
Druk Nr             
Projekt z dnia 

 NR        
RADY MIEJSKIEJ W  

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru miasta rzeki w rejonie ulicy

Konstantynowskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 293, 471 i 782), Rada Miejska w

uchwala, co

1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Przedmiotem ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru miasta rzeki
w rejonie ulicy Konstantynowskiej, zwanego dalej „planem”, wraz z integralnymi jej

w postaci:
1) rysunku planu wykonanego na mapie sytuacyjno – w skali 1:1000,

Nr 1 do
2) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w

z do publicznego Nr 2 do
3) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu

infrastruktury technicznej, które do gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Nr 3 do
2. Granice obszaru planem na rysunku planu, o którym mowa

w ust. 1 pkt 1. 

§ 2. Stwierdza plan nie narusza „Studium i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta uchwalonego Nr LXIX/1753/18
Rady Miejskiej w z dnia 28 marca 2018 r., Nr VI/215/19 Rady
Miejskiej w z dnia 6 marca 2019 r.

§ 3. 1. Ze na brak podstaw ze stanu faktycznego, w planie
nie   
1) zasad ochrony dóbr kultury
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów ochronie na

podstawie przepisów, terenów górniczych, a obszarów szczególnego
obszarów osuwania mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych

w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego
województwa;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania,  i  terenów.



2. Rysunek planu zawiera ustalenia  oraz oznaczenia informacyjne, zgodnie
z   na rysunku planu. 

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz sposoby poszczególnych
terenów wyznaczonych liniami     na podstawie: 
1)  o charakterze ogólnym zawartych w rozdziale 2;
2)   zawartych w rozdziale 3;
3)   zawartych na rysunku planu.

4.  linii  i linii zabudowy w miejscach, które nie 
zwymiarowane na rysunku planu poprzez odczyt rysunku planu
w oparciu o jego

5. Warunki i ustalone dla wymienianych w planie ewidencyjnych
dla które w ich miejsce na skutek zmian

zarejestrowanych w zasobie geodezyjnym.

§ 4. 1.  stosowane w uchwale   jako:
1) cechy historyczne zabytku – elementy zabytku

lub na podstawie akt archiwalnych i dokumentów
ewidencyjnych;

2) dach  - dach o spadkach  do 15º;
3) elewacja frontowa – elewacja budynku zlokalizowana od strony przestrzeni publicznej;
4) front – odcinek granicy budowlanej do drogi publicznej,

innego komunikacyjnego lub placu publicznego, z którego odbywa
wjazd lub na

5) infrastruktura techniczna – przewody i oraz obiekty budowlane:
kanalizacyjne, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne;

6) instalacja artystyczna – konstrukcja przestrzenna realizowana w celu podniesienia
estetyki miejsca;

7) linia – wyznaczona na rysunku planu linia
terenami o przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania;

8) linia zabudowy nieprzekraczalna – wyznaczona na rysunku planu linia
budowlanej, na której jest lokalizowanie budynków, z zakazem jej

przekraczania, który nie dotyczy:
a) elementów do budynku, takich jak: schody, pochylnia, podest, rampa,

zadaszenie,
b) elementów takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu,
c) tarasów, werand i ogrodów zimowych,
d) podziemnych  budynku i  budowlanych  z budynkiem,
e) warstw izolacji termicznej oraz elementów

komunikacji pionowej, takich jak klatki schodowe i szyby windowe –
w przypadku budynków

9) linia zabudowy – rodzaj linii zabudowy nieprzekraczalnej, z nakazem
lokalizowania minimum 70% powierzchni frontowej budynku tej linii lub
równolegle do niej w nie 5,0 m, chyba, w ustaleniach

ustalono inaczej;
10) miejsce zmiany linii zabudowy – wskazany na rysunku planu punkt, w którym

zmiana rodzaju linii zabudowy;
11) podniesienie standardów - budowlane przy budynkach

w komunikacji pionowej,
tarasów, werand, ogrodów zimowych;



12) przepisy  – przepisy prawa powszechnie  w  
ustawy i  a  akty prawa miejscowego  na obszarze 
miasta  

13) przeznaczenie terenu – obiekty budowlane i  budowlane oraz 
zagospodarowanie     ustaleniami planu na danym 
terenie odpowiednio: 
a) przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie, które   na danej  
b) przeznaczenie  – przeznaczenie, które  przeznaczenie 

podstawowe, 
c) przeznaczenie dopuszczalne – przeznaczenie, które  sposób wykorzystania 

 do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego,   
walory estetyczno–  przestrzeni; 

