) obs ugi komunikacyjnej od strony Al. Niepodleg

ci.

§ 16. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.1MW,U przeznacza si pod
zabudow
mieszkaniow
wielorodzinn
z us ugami wraz z urz dzeniami
towarzysz cymi, parkingami, urz dzeniami rekreacji i zieleni przydomow .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w
ust. 1:
1) w pasie o szeroko ci do 30 m od linii rozgraniczaj cej ulicy Ks. J. Popie uszki nale y
realizowa zabudow pierzejow ;
2) istnieje mo liwo
mieszkalnych;

lokalizacji us ug w formie wbudowanej w parterach budynków

3) maksymalna wysoko
us ugowej:

projektowanej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-

a) na terenie o szeroko ci do 40 m od liniij rozgraniczaj cej ul ks. Jerzego Popie uszki
– do czterech kondygnacji nadziemnych,
b) na pozosta ym obszarze – do trzech kondygnacji nadziemnych;
4) dopuszcza si pozostawienie istniej cych obiektów mieszkalnych w dotychczasowym
ytkowaniu z mo liwo ci rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu przy czym
maksymalna wysoko
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - do dwóch
kondygnacji nadziemnych,
5) dopuszcza si pozostawienie w dotychczasowym u ytkowaniu istniej ce obiekty inne
ni okre lono w pkt. 4), niekoliduj ce z projektowanym i istniej cym pasem drogowym
- z mo liwo ci przebudowy i remontu;
6) nale y projektowa budynki zwie czone dachem p askim lub wysokim symetrycznym o
cie nachylenia g ównych po aci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy: lukarn, wej
do budynku, tarasów i wiat, z zastrze eniem pkt 7);
7) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
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8) w przypadku dachów stromych zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala si , e
suma szeroko ci lukarn lokalizowanych na 1 po aci dachowej nie mo e przekracza 1/3
jej szeroko ci;
9) dopuszcza si realizacj ogrodze
mieszkaniowej jednorodzinnej;

jedynie dla terenów istniej cej zabudowy

10) przy realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nale y przewidzie
asnym terenie lokalizacj kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn;

na

11) lokalizacja kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn oznaczonej na rysunku planu
ma charakter orientacyjny i mo e by zmieniona w ramach terenu;
12) maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;
13) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dzia ce budowlanej:
a) do 30% jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
b) do 50% jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-us ugowej,
c) do 40% jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
14) pozosta cz
dzia ek nale y przeznaczy pod ziele urz dzon , wej cia i dojazdy do
budynków, miejsca postojowe, obiekty ma ej architektury;
15) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w zabudowie:
a) mieszkaniowej – minimum 30%,
b) mieszkaniowo-us ugowej – minimum 25%;
16) obs ug komunikacyjn nale y zapewni :
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us ugowej zlokalizowanej w pasie
o szeroko ci do 30 m od linii rozgraniczaj cych ul. ks. Jerzego Popie uszki – drog
wewn trzn okre lon orientacyjnie na rysunku planu,
b) dla pozosta ej zabudowy – od istniej cych i projektowanych ulic miejskich z
wy czeniem bezpo redniego w czenia od strony ul. Al. Niepodleg ci i ks. J.
Popie uszki;
17) dopuszcza si w uzasadnionych przypadkach (wspólne zagospodarowanie terenu) na
likwidacj w ca ci lub cz ci istniej cej drogi wewn trznej wraz z infrastruktur
techniczn , oznaczonej w planie symbolem KDW-24CPJ pod warunkiem zapewnienia
prawid owej obs ugi komunikacyjnej oraz pod czenia infrastruktury technicznej na
poszczególnych nieruchomo ciach;
18) w przypadku likwidacji drogi wewn trznej oznaczonej w planie symbolem KDW24CPJ - linie zabudowy od tej drogi nie obowi zuj ;
19) nale y zapewni miejsca postojowe wg. wska ników okre lonych w § 49 pkt 6.;
3. Na terenach, o których mowa w ust 1, zakazuje si realizacji:
1) nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) us ug pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien;
3) warsztatów mechanicznych, stolarskich, lusarskich, komisów samochodowych;
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4) hurtowni, magazynów i zak adów wyrobu materia ów budowlanych,
5) nowych budynków gospodarczych;
6) ogrodze terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz wykonanych z
prefabrykowanych prz se elbetowych i betonowych;
7) obs ugi komunikacyjnej od strony ul. Ks. J. Popie uszki i Al. Niepodleg

ci.

§ 17. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 3.2MN, 3.3MN, 3.4MN,
3.5MN przeznacza si pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn wraz z
urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa
w ust. 1:
1) dopuszcza si pozostawienie istniej cych obiektów koliduj cych z projektowanym
pasem drogowym - w dotychczasowym u ytkowaniu z mo liwo ci przebudowy i
remontu – do czasu realizacji ustale planu;
2) dopuszcza si pozostawienie istniej cego budynku mieszkalnego po onego przy ul.
Klonowej 6 - w dotychczasowym u ytkowaniu z mo liwo ci przebudowy, remontu
oraz rozbudowy przy czym rozbudowa mo liwa jest na obszarze wyznaczonym liniami
zabudowy;
3) dopuszcza si lokalizacj funkcji us ugowej w formie wbudowanej w budynek
mieszkalny o powierzchni ca kowitej nieprzekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej
budynku;
4) maksymalna wysoko zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-us ugowej do dwóch
kondygnacji nadziemnych;
5) maksymalna wysoko
budynków gospodarczych, wolno stoj cych gara y –
maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna;
6) maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;
7) nale y projektowa budynki zwie czone dachem wysokim symetrycznym o k cie
nachylenia g ównych po aci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy: lukarn, wej do
budynku, tarasów i wiat, z zastrze eniem pkt 8);
8) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
9) realizacja zabudowy szeregowej mo liwa jest tylko jako jedno zamierzenie
inwestycyjne uwzgl dniaj ce:
a) zapewnienie bezpo redniego dost pu ka dego segmentu obiektu do drogi
publicznej lub dojazdu o szeroko ci minimum 8m,
b) odsuni cie linii zabudowy o minimum 4m od dojazdu, o którym mowa w lit. a;
10) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dzia ce budowlanej:
a) do 40% jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
b) do 50% jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-us ugowej;
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11) pozosta cz
dzia ki nale y przeznaczy pod ziele urz dzon , obiekty ma ej
architektury, cele rekreacji przydomowej oraz miejsca postojowe;
12) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w zabudowie:
a) mieszkaniowej – minimum 40%,
b) mieszkaniowo-us ugowej – minimum 25%;
13) wzd
linii rozgraniczaj cej Al. Niepodleg
zieleni izolacyjnej;

ci nale y dokona nasadze wysokiej

14) obs ug komunikacyjn nale y zapewni od otaczaj cych i projektowanych ulic
miejskich z wy czeniem bezpo redniego w czenia od Al. Niepodleg ci.
3. Na terenach, o których mowa w ust 1, zakazuje si realizacji:
1) wolno stoj cych obiektów us ugowych;
2) us ug pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien;
3) warsztatów mechanicznych, stolarskich, lusarskich, komisów samochodowych;
4) hurtowni, magazynów i zak adów wyrobu materia ów budowlanych,
5) ogrodze wykonanych z prefabrykowanych prz se elbetowych i betonowych;
6) obs ugi komunikacyjnej od strony Al. Niepodleg

ci.

§ 18. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.6UO przeznacza si pod
zabudow us ug o wiaty wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w
ust. 1:
1) dopuszcza si lokalizacj wszelkich niezb dnych funkcji us ugowych oraz obiektów
i instalacji wykorzystywanych do dzia alno ci zwi zanej z o wiat ;
2) wysoko

zabudowy na maksimum dwie kondygnacje nadziemne;

3) nale y projektowa budynki zwie czone dachem p askim lub wysokim o k cie
nachylenia g ównych po aci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy: lukarn, wej do
budynku, tarasów i wiat, z zastrze eniem pkt 5);
4) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
5) mininalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 40% powierzchni terenu
inwestycji;
6) obs ug komunikacyjn nale y zapewni od ul. Miodowej;
7) nale y zapewni miejsca postojowe wg wska ników zawartych w § 49 pkt 6.
3. Na terenie, o którym mowa w ust 1, zakazuje si :
1) realizacji ogrodze
betonowych;

wykonanych z prefabrykowanych prz se
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i

2) obs ugi komunikacyjnej od strony Al. Niepodleg

ci.

§ 19. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 3.7MN,U i 3.8MN,U
przeznacza si pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn i us ugow wraz
z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa
w ust. 1:
1) dopuszcza si pozostawienie istniej cych obiektów koliduj cych z ustaleniami planu
w dotychczasowym u ytkowaniu z mo liwo ci przebudowy i remontu;
2) wysoko
3);

zabudowy od dwóch do trzech kondygnacji nadziemnych z zastrze eniem pkt

3) maksymalna wysoko
budynków gospodarczych, wolno stoj cych gara y –
maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna;
4) w pasie o szeroko ci 20 m od linii rozgraniczaj cej ul. Wroc awskiej zakazuje si
lokalizacji wolno stoj cych budynków gospodarczych i gara owych;
5) nale y projektowa budynki zwie czone dachem p askim lub wysokim symetrycznym o
cie nachylenia g ównych po aci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy: lukarn, wej
do budynku, tarasów i wiat, z zastrze eniem pkt 6);
6) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
7) maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;
8) istnieje mo liwo
lokalizacji us ug w formie wbudowanej lub dobudowanej,
stanowi cej jedn bry z cz ci mieszkaln lub jako samodzielny budynek wolno
stoj cy;
9) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dzia ce budowlanej:
a) do 40% jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
b) do 50% jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-us ugowej
i us ugowej;
10) pozosta cz
dzia ki nale y przeznaczy pod ziele urz dzon , wej cia i dojazdy do
budynków us ugowych, miejsca postojowe, obiekty ma ej architektury i cele rekreacji
przydomowej;
11) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w zabudowie:
a) mieszkaniowej – minimum 40%,
b) mieszkaniowo-us ugowej i us ugowej – minimum 25%;
12) obs ug komunikacyjn nale y zapewni od projektowanego dublera ul. Wroc awskiej,
ul. Rybnika lub ul. Miodowej;
13) miejsca postojowe, w ilo ci okre lonej w §49 pkt 6, nale y lokalizowa wy cznie
w granicach poszczególnych dzia ek budowlanych.
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3. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 3.7 MN znajduje si zabytek – dom nr 11
przy ul. Wroc awskiej, l. 30-te XXw. chroniony na podstawie niniejszych ustale planu.
4. Zasady post powania z obiektem, o którym mowa w ust. 3 oraz jego otoczeniu
zawieraj ustalenia zawarte w rozdziale 4.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje si realizacji:
1) us ug pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien;
2) warsztatów mechanicznych, stolarskich, lusarskich, komisów samochodowych;
3) hurtowni, magazynów i zak adów wyrobu materia ów budowlanych,
4) w pasie o szeroko ci 20 m od linii rozgraniczaj cej ul. Wroc awskiej wolno stoj cych
budynków gospodarczych i gara owych;
5) ogrodze wykonanych z prefabrykowanych prz se elbetowych i betonowych;
6) obs ugi komunikacyjnej od Al. Niepodleg

ci.