14) system NCS - system opisu barw publikowany w formie wzorników kolorów; 
oznaczenie koloru   z: napisu „NCS S”, czterech cyfr, z których pierwsze dwie 

   czerni, kolejne dwie – poziom  oraz, po 
 symbolu koloru    kolorów   – Y, 

czerwonego – R, niebieskiego – B, zielonego – G) lub kolor neutralny – N;  
15) system RAL – system opisu barw publikowany w formie wzorników kolorów; 

oznaczenie koloru   z napisu „RAL” oraz czterech cyfr, z których pierwsze dwie 
  koloru do umownie  grup odcieni (np. RAL10xx – 

grupa odcieni  RAL90xx – grupa odcieni  i czarnych); 
16) teren – wydzielone liniami  lub liniami granic opracowania planu 

 lub ich  oznaczone symbolami liczbowymi i literowymi, z których 
liczby  numer  terenu, a litery podstawowe przeznaczenie terenu, 
a w przypadku terenów dróg publicznych –    drogi; 

17)  – niniejsza  Rady Miejskiej w  
18)   –    przekroczenie standardów i norm 

  dla przeznaczenia podstawowego terenu,  
19) ustawa – ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, o ile z  przepisu nie wynika inaczej; 
20)  powierzchni biologicznie czynnej –  procentowy terenu biologicznie 

czynnego w powierzchni  budowlanej; 
21)  powierzchni zabudowy –  procentowy powierzchni wyznaczonej przez 

rzuty pionowe  nadziemnych wszystkich budynków w ich obrysie  
w powierzchni  budowlanej; 

22)  zabudowy –  w metrach  obiektu budowlanego mierzona 
od  poziomu gruntu w miejscu jego lokalizacji do  punktu jego 
konstrukcji, a dla budynków - do  punktu dachu; 

23) zabudowa frontowa – zabudowa o funkcji  podstawowym przeznaczeniem 
terenu, lokalizowana na  budowlanej od strony przestrzeni publicznych, która 
nie obejmuje obiektów pomocniczych, gospodarczych i technicznych; 

24) zabudowa  – budynki  lub     
o udzieleniu pozwolenia na  w dniu  w  planu; 

25) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej  – budynki mieszkalne 
wielorodzinne lub  w których liczba lokali mieszkalnych 
nie przekracza dwunastu. 
2.   w planie, a niezdefiniowane w ust. 1,   

przewidzianych  lub przepisami   w  niniejszej  
  w sposób  w ustawie lub w tych przepisach, a w przypadku braku 

definicji – w rozumieniu powszechnym. 



 2 
Ustalenia dla  obszaru  planem 

§ 5. Ustala   zasady ochrony i   przestrzennego: 
1)  standardów zagospodarowania i  terenów z  

a)  i   struktury zabudowy, 
b) zachowania i ochrony elementów systemu ekologicznego miasta, m.in. doliny rzeki 

 
c) ochrony terenów   terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 

ich  ze     miasta; 
2) w zakresie przeznaczenia terenów: 

a) zakaz lokalizacji: 
 obiektów handlowych o powierzchni   2 000 m2, 
   
  w zakresie  komunikacji w terenach 1.U/M, 2. U/M, 3.U/M oraz 2.U, to 
jest: warsztatów samochodowych, stacji  samochodów, myjni 
samochodowych oraz stacji paliw, 

b) w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego  lokalizacji: 
 zieleni, z  zieleni wysokiej, 
 obiektów  architektury, z  przepisów   
zasad i warunków sytuowania obiektów  architektury, tablic i  
reklamowych oraz   na terenie miasta  

3) w zakresie lokalizacji zabudowy: 
a) nakaz sytuowania zabudowy zgodnie z liniami zabudowy  na rysunku 

planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy innej  frontowa w  mniejszej  12,0 m od 

linii zabudowy wyznaczonej od strony przestrzeni publicznej, który to zakaz 
nie dotyczy portierni, 

c) zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych za  obiektów 
dopuszczonych w przestrzeniach publicznych,

d) zakaz lokalizacji  bez otworów okiennych lub drzwiowych od strony przestrzeni 
publicznej oraz terenu zieleni  oznaczonego symbolem 1.ZP, 

e) zakaz lokalizacji obiektów pomocniczych, gospodarczych i technicznych w  
mniejszej  12,0 m od linii zabudowy wyznaczonej od strony terenu zieleni 

 oznaczonego symbolem 1.ZP, 
f) dla zabudowy  o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu, a  

  w lit. a: 
 zlokalizowanej w  poza liniami zabudowy – dopuszczenie  remontu 
lub przebudowy, 
 zlokalizowanej w  poza liniami zabudowy – dopuszczenie remontu, 
przebudowy i nadbudowy do parametrów  w planie oraz rozbudowy 

 wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy, 
 zlokalizowanej w  linii zabudowy – dopuszczenie remontu, przebudowy, 
nadbudowy i rozbudowy bez  jej realizacji z  linii 
zabudowy  