§ 20. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 4.1MW,U przeznacza si pod
zabudow
mieszkaniow
wielorodzinn
i us ugow
wraz z urz dzeniami
towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w
ust. 1:
1) w pasie o szeroko ci 30 m od linii rozgraniczaj cej od ulicy Ks. J. Popie uszki nale y
realizowa zabudow mieszkaniow wielorodzinn jako pierzejow ;
2) maksymalna wysoko
projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i mieszkaniowej wielorodzinnej z us ugami:
a) na terenie o szeroko ci do 30 m od linii rozgraniczaj cej ul ks. Jerzego Popie uszki
– do czterech kondygnacji nadziemnych,
b) na pozosta ym obszarze – do trzech kondygnacji nadziemnych;
3) dopuszcza si pozostawienie istniej cych obiektów mieszkalnych zlokalizowanych poza
pasem terenu o szeroko ci 30m od linii rozgraniczaj cej ul. Ks. J. Popie uszki w
dotychczasowym u ytkowaniu z mo liwo ci rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i
remontu przy czym maksymalna wysoko zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do dwóch kondygnacji nadziemnych;
4) dopuszcza si pozostawienie w dotychczasowym u ytkowaniu istniej ce obiekty inne
ni okre lono w pkt. 3) z mo liwo ci przebudowy i remontu;
5) nale y projektowa budynki zwie czone dachem p askim lub wysokim symetrycznym o
cie nachylenia g ównych po aci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy: lukarn, wej
do budynku, tarasów i wiat, z zastrze eniem pkt 6);
6) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
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7) w przypadku dachów stromych zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala si , e
suma szeroko ci lukarn lokalizowanych na 1 po aci dachowej nie mo e przekracza 1/3
jej szeroko ci;
8) istnieje mo liwo
mieszkalnych;

lokalizacji us ug w formie wbudowanej w parterach budynków

9) dopuszcza si realizacj ogrodze
mieszkaniowej jednorodzinnej;

jedynie dla terenów istniej cej zabudowy

10) maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;
11) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dzia ce budowlanej:
a) do 30% jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
b) do 50% jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-us ugowej,
c) do 40% jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
12) pozosta cz
dzia ek nale y przeznaczy pod ziele urz dzon , wej cia i dojazdy do
budynków, miejsca postojowe, obiekty ma ej architektury;
13) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w zabudowie:
a) mieszkaniowej wielorodzinnej – minimum 30%,
b) mieszkaniowo-us ugowej – minimum 25%;
14) obs ug komunikacyjn nale y zapewni :
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us ugowej zlokalizowanej w pasie
o szeroko ci do 30 m od linii rozgraniczaj cych ul. ks. Jerzego Popie uszki – drog
wewn trzn okre lon orientacyjnie na rysunku planu,
b) dla pozosta ej zabudowy – od istniej cych i projektowanych ulic miejskich bez
mo liwo ci bezpo redniego w czenia do ul. Ks. J. Popie uszki;
15) nale y zapewni miejsca postojowe wg. wska ników okre lonych w § 49 pkt 6.
3. Na terenie, o którym mowa w ust 1, zakazuje si realizacji:
1) realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) us ug pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien;
3) warsztatów mechanicznych, stolarskich, lusarskich, komisów samochodowych;
4) hurtowni, magazynów i zak adów wyrobu materia ów budowlanych,
5) ogrodze wykonanych z prefabrykowanych prz se
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

elbetowych i betonowych oraz

6) obs ugi komunikacyjnej od ul. Ks. J. Popie uszki.
§ 21. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 4.2MN,U, 4.3MN,U
przeznacza si pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn i us ugow wraz z
urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa
w ust. 1:
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1) maksymaln wysoko

zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych;

2) ostatnia kondygnacja zwie czona dachem wysokim symetrycznym o k cie nachylenia
ównych po aci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy: lukarn, wej do budynku,
tarasów i wiat, z zastrze eniem pkt 3);
3) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
4) maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;
5) realizacja zabudowy szeregowej mo liwa jest tylko jako jedno zamierzenie
inwestycyjne uwzgl dniaj ce:
a) zapewnienie bezpo redniego dost pu ka dego segmentu obiektu do drogi
publicznej lub dojazdu o szeroko ci minimum 8m,
b) odsuni cie linii zabudowy o minimum 4m od dojazdu, o którym mowa w lit. a;
6) istnieje mo liwo lokalizacji us ug w formie wbudowanej w parterach budynków
mieszkalnych, dobudowanej, stanowi cej jedn bry z cz ci mieszkaln lub jako
samodzielny budynek wolno stoj cy, z zastrze eniem pkt 7);
7) us ugi wolnostoj ce mog by zrealizowane w pasie o szeroko ci do 30 m od linii
rozgraniczaj cych:
a) ul.Wroc awskiej oznaczonej symbolem KD-18D - w naro niku ulic ul. Rybnika i
ul.Wroc awskiej,
b) ulicy oznaczonej w planie symbolem KD-17D - w naro nikach ul. Rybnika i ulicy
oznaczonej w planie symbolem KD-17D;
8) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dzia ce budowlanej:
a) do 40% jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
b) do 50% jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-us ugowej
i us ugowej;
9) pozosta cz
dzia ek nale y przeznaczy pod ziele urz dzon , wej cia i dojazdy do
budynków, miejsca postojowe, obiekty ma ej architektury;
10) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w zabudowie:
a) mieszkaniowej – minimum 40%,
b) mieszkaniowo-us ugowej i us ugowej – minimum 25%;
11) obs ug komunikacyjn nale y zapewni od otaczaj cych ulic miejskich;
12) miejsca postojowe, w ilo ci okre lonej w § 49 pkt 6, nale y lokalizowa wy cznie
w granicach poszczególnych dzia ek budowlanych.
3. Na terenach, o których mowa w ust 1, zakazuje si realizacji:
1) us ug pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien;
2) warsztatów mechanicznych, stolarskich, lusarskich, komisów samochodowych;
3) hurtowni, magazynów i zak adów wyrobu materia ów budowlanych,
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4) ogrodze wykonanych z prefabrykowanych prz se elbetowych i betonowych.
§ 22. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 4.4MW,U, 4.5MW,U,
4.6MW,U i 4.7MW,U przeznacza si pod zabudow mieszkaniow wielorodzinn
z us ugami wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa
w ust. 1:
1) maksymalna wysoko

zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-us ugowej:

a) dla terenów oznaczonych symbolami 4.5MW,U i 4.7MW,U maksymalnie do pi ciu
kondygnacji nadziemnych,
b) dla terenów oznaczonych symbolami 4.4MW,U i 4.6MW,U:
- w pasie o szeroko ci 10 m od linii zabudowy od strony terenów oznaczonych
symbolami 4.2MN,U i 4.3 MN,U maksymalnie do trzech kondygnacji
nadziemnych,
- na pozosta ych terenach maksymalnie do pi ciu kondygnacji nadziemnych;
2) maksymalna wysoko zabudowy us ugowej wolnostoj cej i dobudowanej – do dwóch
kondygnacji nadziemnych;
3) istnieje mo liwo
stanowi cej jedn
wolnostoj cy;

lokalizacji us ug w formie wbudowanej lub dobudowanej,
bry
z cz ci mieszkaln lub jako samodzielny budynek

4) nale y projektowa budynki zwie czone dachem p askim lub dachem wysokim
symetrycznym o k cie nachylenia g ównych po aci dachowych od 30° do 45° (nie
dotyczy: lukarn, wej do budynku, tarasów i wiat, z zastrze eniem pkt 5);
5) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
6) w przypadku dachów stromych zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala si , e
suma szeroko ci lukarn lokalizowanych na 1 po aci dachowej nie mo e przekracza 1/3
jej szeroko ci;
7) maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;
8) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dzia ce budowlanej:
a) do 35% jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
b) do 50% jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-us ugowej
i us ugowej;
9) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w zabudowie:
a) mieszkaniowej – minimum 30%,
b) mieszkaniowo-us ugowej i us ugowej – minimum 25%;
10) pozosta cz
dzia ki nale y przeznaczy pod ziele urz dzon , wej cia i dojazdy do
budynków, miejsca postojowe, obiekty ma ej architektury;
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11) obs ug
komunikacyjn
nale y
i projektowanych ulic miejskich;

zapewni

od

otaczaj cych

istniej cych

12) miejsca postojowe, w ilo ci okre lonej w § 49 pkt 6, nale y lokalizowa wy cznie
w granicach poszczególnych dzia ek budowlanych.
3. Na terenach, o których mowa w ust 1, zakazuje si realizacji:
1) us ug pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien;
2) warsztatów mechanicznych, stolarskich, lusarskich, komisów samochodowych;
3) hurtowni, magazynów i zak adów wyrobu materia ów budowlanych;
4) ogrodze na terenach oznaczonych w planie symbolami 4.5MW,U i 4.7MW,U (nie
dotyczy placu zabaw zlokalizowanego mi dzy istniej
zabudow a liniami
rozgraniczajacymi ul. Ks. J. Popie uszki);
5) bezpo redniej obs ugi komunikacyjnej od ul. Ks. J. Popie uszki oraz ul. Wroc awskiej
oznaczonej w planie symbolem KD-3Z.
§ 23. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4.8U przeznacza si pod
us ugi stanowi cych obiekty u yteczno ci w tym celu publicznego oraz zamieszkania
zbiorowego wraz z urz dzeniami towarzysz cymi oraz zieleni urz dzon .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1
1) nale y realizowa obiekty takie jak: urz dy organów w adzy, administracji, o wiaty,
ochrony zdrowia, kultury, us ug, turystyki, obs ugi bankowej, hotel;
2) dopuszcza si pozostawienie istniej cych obiektów koliduj cych z ustaleniami planu
w dotychczasowym u ytkowaniu z mo liwo ci przebudowy i remontów;
3) wysoko

zabudowy od dwóch do sze ciu kondygnacji nadziemnych;

4) ostatnia kondygnacja zwie czona dachem p askim lub dachem wysokim symetrycznym
o k cie nachylenia g ównych po aci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy: lukarn,
wej do budynku, tarasów i wiat, z zastrze eniem pkt 5);
5) w przypadku dachów stromych ustala si , e suma szeroko ci lukarn lokalizowanych na
1 po aci dachowej nie mo e przekracza 1/3 jej szeroko ci;
6) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
7) od strony ul. Wroc awskiej nale y realizowa obiekty o szeroko ci frontów elewacji nie
mniejszej ni 15 m;
8) dopuszcza si realizacj zabudowy po granicy z dzia kami s siednimi;
9) maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;
10) ogrodzenie mo na realizowa poza cz ci obszaru pomi dzy lini rozgraniczaj
ulicy a budynkami;
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11) ustala si maksymaln dopuszczaln powierzchni zabudowy na dzia ce budowlanej do 70% jej powierzchni;
12) pozosta cz
dzia ki nale y przeznaczy pod ziele urz dzon , wej cia i dojazdy do
budynków us ugowych, miejsca postojowe, obiekty ma ej architektury;
13) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – minimum 25%;
14) obs ug
komunikacyjn
nale y
i projektowanych ulic miejskich;

zapewni

od

otaczaj cych

istniej cych

15) miejsca postojowe, w ilo ci okre lonej w § 49 pkt 6, nale y lokalizowa wy cznie
w granicach poszczególnych dzia ek budowlanych.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje si realizacji:
1) innych obiektów zamieszkania zbiorowego ni okre lono w ust. 2, pkt 1);
2) budynków opieki spo ecznej i socjalnej;
3) us ug pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien;
4) warsztatów mechanicznych, stolarskich, lusarskich, komisów samochodowych;
5) hurtowni, magazynów i zak adów wyrobu materia ów budowlanych,
6) rozbudowy, przebudowy, nadbudowy istniej cych obiektów zabudowy mieszkaniowej;
7) ogrodze w linii rozgraniczaj cej ulicy oraz na cz ci terenu pomi dzy liniami
rozgraniczaj cymi ulicy a budynkami;
8) ogrodze wykonanych z prefabrykowanych prz se elbetowych i betonowych.
§ 24. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5.1U przeznacza si pod
realizacj obiektów yteczno ci publicznej takie jak: urz dy organów w adzy, kultury,
kultu religijnego, administracji, o wiaty, szkolnictwa wy szego, ochrony zdrowia, us ug,
turystyki, obs ugi bankowej oraz zamieszkania zbiorowego - hotel wraz z urz dzeniami
towarzysz cymi oraz zieleni urz dzon .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1:
1) w ramach us ug sakralnych dopuszcza si równie realizacj towarzysz cych
ko cio owi innych obiektów zwi zanych z prowadzon dzia alno ci duszpastersk ,
takich jak: plebania, dom zakonny;
2) dopuszcza si realizacj parterowych obiektów tymczasowych o funkcji us ug
sakralnych, o pi cioletnim okresie u ytkowania, z mo liwo ci jednorazowego
przed enia w uzasadnionych przypadkach, lecz na okres nie d szy ni kolejne 5 lat;
3) obiekty nale y realizowa w formie stanowi cej dominant urbanistyczn dostosowan
do skali otaczaj cej zabudowy, uwzgl dniaj
jego ekspozycj od strony skrzy owania
ulic: Wroc awskiej i Al. Niepodleg ci;
4) w przypadku wyst pienia z odr bnymi wnioskami o pozwolenie na budow poszczególnych obiektów, za ka dym razem projekt zagospodarowania terenu winien
uwzgl dnia docelow zabudow ca ego terenu;
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5) wysoko

zabudowy:

a) od dwóch do czterech kondygnacji nadziemnych (nie dotyczy obiektu kultu
religijnego - bry y ko cio a) - w pasie o szeroko ci do 45 m od linii rozgraniczaj cej
ul. Al. Niepodleg ci,
b) do trzech kondygnacji nadziemnych (nie dotyczy obiektu kultu religijnego - bry y
ko cio a) – na pozosta ym terenie;
6) ostatnia kondygnacja zwie czona dachem p askim b
wysokim symetrycznym o
cie nachylenia g ównych po aci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy obiektu kultu
religijnego - bry y ko cio a, kaplicy a tak e lukarn, wej do budynków, tarasów, wiat);
7) w przypadku dachów stromych ustala si , e suma szeroko ci lukarn lokalizowanych na
1 po aci dachowej nie mo e przekracza 1/3 jej szeroko ci;
8) ustala si maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;
9) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dzia ce budowlanej - do 60%
jego powierzchni;
10) pozosta cz
dzia ki nale y przeznaczy pod ziele urz dzon , wej cia i dojazdy do
budynków, miejsca postojowe, obiekty ma ej architektury;
11) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w zabudowie - minimum 25%.
12) obs ug komunikacyjn nale y zapewni od ul. Lawendowej;
13) miejsca postojowe, w ilo ci okre lonej w § 49 pkt 6, nale y lokalizowa wy cznie
w granicach poszczególnych terenów inwestycyjnych;
14) na obszarze zlokalizowanym pomi dzy terenami oznaczonymi w planie symbolami
5.2MN,U, 5.5MW oraz naro nikiem ulic Al. Niepodleg ci i Wroc awskiej na odcinku
oznaczonym na rysunku planu literami A,B zakazuje si realizacji ogrodzenia w linii
rozgraniczaj cej ulicy oraz na cz ci terenu pomi dzy liniami rozgraniczaj cymi ulicy a
budynkami;
15) dopuszcza si przebudow koliduj cych sieci na warunkach uzgodnionych z gestorami
sieci.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje si realizacji:
1) us ug pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien;
2) warsztatów mechanicznych, stolarskich, lusarskich oraz zak adów wyrobu materia ów
budowlanych;
3) hurtowni, magazynów i komisów samochodowych;
4) realizacji ogrodze w linii rozgraniczaj cej ulicy oraz na cz ci terenu pomi dzy liniami
rozgraniczaj cymi ulicy a budynkami na odcinku oznaczonym na rysunku planu literami
A,B oraz wykonanych z prefabrykowanych prz se elbetowych i betonowych.
§ 25. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5.2MN,U przeznacza si pod
zabudow mieszkaniow jednorodzinn i obiekty u yteczno ci publicznej takie jak:
urz dy organów w adzy, kultury, kultu religijnego, administracji, o wiaty, szkolnictwa
wy szego, ochrony zdrowia, us ug, turystyki, obs ugi bankowej oraz zamieszkania
zbiorowego – hotel wraz z urz dzeniami towarzysz cymi oraz zieleni urz dzon .
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2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w
ust. 1:
1) maksymalna wysoko
pkt 2);

zabudowy do trzech kondygnacji nadziemnych (z zastrze eniem

2) maksymalna wysoko
budynków gospodarczych i wolno stoj cych gara y –
maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna;
3) maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;
4) ostatnia kondygnacja zwie czona:
a) dachem wysokim symetrycznym o k cie nachylenia po aci dachowych od 30° do 45° dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (nie dotyczy: lukarn, wej do budynku,
tarasów i wiat, z zastrze eniem pkt 5);
b) dachem p askim b
wysokim symetrycznym o k cie nachylenia po aci dachowych
od 30° do 45° - dla pozosta ej zabudowy (nie dotyczy: obiektu kultu religijnego - bry y
ko cio a, lukarn, wej do budynku, tarasów i wiat), z zastrze eniem pkt 5;
5) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
6) realizacja zabudowy szeregowej mo liwa jest tylko jako jedno zamierzenie
inwestycyjne uwzgl dniaj ce:
a) zapewnienie bezpo redniego dost pu ka dego segmentu do drogi publicznej lub
dojazdu o szeroko ci minimum 8m,
b) odsuni cie linii zabudowy o minimum 4m od dojazdu, o którym mowa w lit. a;
7) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dzia ce budowlanej:
a) do 40% jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
b) do 50% jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-us ugowej i
us ugowej;
8) pozosta cz
dzia ki nale y przeznaczy
architektury oraz miejsca postojowe;

pod ziele

urz dzon , obiekty ma ej

9) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w zabudowie:
a) mieszkaniowej – minimum 40%,
b) mieszkaniowo-us ugowej i us ugowej – minimum 25%;
10) obs ug komunikacyjn nale y zapewni od ulicy Lawendowej;
11) miejsca postojowe, w ilo ci okre lonej w § 49 pkt 6, nale y lokalizowa wy cznie
w granicach poszczególnych dzia ek budowlanych.
3. Na terenie, o którym mowa w ust 1, zakazuje si realizacji:
1) us ug pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien;
2) warsztatów mechanicznych, stolarskich, lusarskich oraz zak adów wyrobu materia ów
budowlanych;
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3) hurtowni, magazynów i komisów samochodowych,
4) ogrodze wykonanych z prefabrykowanych prz se elbetowych i betonowych.
§ 26. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 5.3MN i 5.4MN przeznacza
si pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn wolno stoj
lub bli niacz wraz z
urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa
w ust. 1:
1) dopuszcza si lokalizacj funkcji us ugowej w formie wbudowanej w budynek
mieszkalny o powierzchni ca kowitej nieprzekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej
budynku;
2) dzia ka po ona przy ul. Okrzei 2 o nr geodezyjnym 1420 po ona na terenie
oznaczonym w planie symbolem 5.4MN mo e by w czona w obszar inwestycyjny
siedniego terenu oznaczonego w planie symbolem 5.6MW, przy w czeniu do terenu
5.6MW zasady zabudowy i zagospodarowania terenu tak jak okre lono dla terenu
oznaczonego w planie symbolem 5.6MW;
3) maksymalna wysoko zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-us ugowej do dwóch
kondygnacji nadziemnych;
4) maksymalna wysoko
budynków gospodarczych i wolno stoj cych gara y –
maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna;
5) maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;
6) ostatnia kondygnacja zwie czona dachem wysokim symetrycznym o k cie nachylenia
ównych po aci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy: lukarn, wej do budynku,
tarasów i wiat), z zastrze eniem pkt 7;
7) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
8) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dzia ce budowlanej:
a) do 40% jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
b) do 50% jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-us ugowej;
9) pozosta cz
dzia ki nale y przeznaczy pod ziele urz dzon , obiekty ma ej
architektury, cele rekreacji przydomowej oraz miejsca postojowe;
10) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w zabudowie:
a) mieszkaniowej – minimum 40%,
b) mieszkaniowo-us ugowej – minimum 25%;
11) obs ug komunikacyjn
miejskich.

nale y zapewni

od istniej cych i projektowanych ulic

3. Na terenach, o których mowa w ust 1, zakazuje si realizacji:
1) wolno stoj cych obiektów us ugowych;
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2) zabudowy mieszkaniowej szeregowej i grupowej;
3) us ug pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien;
4) warsztatów mechanicznych, stolarskich, lusarskich oraz zak adów wyrobu materia ów
budowlanych;
5) hurtowni, magazynów i komisów samochodowych,
6) ogrodze wykonanych z prefabrykowanych prz se elbetowych i betonowych.
§ 27. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 5.5M i 5.6M przeznacza si
pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn lub wielorodzinn wraz z urz dzeniami
towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej:
1) maksymalna wysoko

zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych;

2) maksymalna wysoko budynków gospodarczych i wolno stoj cych gara y – jedna
kondygnacja nadziemna;
3) nale y projektowa budynki zwie czone dachem wysokim symetrycznym o k cie
nachylenia g ównych po aci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy lukarn, wej do
budynku, tarasów i wiat), z zastrze eniem pkt.4;
4) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
5) maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;
6) realizacja zabudowy szeregowej mo liwa jest tylko jako jedno zamierzenie
inwestycyjne uwzgl dniaj ce:
a) zapewnienie bezpo redniego dost pu ka dego segmentu do drogi publicznej lub
dojazdu o szeroko ci minimum 8m,
b) odsuni cie linii zabudowy o minimum 4m od dojazdu, o którym mowa w lit. a;
7) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dzia ce budowlanej:
a) do 40% jej powierzchni – przy realizacji zabudowy mieszkaniowej wolno stoj cej lub
bli niaczej,
b) do 50% jej powierzchni – przy realizacji zabudowy mieszkaniowej szeregowej;
8) pozosta cz
dzia ki nale y przeznaczy pod ziele urz dzon , wej cia i dojazdy do
budynków, miejsca postojowe, obiekty ma ej architektury;
9) powierzchnia terenu biologicznie czynnej w zabudowie minimum:
a) 40% - przy realizacji zabudowy mieszkaniowej wolno stoj cej lub bli niaczej,
b) 25% - przy realizacji zabudowy mieszkaniowej szeregowej;
10) obs ug
zapewni

komunikacyjn oraz doprowadzenie infrastruktury technicznej nale y
od ul. Lawendowej lub wewn trznej drogi dojazdowej (ul. Okrzei)
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oznaczonej w planie symbolem KD-29CPJ oraz dojazdami zapewnionymi we w asnym
zakresie ( np. drog wewn trzn , s ebno ci dojazdu);
11) miejsca postojowe, w ilo ci okre lonej w § 49 pkt 6, nale y lokalizowa wy cznie
w granicach poszczególnych dzia ek budowlanych.
12) postulowane na rysunku planu granice podzia u terenu (oznaczone lini przerywan )
nie s obowi zuj ce; mog stanowi zasad podzia u terenu w przypadku wyst pienia
ciciela (w cicieli) dzia ki z wnioskiem o podzia zgodnie z rysunkiem planu;
13) inny podzia mo e nast pi po przedstawieniu przez w ciciela (w cicieli) terenu
propozycji uwzgl dniaj cej mo liwo realizacji budynków na wydzielonych dzia kach
z zachowaniem odleg ci nowoprojektowanych budynków od granic dzia ek,
odleg ci od ulic (linie zabudowy), wysoko ci budynków w stosunku do zabudowy
siaduj cej (zgodnie z przepisami szczególnymi);
3. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów dla zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej:
1) realizacja zabudowy na obszarze jednego terenu mo e nast pi wy cznie w ramach
jednego zamierzenia inwestycyjnego obejmuj cego minimum 80% terenu;
2) maksymalna wysoko

zabudowy wielorodzinnej do trzech kondygnacji nadziemnych;

3) w pasie o szeroko ci 35 m od linii rozgraniczaj cej od ulicy Al. Niepodleg
realizowa zabudow w formie pierzejowej stanowi cej obudow ulicy;

ci nale y

4) nale y projektowa budynki zwie czone dachem p askim lub dachem wysokim
symetrycznym o k cie nachylenia g ownych po aci dachowych od 30° do 45° (nie
dotyczy lukarn, wej do budynku, tarasów i wiat), z zastrze eniem pkt.5;
5) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
6) w przypadku dachów stromych zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala si , e
suma szeroko ci lukarn lokalizowanych na 1 po aci dachowej nie mo e przekracza 1/3
jej szeroko ci;
7) maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;
8) dopuszcza si realizacj ogrodze jedynie na obszarze poza cz ci terenu pomi dzy
liniami rozgraniczaj cymi ulicy a budynkami;
9) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dzia ce budowlanej - do 35% jej
powierzchni,
10) pozosta cz
dzia ki nale y przeznaczy pod ziele urz dzon , wej cia i dojazdy do
budynków, miejsca postojowe, obiekty ma ej architektury;
11) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – minimum 25%
12) obs ug komunikacyjn nale y zapewni od wewn trznej drogi dojazdowej oznaczonej
w planie symbolem KD-29CPJ (ul. Okrzei) oraz od wewn trzej drogi dojazdowej
zlokalizowanej wzd
ulicy Alei Niepodleg ci (orientacyjny przebieg przedstawiono
na rysunku planu);
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4. Na terenach, o których mowa w ust 1, zakazuje si realizacji:
1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej realizacji ogrodze
w linii
rozgraniczaj cej ulicy oraz na cz ci terenu pomi dzy liniami rozgraniczaj cymi ulicy a
budynkami oraz wykonanych z prefabrykowanych prz se elbetowych i betonowych;
2) bezpo redniej obs ugi komunikacyjnej od Al. Niepodleg

ci.