4) w zakresie  i parametrów zabudowy: 
a) nakaz  zabudowy zgodnie ze  i parametrami  

w ustaleniach  



b)  zabudowy  w ustaleniach  dotyczy kondygnacji 
nadziemnych, dla kondygnacji podziemnych dopuszczenie maksymalnej  
zabudowy: 1,0, 

c) dla zabudowy  o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu, a  
  w lit. a: 

    lub   zabudowy 
– dopuszczenie  remontu, przebudowy oraz wykonania innych robót 
budowlanych  na doprowadzeniu do  z przepisami  
z zakresu budownictwa lub podniesieniu standardów   
  minimalnej  albo minimalnej  zabudowy – 
dopuszczenie remontu, przebudowy oraz wykonania innych robót budowlanych 

 na doprowadzeniu do  z przepisami  z zakresu 
budownictwa lub podniesieniu standardów   bez  

 parametrów  w planie; 
5) w zakresie kolorystyki oraz   elewacji i dachów: 

a) nakaz stosowania nie   trzech   dla  
 tynku, kamienia, betonu architektonicznego, metalu,  

ceramiki budowlanej, drewna,  
b) nakaz stosowania nie   trzech kolorów dla   

 naturalnej kolorystyki   takich jak: ceramika 
budowlana,  naturalny, metal, drewno,  
 dla powierzchni malowanych lub struktur barwionych –  w systemie 
NCS barwom o oznaczeniu z zakresu podanego w tabeli: 

System 
i 

edycja 

 
czerni 

(dwie pierwsze 
cyfry) 

Poziom 
 

(dwie kolejne 
cyfry) 

Symbol koloru 
(po  Gamy barw 

maks. 40 maks. 20 

45 lub 50 maks. 10 

od G30Y do G90Y, 
Y, 

od Y10R do Y80R 

neutralne, biele,  
ugry,   

oliwkowe zielenie NCS S 

maks. 75 maks. 02  zakres neutralne, biele,  
grafity,  

c) nakaz stosowania dla  stolarki i   naturalnej kolorystyki 
drewna i metalu lub kolorystyki  barw:   w systemie 
RAL barwom 1000-1002, 1013-1015, 1019 i 1020, ciemnoczerwonej – 3005-3009, 
ciemnogranatowej – 5001, 5003, 5004, 5008, 5011 i 5013, zielonej w odcieniach 
oliwkowych, pistacjowych i ciemnych – 6003, 6005-6009, 6011-6015 i 6019-6021, 
szarej – 7000-7047,  – 8000-8028,  lub czarnej – 9001-9005 i 9010-9018, 

d) dla dachów innych   – nakaz stosowania pokrycia  w postaci: 
 blachy dachowej lub  bitumicznego w kolorze ceglastym,  
szarym, grafitowym, czarnym lub naturalnym, 
 dachówki w kolorze ceglastym, szarym lub grafitowym, 
  

e) dopuszczenie innych   i kolorystycznych  wymienione 
w lit. a-d w przypadku: 

 zastosowania  kolorystycznych i   z cech 
historycznych zabytku, 
 indywidualnego opracowania artystycznego  w postaci muralu lub instalacji 
artystycznej, 
 akcentów lub detali architektonicznych o powierzchni mniejszej  5% elewacji; 

6) w zakresie lokalizowania obiektów i  technicznych: 



a) zakaz umieszczania na elewacjach frontowych widocznych elementów technicznego 
 budynków takich jak klimatyzatory, anteny, przewody kominowe, 

za  instalacji  iluminacji budynków, 
b) dopuszczenie umieszczania masztów telekomunikacyjnych operatorów sieci 

komórkowych  na dachach budynków o  nie mniejszej  12,0 m; 
7) w zakresie powierzchni nowo wydzielanych  budowlanych: 

a)  parametry  w ustaleniach  
b) parametry te nie   

 wydzielonych pod drogi,  i dojazdy oraz pod  infrastruktury 
technicznej, 
  w wyniku  prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu 
liniach  

§ 6. Ustala   wymagania  z potrzeb  przestrzeni 
publicznych, do których na obszarze  planem  teren drogi publicznej1KDZ+T: 
1) dopuszczenie lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych wymienionych 

w ustaleniach  dla terenu drogi publicznej 1KDZ+T w kolorystyce 
malowanych i lakierowanych metalowych   barwie 7016 w systemie 
RAL i w sposób  z funkcjami i sposobem zagospodarowania terenów; 

2) nakaz wkomponowania naziemnych  technicznych w zagospodarowanie terenu; 
3) nakaz stosowania tablic i znaków informacyjnych zgodnych z systemem informacji 

miejskiej (SIM). 