§ 28. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 5.7M,U i 5.8M,U
przeznacza si pod zabudow mieszkaniow i us ugow wraz z urz dzeniami
towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa
w ust. 1:
1) nale y realizowa zabudow mieszkaniow jednorodzinn lub wielorodzinn
mo liwo ci lokalizowania us ug w parterach budynków (z zastrze eniem pkt 2).
2) dopuszcza si równie przeznaczenie istniej cej zabytkowej kamienicy po
ul. Wroc awskiej 6 w ca ci na funkcj us ugow z zakresu:
a)

z

onej przy

yteczno ci publicznej;

b) zamieszkania zbiorowego: hotel, dom zakonny, dom dziecka;
3) rozpocz cie realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej mo e nast pi
wy cznie w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego obejmuj cego minimum 50%
terenu (z zastrze eniem pkt 4);
4) warunek okreslony w pkt.3) nie obowi zuje w sytuacji gdy zostanie zrealizowana
zabudowa wielorodzinna na obszarze o powierzchni minimum 50% terenu;
5) przy realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu granicz cego z terenami
kolejowymi nale y uwzgl dnia przepisy szczególne, w tym dotycz ce wymaga w
zakresie odleg ci i warunków dopuszczaj cych usytuowanie budowli i budynków w
siedztwie linii kolejowej.
6) maksymalna wysoko

zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-us ugowej:

a) do czterech kondygnacji nadziemnych (nie wi cej ni 15m) – dla terenu oznaczonego
symbolem 5.7M,U w pasie o szeroko ci do 30 m od linii rozgraniczaj cej ul.
Wroc awskiej,
b) do trzech kondygnacji nadziemnych (nie wi cej ni 12 m) – na pozosta ym terenie;
7) maksymalna wysoko budynków gospodarczych i wolno stoj cych gara y – jedna
kondygnacja nadziemna;
8) nale y projektowa budynki zwie czone dachem p askim lub dachem wysokim
symetrycznym o k cie nachylenia g ównych po aci dachowych od 30° do 45° (nie
dotyczy lukarn, wej do budynku, tarasów i wiat), z zastrze eniem pkt.9;
9) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
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10) w przypadku dachów stromych zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala si , e
suma szeroko ci lukarn lokalizowanych na 1 po aci dachowej nie mo e przekracza 1/3
jej szeroko ci;
11) maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;
12) realizacja zabudowy szeregowej mo liwa jest tylko jako jedno zamierzenie
inwestycyjne uwzgl dniaj ce:
a) zapewnienie bezpo redniego dost pu ka dego segmentu do drogi publicznej lub
dojazdu o szeroko ci minimum 8m,
b) odsuni cie linii zabudowy o minimum 4m od dojazdu, o którym mowa w lit. a;
13) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dzia ce budowlanej:
a) do 40% jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
b) do 50% jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
mieszkaniowo-us ugowej i us ugowej;
14) pozosta cz
dzia ki nale y przeznaczy
architektury oraz miejsca postojowe;

pod ziele

urz dzon , obiekty ma ej

15) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w zabudowie:
a) mieszkaniowej jednorodzinnej – minimum 40%,
b) mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowo-us ugowej i us ugowej – minimum
25%;
16) obs ug komunikacyjn nale y zapewni od ul. Lawendowej lub ul. Szkolnej
z wy czeniem bezposrednich w cze od ul. Wroc awskiej;
17) miejsca postojowe, w ilo ci okre lonej w § 49 pkt 6, nale y lokalizowa wy cznie
w granicach poszczególnych dzia ek budowlanych.
3. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 5.7M,U znajduje si zabytek (chroniony
na podstawie niniejszych ustale planu) – kamienica nr 6 przy ul. Wroc awskiej (obiekt nr 987),
mur., 4 w. XIXw..
4. Zasady post powania z obiektami, o których mowa w ust. 3 oraz w ich otoczeniu
zawieraj ustalenia zawarte w rozdziale 4.
5. Na terenach, o których mowa w ust 1, zakazuje si realizacji:
1) us ug pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien;
2) warsztatów mechanicznych, stolarskich, lusarskich oraz zak adów wyrobu materia ów
budowlanych;
3) hurtowni, magazynów i komisów samochodowych,
4) ogrodze :
a) terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (z wy czeniem granicy z terenem
kolejowym),
b) wykonanych z prefabrykowanych prz se
pozosta ych terenów;
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5) bezpo redniej obs ugi komunikacyjnej od ul. Wroc awskiej.
§ 29. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 5.9U,MN i 5.10U,MN
przeznacza si pod zabudow us ugow i mieszkaniow jednorodzinn wraz
z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa
w ust. 1:
1) przy realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu nale y uwzgl dnia przepisy
szczególne, w tym dotycz ce wymaga w zakresie odleg ci i warunków
dopuszczaj cych usytuowanie budowli i budynków w s siedztwie linii kolejowej oraz
odleg ci od dróg publicznych.
2) do czasu realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza si pozostawienie
istniej cych obiektów w dotychczasowym u ytkowaniu z mo liwo ci przebudowy i
remontu przy uwzgl dnieniu przepisów szczególnych, w tym dotycz cych wymaga w
zakresie odleg ci i warunków dopuszczaj cych usytuowanie budowli i budynków w
siedztwie linii kolejowych;
3) maksymalna wysoko projektowanej zabudowy us ugowej i mieszkaniowo-us ugowej
- do trzech kondygnacji nadziemnych;
4) nale y projektowa budynki zwie czone dachem wysokim symetrycznym o k cie
nachylenia g ównych po aci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy lukarn, wej do
budynku, tarasów i wiat), z zastrze eniem pkt.5;
5) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
6) w przypadku dachów stromych zabudowy us ugowej ustala si , e suma szeroko ci
lukarn lokalizowanych na 1 po aci dachowej nie mo e przekracza 1/3 jej szeroko ci;
7) maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;
8) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dzia ce budowlanej:
a) do 40% jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
b) do 50% jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-us ugowej i
us ugowej;
9) pozosta cz
dzia ki nale y przeznaczy
architektury oraz miejsca postojowe;

pod ziele

urz dzon , obiekty ma ej

10) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w zabudowie:
a) mieszkaniowej jednorodzinnej – minimum 40%,
b) mieszkaniowo-us ugowej i us ugowej – minimum 25%;
11) obs ug komunikacyjn nale y zapewni od ul. Szkolnej;
12) miejsca postojowe, w ilo ci okre lonej w § 49 pkt 6, nale y lokalizowa wy cznie
w granicach poszczególnych dzia ek budowlanych.
3. Na terenach, o których mowa w ust 1, zakazuje si realizacji:
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1) us ug pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien;
2) warsztatów mechanicznych, stolarskich, lusarskich oraz zak adów wyrobu materia ów
budowlanych;
3) hurtowni, magazynów i komisów samochodowych,
4) ogrodze wykonanych z prefabrykowanych prz se elbetowych i betonowych.
§ 30. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 5.11MN i 5.12MN przeznacza
si pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn wolno stoj
lub bli niacz z
us ugami wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa
w ust. 1:
1) dopuszcza si lokalizacj funkcji us ugowej w formie wbudowanej w budynek
mieszkalny o powierzchni ca kowitej nieprzekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej
budynku;
2) maksymalna wysoko

zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych;

3) maksymalna wysoko
budynków gospodarczych i wolno stoj cych gara y –
maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna;
4) maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;
5) ostatnia kondygnacja zwie czona dachem wysokim symetrycznym o k cie nachylenia
ównych po aci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy: lukarn, wej do budynku,
tarasów i wiat), z zastrze eniem pkt 6;
6) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
7) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dzia ce budowlanej:
a) do 40% jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
b) do 50% jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-us ugowej;
8) pozosta cz
dzia ki nale y przeznaczy pod ziele urz dzon , obiekty ma ej
architektury, cele rekreacji przydomowej oraz miejsca postojowe;
9) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w zabudowie:
a) mieszkaniowej – minimum 40%,
b) mieszkaniowo-us ugowej – minimum 25%;
10) obs ug komunikacyjn nale y zapewni od otaczaj cych ulic miejskich;
11) dopuszcza si , w uzasadnionych przypadkach, likwidacj w ca ci lub cz ci
istniej cej drogi wewn trznej wraz z infrastruktur techniczn , oznaczonej w planie
symbolem KDW-29CPJ pod warunkiem zapewnienia prawid owej obs ugi
komunikacyjnej oraz pod czenia infrastruktury technicznej poszczególnych
nieruchomo ci;
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12) w przypadku likwidacji drogi wewn trznej oznaczonej w planie symbolem KDW29CPJ - linie zabudowy od tej drogi nie obowi zuj ;
13) miejsca postojowe, w ilo ci okre lonej w § 49 pkt 6, nale y lokalizowa wy cznie
w granicach poszczególnych dzia ek budowlanych.
3. Na terenach, o których mowa w ust 1, zakazuje si realizacji:
1) us ug pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien;
2) warsztatów mechanicznych, stolarskich, lusarskich oraz zak adów wyrobu materia ów
budowlanych;
3) hurtowni, magazynów i komisów samochodowych,
4) wolno stoj cych obiektów us ugowych;
5) zabudowy mieszkaniowej szeregowej i grupowej;
6) ogrodze wykonanych z prefabrykowanych prz se elbetowych i betonowych.
§ 31. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 5.13MW,U 5.14MW,U
5.15MW,U przeznacza si pod zabudow mieszkaniow wielorodzinn wraz
z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami i zieleni .
2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa
w ust. 1:
1) dopuszcza si pozostawienie istniej cych obiektów (zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i jednorodzinnej) w dotychczasowym u ytkowaniu z mo liwo ci
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu;
2) dopuszcza si mo liwo lokalizacji us ug w formie wbudowanej lub dobudowanej,
stanowi cej jedn bry z cz ci mieszkaln lub jako samodzielny budynek wolno
stoj cy;
3) wysoko zabudowy mieszkaniowo-us ugowej maksymalnie do pi ciu kondygnacji
nadziemnych;
4) zabudow us ugow
nadziemnych;

nale y realizowa

– maksymalnie do dwóch kondygnacji

5) nale y projektowa budynki zwie czone dachem p askim lub dachem wysokim
symetrycznym o k cie nachylenia g ównych po aci dachowych od 30° do 45° (nie
dotyczy lukarn, wej do budynku, tarasów i wiat), z zastrze eniem pkt 6;
6) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza si równie
zastosowanie zbli onego k ta nachylenia po aci dachowych lub takiego samego jak w
istniej cym obiekcie;
7) w przypadku dachów stromych zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala si , e
suma szeroko ci lukarn lokalizowanych na 1 po aci dachowej nie mo e przekracza 1/3
jej szeroko ci;
8) maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;
9) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dzia ce budowlanej:
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a) do 30% jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
b) do 50% jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-us ugowej
i us ugowej;
10) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w zabudowie:
a) mieszkaniowej – minimum 30%,
b) mieszkaniowo-us ugowej i us ugowej – minimum 25%;
11) pozosta cz
dzia ki nale y przeznaczy pod ziele urz dzon , wej cia i dojazdy do
budynków us ugowych, miejsca postojowe, obiekty ma ej architektury;
12) obs ug
komunikacyjn
nale y zapewni
od otaczaj cych istniej cych
i projektowanych ulic miejskich z wy czeniem bezposrednich w cze od ulicy
Al. Niepodleg ci;
13) miejsca postojowe, w ilo ci okre lonej w § 49 pkt 6, nale y lokalizowa wy cznie
w granicach poszczególnych dzia ek budowlanych.
3. Na terenach, o których mowa w ust 1, zakazuje si realizacji:
1) us ug pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien;
2) warsztatów mechanicznych,
budowlanych;

stolarskich

oraz

zak adów

wyrobu

materia ów

3) hurtowni, magazynów i lusarskich i komisów samochodowych,
4) ogrodze :
a) terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
b) wykonanych z prefabrykowanych prz se
pozosta ych terenów;

elbetowych i betonowych - dla

5) bezpo redniej obs ugi komunikacyjnej od Al. Niepodleg

ci.

Rozdzia 2
Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego.
§ 32. Ustala si nastepuj ce zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego:
1) na terenie oznaczonym w planie symbolem 5.1U przewiduje si lokalizacj obiektów,
które powinny stanowi dominant urbanistyczn dostosowan do skali otaczaj cej
zabudowy, uwzgl dniaj
jego ekspozycj od strony skrzy owania ulic: Wroc awskiej
i Al. Niepodleg ci;
2) przewiduje si
realizacj
przed enia ulicy Al.
z dwupoziomowym skrzy owaniem z ul. ks. J. Popie uszki;
3) przewiduje si realizacj
z torami kolejowymi;

Niepodleg

ci

wraz

dwupoziomowego skrzy owaniem ul. ks. J. Popie uszki

4) wprowadza si dodatkowy uk ad komunikacyjny umo liwiaj cy wykorzystanie
niezagospodarowanych terenów inwestycyjnych;
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5) na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wprowadza si nieprzekraczaln
lini zabudowy oraz ograniczenia dotycz ce m.in. wysoko ci nowoprojektowanej
zabudowy;
6) zagospodarowanie poszczególnych terenów nale y projektowa kompleksowo,
w nawi zaniu do docelowej zabudowy i projektowanego zagospodarowania terenów
siaduj cych;
7) nale y zwróci szczególn uwag na odpowiednie ukszta towanie obiektów i terenu
zlokalizowanych wzd g ównych ci gów komunikacyjnych;
8) realizacja zabudowy szeregowej mo liwa jest tylko jako jedno zamierzenie
inwestycyjne uwzgl dniaj ce:
a) zapewnienie bezpo redniego dost pu kazdego segmentu do drogi publicznej lub
dojazdu o szeroko ci minimum 8m,
b) odsuni cie linii zabudowy o minimum 4m od dojazdu, o którym mowa w lit. a;
9) nale y d
do uporz dkowania zabudowy w ramach poszczególnych terenów poprzez
stosowanie odpowiednich gabarytów i form obiektów oraz u yciu zbli onych
materia ów wyko czeniowych i kolorystyki;
10) na obszarze obj tym planem zakazuje si realizacji warsztatów mechanicznych,
stolarskich, lusarskich oraz zak adów wyrobu materia ów budowlanych oraz komisów
samochodowych;
11) na obszarze obj tym planem zakazuje si lokalizacji obiektów oraz adaptacji
pomieszcze pod inne funkcje ni okre lone w ustaleniach dla poszczególnych terenów.
Rozdzia 3
Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
§ 33. W ramach ochrony lokalnych warto ci przyrodniczych i krajobrazowych
ustala si :
1) na terenie oznaczonym na rysunku planu 1.11ZP,US zaleca si realizacj zabudowy
zgodnie z §11 niniejszej uchwa y;
2) na terenie oznaczonym na rysunku planu 1.11ZP,US zaleca si zachowanie istniej cych
drzew, do wkomponowania w uk ad przestrzenny terenów zieleni miejskiej
i towarzysz cej zabudowie wg zasad okre lonych w ustaleniach szczegó owych.
§ 34. W zakresie kszta towania terenów zieleni ustala si :
1) urz dzenie terenów zieleni oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1.11ZP,US jako
miejsc wypoczynku codziennego mieszka ców lub urz dze sportowych;
2) zachowanie i piel gnacj zieleni niskiej oraz drzewostanu, ze szczególn ochron
starodrzewu na terenach zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem wycinki wy cznie
w celu realizacji niezb dnych rozwi za technicznych;
3) na terenach zabudowy mieszkaniowej, utrzymanie co najmniej 25% powierzchni
biologicznie czynnej i zagospodarowanie zieleni ;
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4) na terenach us ug o wiaty, utrzymanie co najmniej 40% powierzchni biologicznie
czynnej i zagospodarowanie zieleni oraz terenowymi obiektami rekreacji i sportu;
5) w przypadku budowy parkingów terenowych, wprowadzenie zieleni wysokiej
w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych w obr bie parkingu lub po
jego obrysie;
6) wprowadzenie nowych nasadze drzew i szpalerów krzewów wzd
rozgraniczaj cych zabudow mieszkaniow z terenami kolejowymi, oraz wzd
du ym nat eniu ruchu: Al. Niepodleg ci i Ks. J. Popie uszki.

linii
ulic o

§ 35. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i gruntowych przyjmuje si
zasady odprowadzenia cieków okre lone w § 53 i zasady odprowadzenia wód
opadowych okre lone w § 54.
§ 36. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami:
a) pochodz cymi ze spalania paliw - przyjmuje si ustalenia zawarte w § 55 ust. 3 i 4,
b) pozosta ymi ustala si - w stosunku do obszaru objetego planem - obowi zek
stosowania wymogów ustalonych dla terenów budownictwa mieszkaniowego,
okreslonych w przepisach odr bnych.
§ 37. W zakresie ochrony przed ha asem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi
ustala si :
1) w zakresie ochrony akustycznej dla terenów oznaczonych MN, MW przyjmuje si
poziom ha asu w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej;
2) w zakresie ochrony akustycznej dla terenów oznaczonych MN,U; MW,U; OS
przyjmuje si poziom ha asu w rodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowo-us ugowej;
3) w zakresie ochrony akustycznej dla terenu UO przyjmuje si poziom ha asu
w rodowisku jak dla zabudowy ze sta ym, wielogodzinnym pobytem dzieci
i m odzie y;
4) w zakresie ochrony akustycznej dla terenów oznaczonych U, przyjmuje si poziom
ha asu w rodowisku jak dla zabudowy us ugowej;
5) dla terenów zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-us ugowej, us ugowo-o wiatowej
oraz us ug sakralnych, przyjmuje si dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych
jak dla terenów przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow ;
6) dla
pozosta ych
obszarów
przyjmuje
si
dopuszczalny
elektromagnetycznych jak dla miejsc dost pnych dla ludzi;

poziom

pól

7) wy cza si z funkcji przewidzianych na sta y pobyt ludzi tereny w strefach uci liwo ci
komunikacyjnej, poprzez odsuni cie zabudowy w zale no ci od klasy ulicy;
8) w pomieszczeniach przewidzianych na sta y pobyt ludzi, po onych w pobli u torów
kolejowych, w odleg ci do 100 m, zaleca si stosowanie skutecznych zabezpiecze
redukuj cych poziom ha asu w pomieszczeniach, takich jak: os ony akustyczne,
materia y budowlane o zwi kszonej izolacyjno ci, ograniczenie ilo ci otworów
okiennych oraz stosowanie okien o zwi kszonej izolacyjno ci przed ha asem.
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§ 38. W zakresie gospodarki odpadami ustala si :
1) obowi zek wyznaczenia miejsc na ustawienie kontenerów i pojemników do
gromadzenia odpadów, z uwzgl dnieniem wst pnej segregacji, zagospodarowanie
odpadów przez wyspecjalizowane firmy w oparciu o „Gminny program gospodarki
odpadami”;
2) na ca ym terenie obj tym planem wprowadza si zakaz lokalizacji zak adów przerobu
odpadów i miejsc sk adowania odpadów.
§ 39. W zakresie ochrony standardów zamieszkania ustala si na terenach zabudowy
mieszkaniowej zakaz lokalizacji us ug oraz innych przedsi wzi
zaliczanych do
mog cych pogorszy stan rodowiska, a tak e mog cych obni
standard zamieszkania,
w zakresie podwy szonego poziomu ha asu, emisji zanieczyszcze , nieprzyjemnych
zapachów do powietrza, zwi kszonego poziomu promieniowania itp.
§ 40. Ustalenia szczegó owe dla terenu 1.11ZP,US:
1) utrzymanie istniej cego drzewostanu zieleni miejskiej;
2) teren przeznacza si do urz dzenia zieleni dostosowanej do funkcji rekreacyjnowypoczynkowej dla mieszka ców osiedla.
Rozdzia 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej.
§ 41. Teren planu nie jest obj ty ochron konserwatorsk i nie posiada ewidencji
stanowisk archeologicznych.
§ 42. Na obszarze planu znajduje si ko ció parafialny pw. w. Andrzeja Boboli,
mur. 1938-1939, 1947-1959 wpisany do rejestru zabytków, nr rej. A - 151.
§ 43. Na obszarze obj tym planem znajduj si zabytki (oznaczone na rysunku planu
oraz wymienione w ustaleniach dotycz cych poszczególnych terenów) chronione na
podstawie ustale niniejszego planu:
1) krzy przy ul. w. A. Boboli (wlot do ul. Popie uszki), 1916 r.;
2) przy ul. Wroc awskiej:
a) dom nr 3, mur., k. XIX w.,
b) kamienica nr 6, mur, 4 w. XIX w.,
c) dom nr 11, l. 30-te XX w.,
d) krzy u zbiegu ul. A. Rybnika, mur., l. 30-te XXw.
3) budynek 486 z ok. 1890 roku przy ul. Szkolnej;
4) budynek nr 556 z ok. 1890 roku przy ul. w. A. Boboli;
5) budynek nr 809, mur z ok. 1910 r. przy ul. w. Boboli 5;
6) budynek nr 813, mur z ok. 1934 r. przy ul. w. Boboli 7.
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§ 44. Ustala si nast puj ce zasady ochrony zabytków:
1) zakazuje si nadbudowy zabytków okre lonych w § 43 pkt 3), 4), 5) i 6).
2) nakazuje si stosowanie tradycyjnych materia ów elewacyjnych, dopuszcza si
stosowanie wspó czesnych, matowych materia ów imituj cych tradycyjne pokrycia
dachów,
3) przy wykorzystaniu poddaszy istniej cych obiektów zabytkowych do celów
ytkowych nale y stosowa okna po aciowe,
4) na dzia kach na których znajduje si zabytek zakazuje si ustawiania wolno stoj cych
masztów, kominów, wie nadawczych;
5) zakazuje si lokalizacji anten satelitarnych na po aci dachowych i elewacjach od strony
ulic.
§ 45. Prowadzenie wszelkich robót budowlanych zwi zanych z zabytkami wymaga
uzyskania pozwolenia lub zgody w ciwego konserwatora zabytków.
Rozdzia 5
Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych.
§ 46. 1. Ustala si , e na obszarze obj tym planem w sk ad przestrzeni publicznych
wchodz nastepuj ce tereny i ulice:
1) ulice g ówne, zbiorcze, lokalne i dojazdowe oraz plac publiczny;
2) ko ció ;
3) szko a.
2. Ustala si nast puj ce wymagania dotycz ce kszta towania przestrzeni publicznych,
o których mowa w ust. 1:
4) nakazuje si stosowanie wy cznie ujednoliconego systemu oznakowania ulic miejskich
i obiektów przystanków komunikacji zbiorowej /wielko obiektu dla ka dej lokalizacji
okre la u ytkownik w zale no ci od przewidywanych potrzeb/;
5) zakazuje si lokalizacji:
a) no ników reklamowych,
b) obiektów tymczasowych - z wy czeniem terenów oznaczonych w planie symbolami
1.2OS i 5.1 U
6) dopuszcza si :
a) lokalizowanie obiektów tymczasowych zwi zanych bezpo rednio z obs ug
komunikacji zbiorowej (kioski z pras ) wy cznie w bezpo rednim s siedztwie
przystanków,
b) wykorzystanie obiektów przystanków komunikacji zbiorowej jako no ników
reklamowych,
c) lokalizowanie urz dze
infrastruktury
przedstawiony na rysunku planu,
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d) lokalizowanie urz dze technicznych dróg zwi zanych z ich utrzymaniem,
e) nasadzenia drzew li ciastych w liniach rozgraniczaj cych ulic.
Rozdzia 6
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie,
ustalonych na podstawie odr bnych przepisów.
§ 47. Na obszerze obj tym planem nie wyst puj tereny lub obiekty podlegaj ce
ochronie, ustalone na podstawie odr bnych przepisów, w tym tereny górnicze, a tak e
nara one na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro one osuwaniem si mas ziemnych.
Rozdzia 7
Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem miejscowym.
§ 48. 1. Na obszarze obj tym planem nie wyznacza si terenów przewidzianych do
scalenia.
2. Na obszarze obj tym planem ustala si nast puj ce zasady podzia u dzia ek:
1) postulowane na rysunku planu granice podzia u terenu (oznaczone lini przerywan ) nie
obowi zuj ce; mog stanowi zasad podzia u terenu w przypadku wyst pienia
ciciela (w cicieli) dzia ki z wnioskiem o podzia zgodnie z rysunkiem planu;
2) inny podzia mo e nast pi po przedstawieniu przez w ciciela (w cicieli) terenu
propozycji uwzgl dniaj cej mo liwo realizacji budynków na wydzielonych dzia kach
z zachowaniem odleg ci nowoprojektowanych budynków od granic dzia ek,
odleg ci od ulic (linie zabudowy), wysoko ci budynków w stosunku do zabudowy
siaduj cej (zgodnie z przepisami szczególnymi);
3) zaleca si koryguj ce podzia y dzia ek
zagospodarowania dzia ek istniej cych;

s

ce

polepszeniu

funkcjonalno ci

4) przy wydzielaniu dzia ek pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn szeregow nale y
zapewni bezpo redni dost p ka dej nieruchomo ci do drogi publicznej lub dojazdu o
szeroko ci minimum 8m,
5) na etapie podzia u dopuszcza si korekt (przesuni cia) linii podzia u, je eli nie naruszy
to zasady podzia ów przyj tej w danym kwartale i w kwarta ach s siednich.
3. Linie rozgraniczaj ce tereny, z pomini ciem terenów publicznych, nie stanowi
podstawy do przeprowadzenia obligatoryjnego podzia u w miejscu ich przebiegu.
Rozdzia 8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
§ 49. Ustalenia z zakresu komunikacji:
1) obs ug komunikacyjn obszaru zapewniaj :
a) ulice uk adu podstawowego:
- projektowana Aleia Niepodleg ci (KD-1 GP – g ówna ruchu przyspieszonego),
- modernizowana ul. Ks. Jerzego Popie uszki (KD-2 G – g ówna),
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- modernizowana ul. Wroc awska (KD-3 Z - zbiorcza);
- modernizowana ul. Klepacka(KD-4Z – zbiorcza)
b) ulice uk adu obs uguj cego:
- ul. w. A. Boboli (KD-5L – lokalna),
- ul. Lawendowa (KD-6L – lokalna),
- ul. A. Rybnika (KD-7L – lokalna),
- ul. Szkolna (KD-8L – lokalna),
- ul. Miodowa (KD-9L – lokalna),
- ul. Koryci ska (KD-10L – lokalna),
- ul. Magnoliowa (KD-11L – lokalna),
- istniej ce i projektowane ulice dojazdowe: KD-12D, ul. Letnia (KD-13D, KD14D), , ul. Zimowa (KD-15D), ul. Ubocze (KD-16D), KD-17D, ul. Wroc awska
(KD-18D), ul. Klonowa (KD-19D, KD-20D), KD-21D, KD-22D, ul. Wiede ska
(KD-23D), KDW-24CPJ, KD-25CPJ, KD-26CPJ, ul. Okrzei (KD-27CPJ), KD28CP, KDW-29CPJ;
2) zak ada si obs ug obszaru komunikacj zbiorow ,
3) przebieg tras komunikacji zbiorowej przewiduje si ulicami uk adu podstawowego oraz
wybranymi ulicami lokalnymi,
4) obs ug komunikacyjn dzia ek budowlanych ustala si w oparciu o ulice istniej ce
i projektowane,
5) miejsca postojowe lub gara e obs uguj ce projektowan zabudow nale y zapewni na
asnych dzia kach, z mo liwo ci realiacji parkingu podziemnego, wed ug
wska ników okre lonych w pkt 6,
6) ustala si nast puj ce wska niki zapewnienia miejsc parkingowych:
a) minimum 25 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni u ytkowej i 20 miejsc
parkingowych na 100 zatrudnionych dla funkcji administracyjnej, biurowej,
handlowej, us ugowej /do bilansu nie wlicza si powierzchni u ytkowej zapleczy
socjalnych, magazynów i komunikacji wewn trznej budynków/,
b) minimun 15 miejsc postojowych w przeliczeniu na 100 miejsc w obiekcie us ug
sakralnych,
c) minimum 15 miejsc postojowych na 100 widzów (u ytkowników jednocze nie) w
us ugach kultury,
d) minimum 15 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych w przypadku
us ug gastronomicznych,
e) minimum 1,2 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej, w tym ogólnodost pne miejsca parkingowe w poziomie terenu
maj stanowi :
- 10% - dla obszarów oznaczonych w planie symbolami: 4.4MW,U, 4.5MW,U,
4.6MW,U i 4.7MW,U,
- 20% - dla pozosta ych obszarów,
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f) minimum 1 miejsce parkingowe na 1 dom w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej,
7) oznaczenia liniowe projektowanych jezdni publicznych ulic miejskich okre laj ich
orientacyjny przebieg – do u ci lenia w projektach budowlanych inwestycji,
8) oznaczenia liniowe projektowanych dojazdów, parkingów w granicach poszczególnych
terenów okre laj ich orientacyjny przebieg, ilo
i wielko
– do usci lenia
w projektach budowlanych inwestycji,
9) realizacja zabudowy szeregowej mo liwa jest tylko jako jedno zamierzenie
inwestycyjne uwzgl dniaj ce zapewnienie bezpo redniego dost pu do drogi publicznej
ka dego segmentu szeregowego lub dojazdu o szeroko ci minimum 8m,
10) do czasu realizacji drogi publicznej dopuszcza si przeprowadzanie remontów oraz
przebudow obiektów i urz dze budowlanych zlokalizowanych w tym pasie
drogowym,
§ 50. Ustala si nast puj ce linie rozgraniczaj ce i parametry techniczne ulic
oznaczonych na rysunku planu:
1) KD-1GP – Aleia Niepodleg ci – droga gminna, ulica g ówna ruchu przyspieszonego,
o szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych od 45,0 m do 80,0 m z jezdni 2×2 pasy
ruchu, w przekroju ulicy cie ka rowerowa; w rejonie istniej cej i projektowanej
zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na terenach przyleg ych, nale y zastosowa
zabezpieczenie przed uci liwo ciami komunikacyjnymi w postaci ekranów
ochronnych;
2) KD-2G – ul.Ks.J. Popie uszki – droga powiatowa, ulica g ówna o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych od 63,0 m do 88,0 m z jezdni 2×3 pasy ruchu, w przekroju ulicy
cie ka rowerowa, w czenia ulic Boboli (KD-4L), ul. Rybnika (KD-6L) i KD-17D
jedynie na zasadzie „prawych skr tów”;
3) KD-3Z – ul.Wroc awska – droga powiatowa, ulica zbiorcza o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych od 16,0 m do 77,0 m z jezdni 2×2 pasy ruchu, na odcinku od
skrzy owania z Alei Niepodleg ci do ul. Szkolnej przekrój jezdni 1×2 pasy ruchu, w
przekroju ulicy cie ka rowerowa; w liniach rozgraniczajacych ulicy Wroc awskiej
znajduje si zabytek – krzy murowany, l. 30-te XX w., zasady post powania z
obiektektem zabytkowym zawieraj ustalenia zawarte w rozdziale 4;
4) KD-4Z – ul. Klepacka – droga gminna, ulica zbiorcza o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych od 54,0m do 72,0m z jezdni 1x2 pasy ruchu w przekroju ulicy
cie ka rowerowa;
5) KD-5L – ul. w. A. Boboli – droga powiatowa, ulica lokalna,o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych od 11,0 m do 17,0 m z jezdni 1×2 pasy ruchu (szeroko jezdni –
7,0 m); w liniach rozgraniczajacych ulicy w. A. Boboli znajduje si zabytek – krzy
z 1916 r., zasady post powania z obiektektem zabytkowym zawieraj ustalenia zawarte
w rozdziale 4;
6) KD-6L – ul. Lawendowa – droga gminna, ulica lokalna, o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych od 7,0 m do 25,0 m z jezdni 1×2 pasy ruchu;
7) KD-7L – ul. Rybnika – droga gminna, ulica lokalna, szeroko
w liniach
rozgraniczaj cych 10,0 m z jezdni 1×2 pasy ruchu (szeroko jezdni – 7 m);
43

2008-06-25 15:19:00

8) KD-8L – ul. Szkolna – droga gminna, ulica lokalna, o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych od 10,0 m do 15,0 m z jezdni 1×2 pasy ruchu (szeroko jezdni
7,0 m)
9) KD-9L – ul. Miodowa – droga gminna, ulica lokalna o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych od 9,0 m do 15,0 z jezdni 1×2 pasy ruchu;
10) KD-10L – ul. Koryci ska – droga gminna ulica lokalna o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych 9,0 m z jezdni 1×2 pasy ruchu zako czona placem do zawracania;
11) KD-11L – ul. Magnoliowa – droga gminna, ulica dojazdowa, o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych 25,0 m z jezdni 1×2 pasy ruchu;
12) KD-12D – droga gminna, ulica dojazdowa, o szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych
od 7,0 m do 18,0 m z jezdni 1×2 pasy ruchu;
13) KD-13D – ul. Letnia – droga gminna, ulica dojazdowa o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych 9,0 m do 10,0 m;
14) KD-14D – ul. Letnia – droga gminna, ulica dojazdowa o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych 8,0 m do 11,0 m;
15) KD-15D – ul. Zimowa – droga gminna, ulica dojazdowa o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych od 8,0 m do 10,0 m z jezdni 1×2 pasy ruchu (szeroko jezdni
– 6,0 m) zako czona placem do zawracania;
16) KD-16D – ul. Ubocze – droga gminna, ulica dojazdowa, o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych 10,0 m 1×2 pasy ruchu;
17) KD-17D – droga gminna, ulica dojazdowa, o szeroko
25,0 m z jezdni 1×2 pasy ruchu;

w liniach rozgraniczaj cych

18) KD-18D – ul. Wroc awska, droga gminna, ulica dojazdowa o szeroko
rozgraniczaj cych od 12,5 m do 16,5 m zako czona placem do zawracania;

w liniach

19) KD-19D – ul. Klonowa – droga gminna, ulica dojazdowa o szeroko
rozgraniczaj cych od 8,0 m do 9,0 m z jezdni 1×2 pasy ruchu;

w liniach

20) KD-20D – ul. Klonowa – droga gminna, ulica dojazdowa, o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych 8,5 m i 10,0 m z jezdni 1×2 pasy ruchu;
21) KD-21D – droga gminna, ulica dojazdowa, o szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych
9,0 m z jezdni 1×2 pasy ruchu;
22) KD-22D – droga gminna, ulica dojazdowa, o szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych
8,0 m z jezdni 1×2 pasy ruchu;
23) KD-23D – ul. Wiede ska – droga gminna, ulica dojazdowa, o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych 10,0 m z jezdni 1×2 pasy ruchu;
24) KDW-24CPJ – ul. Zimowa – droga gminna, ci g pieszo - jezdny o szeroko ci
w liniach rozgraniczaj cych od 5,5 m do 6,5 m; dopuszcza si w uzasadnionych
przypadkach (wspólne zagospodarowanie terenu) likwidacj w ca ci lub cz ci z
istniej cej drogi wewn trznej wraz z infrastruktur techniczn , pod warunkiem
zapewnienia prawid owej obs ugi komunikacyjnej oraz pod czenia infrastruktury
technicznej istniej cych i projektowanych budynków;
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25) KD-25CPJ – droga gminna, ci g pieszo-jezdny, o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych 4,5 m do 6,0 m;
26) KD-26CPJ – droga gminna, ci g
rozgraniczaj cych od 5,0 m do 6,0 m;

pieszo-jezdny

o

szeroko ci w

liniach

27) KD-27CPJ – ul. Okrzei – droga gminna, ci g pieszo-jezdny, o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych 8,0m;
28) K-28CP – ci g pieszy – teren gminny, o szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych od
3,0m do 5,5m.
29) KDW-29CPJ –droga gminna, ci g pieszo - jezdny o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych od 6,0 m do 6,5 m; dopuszcza si w uzasadnionych przypadkach
likwidacj w ca ci lub cz ci z istniej cej drogi wewn trznej wraz z infrastruktur
techniczn , pod warunkiem zapewnienia prawid owej obs ugi komunikacyjnej oraz
pod czenia infrastruktury technicznej istniej cych i projektowanych budynków na
przyleg ych nieruchomo ciach;
ROZDZIA 9
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
§ 51. Ustala si zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury
technicznej obowi zuj ce w odniesieniu do infrastruktury technicznej ogólnomiejskiej
oraz infrastruktury zlokalizowanej na terenach publicznych:
1) utrzymuje si dotychczasowe lokalizacje obiektów i urz dze z zakresu infrastruktury
technicznej nie koliduj ce z ustalonym w planie docelowym zagospodarowaniem
poszczególnych terenów;
2) dopuszcza si utrzymanie istniej cej infrastruktury technicznej koliduj cej z ustalonym
w planie docelowym zagospodarowaniem terenu lub oznaczonej na rysunku planu jako
przeznaczona do przebudowy, do czasu jej wyeksploatowania („ mierci technicznej”);
3) nowe ogólnodost pne sieci infrastruktury technicznej nale y lokalizowa w pasach
drogowych lub w granicach terenów okre lonych na rysunku planu z uwzgl dnieniem:
zagospodarowania ustalonego w planie, lokalizacji istniej cej i projektowanej
infrastruktury, zgodnie z zasadami rozrz du sieci infrastruktury technicznej ustalonymi
na rysunku planu;
4) zmiana, przedstawionych na rysunku planu, zasad rozrz du infrastruktury technicznej
jest mo liwa jest pod warunkiem opracowania projektu zagospodarowania terenu
obj tego zmian , z uwzgl dnieniem wszystkich sieci istniej cych, sieci
przewidywanych do realizacji - na które wydano pozwolenie na budow lub
uzgodniono ich lokalizacj przez jednostk koordynuj
usytuowanie sieci
projektowanych i sieci przewidywanych w planie, po uzgodnieniu z jednostk
koordynuj
usytuowanie projektowanych sieci;
5) w pasach drogowych ulic - dróg publicznych dopuszcza si lokalizacj sieci
infrastruktury technicznej nieuwzgl dnionej w rozrz dzie pod warunkiem zachowania
priorytetu lokalizacji sieci przewidywanych do realizacji i przedstawionych na rysunku
planu;
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6) parametry techniczne projektowanych sieci infrastruktury technicznej nale y
dostosowa do pe nego zainwestowania na terenach obj tych ustaleniami planu i
przewidywanych potrzeb na obszarze zasilania lub obszarze zlewni;
7) obs ug terenów i dzia ek budowlanych z zakresu infrastruktury technicznej nale y
zapewni w oparciu o istniej ce i projektowane sieci i urz dzenia na warunkach
szczegó owych okre lonych przez gestorów sieci;
8) ustala si strefy ochronne dla poszczególnych rodzajów obiektów i urz dze
budowlanych z zakresu infrastruktury technicznej, o poni ej okre lonych szeroko ciach
od osi sieci:
a) dla sieci wodoci gowej:
- o rednicy od Dn 100 do Dn 300 w cznie – 2,0 m,
- o rednicy od Dn 300 do Dn 500 w cznie – 4,0 m,
- o rednicy od Dn >600 w cznie – 6,0 m,
b) dla sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej:
- o rednicy od Dn 200 do Dn 300 w cznie – 2,0 m,
- o rednicy od Dn 300 do Dn 400 w cznie – 3,0 m,
- o rednicy Dn >400 w cznie – 4,0 m,
c) dla sieci kana ów cieplnych o rednicy nie mniejszej ni Dn 100 mm – 2,0 m;
9) strefy ochronne wzd gazoci gów, kabli energetycznych, telekomunikacyjnych nale y
przyjmowa na podstawie przepisów szczególnych;
10) ustala si nast puj ce wymagania dla terenów stref wymienionych w pkt 7 i 8:
a) dopuszcza si , w uzgodnieniu z w cicielem sieci, lokalizacj nowych obiektów budowlanych pod warunkiem zastosowania rozwi za technicznych gwarantuj cych
bezpiecze stwo istniej cej sieci i lokalizowanego obiektu, roboty budowlane nale y
prowadzi w uzgodnieniu z w cicielem sieci,
b) dopuszcza si sadzenie w strefie ochronnej drzew i krzewów o rozbudowanych systemach korzeniowych po uzgodnieniu z w cicielem sieci,
c)

ciciel lub u ytkownik terenu po onego w strefie ochronnej jest zobowi zany do
zagospodarowania terenu strefy w sposób umo liwiaj cy prowadzenie robót budowlanych i remontów;

11) przedstawiony na rysunku planu przebieg, rednice lub inne parametry projektowanych
sieci infrastruktury technicznej maj charakter informacyjny - do u ci lenia na etapie
sporz dzania projektu budowlanego zgodnie z warunkami okre lonymi przez
ciciela sieci.
Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wod .
§ 52. 1. ród em zasilania w wod odbiorców b dzie miejska sie wodoci gowa
zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust. 2 i 3 lub warunkowo inne systemy zaopatrzenia
w wod zgodnie z ustaleniami w ust. 4,5,6.
2. Ustala si zasady rozbudowy sieci wodoci gowych zgodnie ze schematem
przedstawionym na rysunku planu, przewiduje si budow odcinków nowych sieci
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magistralnych zlokalizowanych w planowanym pasie ul. Popie uszki i w ulicy projektowanej na
przed eniu Al. Niepodleg ci;
3. Bezpo rednie zasilanie w wod planuje si z magistrali wodoci gowej Dn 600
przebiegaj cej wzd
Al. Niepodleg ci (KD-1GP) i projektowanej magistrali Dn 600 w
ul. J. Popie uszki (KD-2G) z wykorzystaniem uk adu istniej cych i projektowanych sieci
wodoci gowych,
4. Dopuszcza si zasilanie z w asnych uj wody zgodnie z ustaleniami w ust. 5 i 6 lub
z uj innych podmiotów pod warunkiem spe nienia przez te podmioty (przedsi biorstwa
wodoci gowo-kanalizacyjne) wymaga w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod
okre lonych w przepisach odr bnych.
5. Dopuszcza si korzystanie z wód powierzchniowych, opadowych lub podziemnych
czerpanych z pierwszej warstwy wodono nej do celów zwi zanych z utrzymaniem zieleni i
potrzeb gospodarczych w zakresie okre lonym przepisami odr bnymi lub jako uj cie
tymczasowe w okresie prowadzenia robót budowlanych.
6. Dopuszcza si budow studni czerpi cych wod z drugiej i trzeciej warstwy
wodono nej dla potrzeb: awaryjnych, zwi zanych z obronno ci kraju, zbiorowego
zaopatrzeniu w wod (zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 4) i us ugowych - w przypadku,
gdy woda z miejskiej sieci wodoci gowej nie spe nia wymogów odbiorcy pod wzgl dem ilo ci
lub jako ci, na warunkach okre lonych przez organ administracji wydaj cy pozwolenia wodnoprawne; nie dopuszcza si budowy studni nie wymagaj cych pozwolenia wodno-prawnego
i studni nie spe niaj cych powy szych kryteriów.
Ustalenia w zakresie odprowadzenia cieków.
§ 53. 1. Oprowadzenie cieków komunalnych przewiduje si do systemu miejskiej
kanalizacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami w ust. 2 i 3 lub warunkowo do innych systemów kanalizacyjnych zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 4 i 5.
2. Ustala si zasady rozbudowy uk adu istniej cej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie ze
schematem przedstawionym na rysunku planu - przewiduje si budow nowych kana ów
zbiorczych
zlokalizowanych
w
planowanym
pasie
ul.
J. Popie uszki
i w ulicy projektowanej na przed eniu Al. Niepodleg ci.
3. Przewiduje si , e bezpo rednim odbiornikiem cieków b dzie kolektor sanitarny
Dn 0.4 m w ul. J. Popie uszki.
4. Dopuszcza si odprowadzenie cieków do zbiorników szczelnych zgodnie z
warunkami okre lonymi w ust. 5 lub do innych systemów kanalizacji sanitarnej, spe niaj cych
warunki w zakresie zbiorowego odprowadzania cieków okre lone w przepisach odr bnych.
5. Dopuszcza si tymczasowe odprowadzanie cieków do zbiorników szczelnych;
zbiorniki mog by eksploatowane do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej w ulicy
przyleg ej do posesji; po wybudowaniu kanalizacji zbiorniki nale y zlikwidowa lub
przebudowa , a cieki odprowadzi zgodnie z powy szymi ustaleniami.
Ustalenia z zakresu odprowadzenia wód opadowych.
§ 54. 1. Odprowadzenie wód opadowych przewiduje si do rzeki Bia ej za pomoc
kanalizacji deszczowej lub do innych systemów odprowadzania wód opadowych, zgodnie z poni szymi ustaleniami.
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2. Ustala si zasady rozbudowy uk adu istniej cej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie ze
schematem przedstawionym na rysunku planu - przewiduje si , e wody opadowe
odprowadzane b
do kana u deszczowego Dn 0.8 w ul. J. Popie uszki i Dn 0.6 w Al.
Niepodleg ci.
3. Ustala si zasady odprowadzenia wód opadowych:
1) zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe (odprowadzane z dróg, parkingów,
handlowych, us ugowych i innych obszarów zanieczyszczonych) nale y odprowadza
do miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami wydanymi przez
przedsi biorstwo b ce w cicielem kanalizacji lub do indywidualnego systemu
odprowadzania wód opadowych zgodnie z warunkami okre lonymi w pkt. 2;
2) zanieczyszczone wody opadowe przed odprowadzeniem do cieków wodnych lub do
gruntu powinny by oczyszczone w stopniu okre lonym w przepisach odr bnych;
3) wody deszczowe o ma ym stopniu zanieczyszczenia (z terenów zieleni urz dzonej,
ci gów pieszych, rowerowych, dachów oraz innych powierzchni o ma ym stopniu
zanieczyszczenia) mog by odprowadzane do kanalizacji deszczowej lub bezpo rednio
do cieków, rowów lub gruntu.
4. Realizacja nowych obiektów budowlanych, a w szczególno ci dróg i inwestycji
powoduj cych powstanie powierzchni nieprzepuszczalnych powinna by poprzedzona budow
kanalizacji deszczowej lub zastosowaniem rozwi za , o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3.
5.
ciciel lub u ytkownik terenu jest zobowi zany do zachowania powierzchni
przepuszczalnych w stopniu umo liwiaj cym zapewnienie przesi kania wód deszczowych na
ytkowanym terenie oraz kszta towania terenu i stosowania rozwi za technicznych
uniemo liwiaj cych sp yw wód na grunty s siednie.
Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w ciep o.
§ 55. 1. Zaopatrzenie w energi na potrzeby zwi zane z ogrzewaniem budynków,
ogrzewaniem powietrza wentylacyjnego, przygotowaniem ciep ej wody, przygotowaniem posi ków i na potrzeby technologiczne, przewiduje si za pomoc sieci (energetycznych, ciep owniczych) doprowadzaj cych energi ze róde po onych poza obszarem obj tym planem - zgodnie z ustaleniami ust. 2 oraz róde indywidualnych i lokalnych - zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 3,4,5.
2. Ustala si zasady rozbudowy sieci cieplnych zgodnie ze schematem przedstawionym
na rysunku planu, przewiduje si mo liwo rozbudowy istniej cego uk adu sieci cieplnych w
ulicy projektowanej na przed eniu Al. Niepodleg ci od istniej cej sieci magistralnej w
ul. Wroc awskiej z mo liwo ci zamkni cia uk adu pier cieniowego.
3. Bezpo rednie doprowadzenie ciep a z miejskiej sieci cieplnej przewiduje si
istniej cej sieci zlokalizowanej w ul. Wroc awskiej, Al. Niepodleg ci i ul. J. Popie uszki.

z

4. Dopuszcza si lokalizowanie na obszarze planu róde ciep a indywidualnych lub
lokalnych:
1) wykorzystuj cych energi solarn , odzyskuj cych energi (np. rekuperatorów, pomp
cieplnych) lub korzystaj cych z energii elektrycznej - bez ogranicze stosowania,
2) wytwarzaj cych energi z procesu spalania gazu ziemnego lub oleju opa owego
niskosiarkowego - przy ograniczeniach zawartych w ust. 5,
48

2008-06-25 15:19:00

3) wykorzystuj cych jako paliwo propan–butan, drewno lub paliwa pochodne - przy
ograniczeniu stosowania tych paliw dla potrzeb budownictwa jednorodzinnego w
ród ach ciep a o mocy mniejszej ni 30kW i przy spe nienia ogranicze zawartych w
ust. 5.
5. Zastosowanie róde ciep a o mocy wi kszej ni 20 kW w zakresie okre lonym w
ust. 3, wymaga spe nienia poni szych warunków:
1) wysoko emitorów odprowadzaj cych zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego
z procesu spalania paliw winna przewy sza wysoko
otaczaj cej zabudowy i
zabudowy przewidywanej w ustaleniach planu, zlokalizowanej w promieniu nie
mniejszym ni suma 15m i czterokrotnej wysoko ci projektowanego emitora,
2) dopuszcza si zastosowanie emitorów ni szych ni ustalone w pkt 1 - pod warunkiem
spe nienia wymogu, e sumaryczne oddzia ywanie zanieczyszcze wyst puj cych
w istniej cym tle i zanieczyszcze z wnioskowanej inwestycji b dzie mniejsze od
warto ci dopuszczalnych; w celu potwierdzenia spe nienia powy szego ustalenia nale y
w projekcie architektoniczno – budowlanym wykona analiz wp ywu zanieczyszcze
na rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i oddzia ywania na obiekty s siednie w
zakresie nie mniejszym ni okre lono w pkt 1, z podaniem rodzaju emitowanych
substancji, wielko ci emisji, st
zanieczyszcze i zasi gu rozprzestrzeniania.
6. Zabrania si lokalizacji na terenie obj tym ustaleniami planu róde ciep a o mocach
wi kszych ni dopuszczone albo opalanych paliwami nie wymienionymi w ust. 4, lub nie
spe niaj cych wymogów okre lonych w ust.5
Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w gaz.
§ 56. 1. Doprowadzenie gazu ziemnego do odbiorców ustala si z uk adu istniej cych i projektowanych sieci gazowych.
2. Bezpo rednie doprowadzenie gazu przewidziano z sieci gazowej redniego ci nienia
w ul. J. Popie uszki, Al. Niepodleg ci lub niskiego ci nienia w ul. Zielonogórskiej
i Wroc awskiej.
3. Ustala si zasady rozbudowy sieci gazowych zgodnie ze schematem przedstawionym
na rysunku planu, przewiduje si mo liwo rozbudowy sieci redniego ci nienia zasilanych z
gazoci gu po onego w pasie drogowym ul. J. Popie uszki i sieci niskiego ci nienia zasilanych
z gazoci gu w ul. Wroc awskiej.
Ustalenia z zakresu elektroenergetyki.
§ 57. 1. Zasilanie w energi elektryczn planuje si z istniej cych stacji
transformatorowo-rozdzielczych 110/15kV RPZ-8 i 110/15kV RPZ-5 za po rednictwem
istniej cych linii kablowych 15 kV.
2. Dostaw energii elektrycznej do odbiorców planuje si z istniej cych stacji
transformatorowych 15/0,4kV typu miejskiego Nr 1526, 1629, 1604, 1788, 105, 1203, 300, 509,
1486, 1410, 1445 zlokalizowanych na terenie opracowania, oraz z projektowanych stacji
transformatorowych 15/0,4 kV.
3. Zasilanie projektowanych stacji transformatorowych 15/04 kV planuje si za
po rednictwem projektowanych linii kablowych 15 kV wyprowadzonych od istniej cych linii

49

2008-06-25 15:19:00

kablowych 15 kV i stacji transformatorowych 15/04 kV uk adu sieci rozdzielczej SN osiedla
Zielone Wzgórza.
4. Bezposredni dostaw energii elektrycznej do odbiorców ze stacji transformatorowych
15/04 kV planuje si realizowa za po rednictwem istniej cych oraz projektowanych linii
kablowych i napowietrznych niskiego napi cia.
5. Istniej ce liniie niskiego napi cia i redniego napi cia koliduj ce z planowanym
zagospodarowaniem terenu planuje si do przebudowy.
Ustalenia z zakresu telekomunikacji.
§ 58. 1. Obs ug w zakresie us ug telekomunikacyjnych planuje si z istniej cej
centrali telefonicznej CA S oneczny Stok za po rednictwem istniej cych i
projektowanych sieci kanalizacji telefonicznej magistralnej oraz kanalizacji i kabli
doziemnych rozdzielczych
Rozdzia 10
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów.
§ 59. 1. Ustala si , e do chwili rozpocz cia realizacji dopuszczonych ustaleniami
planu inwestycji, teren obj ty planem mo e by u ytkowany w sposób dotychczasowy.
2. Do czasu realizacji drogi publicznej dopuszcza si przeprowadzanie remontów oraz
przebudow obiektów i urz dze budowlanych zlokalizowanych w tym pasie drogowym.
3. Nie ustala si terminów rozpocz cia robót budowlanych na poszczególnych terenach
okre lonych na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi.
Rozdzia 11
Naliczanie jednorazowej op aty z tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci w zwi zku
z uchwaleniem planu.
§ 60. 1. Ustala si stawk procentow s
naliczeniu jednorazowej op aty z
tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci w zwi zku z uchwaleniem planu dla
poszczególnych terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.1MWU, 1.5UO,
1,6MN, 1.7MN, 1.8MN, 1.9MN, 1,12M,U, 1,13M,U, 1.14U 2,1MN,U, 2.2MN, 2,3MN,
2,4MN, 2,5MN, 2,6MN, 3,1MWU, 3,2MN, 3,3MN, 3,4MN, 3,5MN, 3,7MN,U,
3,8MN,U, 4,1MW,U, 4,2MN,U 4,3MN,U 4,4MW,U, 4,5MW,U, 4,6MW,U 4,7MW,U,
4,8U, 5,2MN,U 5,3MN, 5.4MN, 5.5M, 5.6M, 5.7M,U, 5.8M, 5.9U,MN, 5.10U,MN,
5.11MN, 5.12MN, 5.13MW,U, 5.14MW,U, 5.15MW,U – z wy czeniem terenów
nale cych do Gminy Bia ystok - w wysoko ci 30% (s ownie: trzydzie ci procent);
2. Dla pozosta ych terenów nie ustala si stawki procentowej s
cej naliczaniu
jednorazowej op aty z tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci w zwi zku z uchwaleniem planu.
Rozdzia 12
Obrona cywilna.
§ 61. 1. W okresie podwy szonej gotowo ci obronnej R.P w budynkach us ugowych
nale y przewidzie mo liwo wykonania ukrycia typu II.
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2. Alarmowanie ludno ci z istniej cej syreny alarmowej zlokalizowanej poza granicami
planu na budynku przy ulicy Konwaliowej 4 oraz z projektowanych syren alarmowych
planowanych na terenach oznaczonych symbolem 5.13MW,U i 3.6UO.
3. Awaryjne uj cie wody pitnej z projektowanej studni g binowej zlokalizowanej na
terenie oznaczonym symbolem 3.6UO.
4. wietlenie zewn trzne ulic oraz budynków nale y przystosowa
centralnego wygaszania.
DZIA

do systemu

III

PRZEPISY KO COWE

§ 62. Wykonanie uchwa y powierza si Prezydentowi Miasta Bia egostoku.
§ 63. W zakresie uregulowanym niniejsz uchwa traci moc uchwa a Nr XII/110/07
Rady Miejskiej Bia egostoku z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedla Starosielce i Zielone Wzgórza (rejon
ulic Klepackiej i Hetma skiej) w Bia ymstoku.
§ 64. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 30 dni od dnia og oszenia w Dzienniku
Urz dowym Województwa Podlaskiego.
WICEPRZEWODNICZ CY RADY
Marek Masalski
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Za cznik Nr 1
do uchwa y Nr XXIX/330/08
Rady Miejskiej Bia egostoku
z dnia 19 czerwca 2008 r.
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Za cznik Nr 2
do uchwa y Nr XXIX/330/08
Rady Miejskiej Bia egostoku
z dnia 19 czerwca 2008 r.

Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do
zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedla
Niepodleg ci i Wroc awskiej) w Bia ymstoku.

projektu miejscowego planu
Starosielce (rejon ulic Alei

I. Nie uwzgl dnia si w cz ci nast puj cych uwag:
1) Spó ki „MARKED-BUD” Krasowski i Rogowski, dotycz cej zwi kszenia
procentowego udzia u powierzchni zabudowanej dzia ki oraz wprowadzenia definicji
powierzchni zabudowanej i wyja nienia czy do powierzchni zabudowanej zalicza si gara
podziemny.
Uwagi nie uwzgl dniono w cz ci dotycz cej wprowadzenia ww. definicji i ww.
wyja nienia czy do powierzchni zabudowanej zalicza si gara podziemny;
2) Pa stwa Franciszki Jolanty i Wojciecha Wojtysiak, dotycz cych:
a) ustalonych wysoko ci na terenie oznaczonym w projekcie planu symbolem 5.1U i
zachowania, od granic tego terenu, nieprzekraczalnej linii zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w odleg ci 10 m,
Uwagi nie uwzgl dniono w cz ci dotycz cej ustalonych wysoko ci
oznaczonym w projekcie planu symbolem 5.1U.

na terenie

b) zapisu okre lonego w §25 ust.2 pkt 1 brzmi cego: „nale y realizowa obiekty
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
yteczno ci publicznej takie jak:
urz dy organów w adzy, kultury, kultu religijnego, administracji, o wiaty,
szkolnictwa wy szego, ochrony zdrowia, us ug, turystyki, obs ugi bankowej oraz
hotel;”, a tak e okre lonej powierzchni zabudowy i terenu biologicznie czynnego dla
obszarów oznaczonych w projekcie planu symbolami 5.1U i 5.2MN,U;
Uwagi nie uwzgl dniono w cz ci dotycz cej okre lonej powierzchni zabudowy i terenu
biologicznie czynnego.
3) Pa stwa Adama i Krystyny ozowskich i Pani Urszuli Koz owskiej, dotycz cej
przeznaczenia terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 5.5MW;
Uwagi nie uwzgl dniono w cz ci dotycz cej przeznaczenia ww. terenu wy cznie pod
zabudow mieszkaniow jednorodzinn .
4) Rafa a Kosno (Stowarzyszenia Federacji Zielonych w Bia ymstoku), dotycz cej
wykonania dróg rowerowych.
II. Nie uwzgl dnia si w ca

ci, nast puj cych uwag:

1) Spó ki „MARKED-BUD” Krasowski i Rogowski, dotycz cych:
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a) zmniejszenia odleg ci linii zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie
oznaczonym w projekcie planu symbolem 4.6MW,U od strony zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, opisanej symbolem 4.3MN,U z 15m do 8m lub odst pienia
od okre lenia tej linii,
b) dopuszczenia wysoko ci budynków do 4 kondygnacji na ca ym terenie oznaczonym
w projekcie planu symbolem 4.6MW,U;
2) Pani Ewy Jasi skiej, dotycz cej dopuszczenia tymczasowych funkcji handlowych i
us ugowych na dzia ce nr 1057 przy ul. Popie uszki 97;
3) Pa stwa Franciszki Jolanty i Wojciecha Wojtysiak, dotycz cych:
a) zasad realizacji zabudowy mieszkaniowej szeregowej,
b) wprowadzenia ró nych wska ników powierzchni biologicznie czynnej na poszczególnych terenach,
c) wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz sposobu obs ugi komunikacyjnej terenów oznaczonych w projekcie planu symbolami 5.5MW i 5.6MW
jako sprzecznej m.in. z zasadami ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
d) przyj tych klas i parametrów dróg publicznych oraz braku mo liwo ci realizacji
obiektów w odleg ci 6m od kraw nika jezdni zgodnie z ustaw o drogach
publicznych,
e) braku okre lenia wysoko ci w metrach obiektów, które mo na realizowa
oznaczonym w projekcie planu symbolem 5.1U,

na terenie

f) skrzy owania ul. Wroc awskiej z ul. Lawendow , obs ugi komunikacyjnej terenu
oznaczonego w projekcie planu symbolem 5.1U oraz braku zakazu parkowania,
g) zapisu zobowi zuj cego do uzyskania zgody w ciwego konserwatora zabytków na
prowadzenie wszelkich robót budowlanych zwi zanych z zabytkami;
4) Mieszka ców ulicy Lawendowej (wniosek zbiorowy), dotycz cych:
a) skrzy owania ul. Wroc awskiej z ul. Lawendow , obs ugi komunikacyjnej terenu
oznaczonym w projekcie planu symbolem 5.1U oraz braku zakazu parkowania,
b) wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz sposobu obs ugi komunikacyjnej terenu oznaczonego w projekcie planu symbolami 5.5MW i 5.6MW,
c) przyj tych klas i parametrów dróg publicznych oraz braku mo liwo ci realizacji
obiektów w odleg ci 6m od kraw nika jezdni zgodnie z ustaw o drogach
publicznych;
5) Pana Waldemara Jasienowicza, dotycz cych:
a) wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie oznaczonym
symbolem 5.5MW oraz zapewnienia obs ugi komunikacyjnej do tego terenu ulic
Okrzei i Lawendow ,
b) niew ciwie zaprojektowanego skrzy owania ul. Wroc awskiej z ul. Lawendow
oraz ul. Boboli,
c) niew ciwego przeznaczenia terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 5.1U
pod realizacj obiektu sakralnego,
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d) braku uwzgl dnienia w zapisach projektu planu sytuacji zwi zanej ze spadkiem warto ci nieruchomo ci spowodowanej inwestycjami na terenie oznaczonym symbolem
5.1U;
6) Rafa a Kosno (Stowarzyszenia Federacji Zielonych w Bia ymstoku), dotycz cej
terenów zielonych, lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych oraz zak adów
stwarzaj cych zagro enie dla ycia lub zdrowia ludzi.
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Za cznik Nr 3
do uchwa y Nr XXIX/330/08
Rady Miejskiej Bia egostoku
z dnia 19 czerwca 2008 r.
Sposób realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedla Starosielce (rejon ulic Alei
Niepodleg ci i Wroc awskiej) w Bia ymstoku inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; ze zmianami) stwierdza si , e
na terenie obj tym planem przewiduje si realizacj nast puj cych inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej nale cych do zada w asnych Gminy Bia ystok:
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej,
- wodoci gu,
- o wietlania ulic,
- nawierzchni dróg, placów i ci gów pieszych.
Realizacja powy szych inwestycji przewidziana jest ze rodków w asnych Gminy
Bia ystok przy wspó udziale funduszy unijnych oraz przy wspó udziale gestorów sieci,
komitetów mieszka ców i inwestorów prywatnych.

62

2008-06-25 15:19:00