§ 7. Ustala   zasady ochrony  przyrody i krajobrazu oraz zasady 
 krajobrazu: 

1) zakaz lokalizacji     na  
za    infrastruktury technicznej, dróg, linii 
tramwajowych oraz prac prowadzonych w korycie rzeki  

2) w zakresie ochrony powietrza - nakaz stosowania do celów grzewczych   
bezemisyjnych lub o niewielkiej  emisji,  wymagania 
standardów  powietrza; 

3) w zakresie ochrony wód: 
a) nakaz zaopatrzenia w  z  lub projektowanej miejskiej sieci 

 
b) dopuszczenie zaopatrzenia w  z indywidualnych  wody podziemnej, 
c) nakaz odprowadzania  bytowych w oparciu o  lub  

  kanalizacji sanitarnej, 
d) do czasu budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej - dopuszczenie gromadzenia 

 bytowych w zbiornikach  lokalizowanych poza obszarem 
 zalaniem wodami powodziowymi rzeki  wskazanym na rysunku 

planu, zgodnie z przepisami  
e) nakaz stosowania   wykorzystanie na miejscu wód 

opadowych i roztopowych, z dopuszczeniem odprowadzenia ich do gruntu na 
warunkach  w przepisach  w celu ograniczenia ich  do 
sieci kanalizacji deszczowej, 

f) nakaz stosowania   retencjonowanie nadmiaru wód 
opadowych i roztopowych,  z powierzchni szczelnych dachów, ulic 
i placów, przed ich odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, 

g) w obszarze  zalaniem wodami powodziowymi rzeki   
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich  
ustalone w niniejszej uchwale; 



4) w zakresie ochrony zasobów wód podziemnych – nakaz stosowania  
technicznych  przenikanie  do wód podziemnych; 

5) w zakresie ochrony ziemi – nakaz  dla   miejsca 
do czasowego gromadzenia odpadów  zgodnie z przepisami  

 utrzymania  i  
6) w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi: 

a) zakaz lokalizacji obiektów,  i sieci infrastrukturalnych, które  
przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w  

 w przepisach   ochrony  w  
budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w rozumieniu przepisów 

  budownictwa, 
b) dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym 

 w rozumieniu przepisów   rozwoju  i sieci 
telekomunikacyjnych; 

7) w zakresie ochrony przed  
a) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem U/M zalicza  do terenów chronionych 

akustycznie  jako „tereny  
b) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ZD i ZP zalicza  do terenów 

chronionych akustycznie  jako „tereny rekreacyjno-wypoczynkowe”, 
c)  terenów nie zalicza  do terenów chronionych akustycznie 
–   w rozumieniu przepisów   ochrony  

§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków wskazuje  zabytek 
wpisany do gminnej ewidencji zabytków, oznaczony na rysunku planu symbolem E, 
usytuowany przy ul. Konstantynowskiej 28,  Braci Hersza i Arona Kartowskich, dla 
którego  ustalenia  ochrony zabytku zawarte w ustaleniach 

 

§ 9. 1. W zakresie zasad i warunków scalania i   
1) nie wyznacza  granic obszarów   przeprowadzenia 

 i   
2)  zasady i warunki scalania i   dokonywanego na 

wniosek,  w ustaleniach   3. 
2. Parametry   uzyskiwanych w wyniku scalania i  

  w ustaleniach  dla terenów nie  dla 
 gruntu wydzielonych pod drogi,  i dojazdy oraz pod  infrastruktury 

technicznej, a    w wyniku  prowadzonych po 
wyznaczonych na rysunku planu liniach  

§ 10. Ustala  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
 

1) zakaz lokalizacji budynków w strefach  od sieci  
 

a) dla przewodów o  do Dn 150 mm – do 2,0 m od   
przewodu, 

b) dla przewodów o  od Dn 200 mm do Dn 500 mm – do 3,0 m od  
 przewodu; 

2) w przypadku likwidacji sieci  zakaz  strefy  
nie  

3) szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w  stref 
kontrolowanych od  wskazanych na rysunku planu   przepisy 

  lokalizacji sieci gazowych; 



4) w obszarze  zalaniem wodami powodziowymi rzeki  wskazanym na 
rysunku planu: 
a) zakaz zmiany  terenu za  robót  z  lub 

utrzymaniem wód, 
b) zakaz gromadzenia  odchodów   które  

 wody, 
c) zakaz prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich  
d) w przypadku lokalizacji obiektów budowlanych - nakaz stosowania  

technicznych  obiekty przed skutkami zalania; 
5) nakaz ograniczenia  obiektów budowlanych w ramach poszczególnych 

terenów, zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu powierzchniami  
  Portu Lotniczego  im.  Reymonta;  

ograniczenia    wszystkie  umieszczane na 
obiektach budowlanych, w tym  inwestycje celu publicznego z zakresu  
publicznej. 

§ 11. Ustala   zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji oraz komunikacyjnej terenów  
1) utrzymanie i    drogowo-ulicznego; 
2) remont i   trasy tramwajowej; 
3)  dróg rowerowych z nakazem zachowania ich  i  z terenami 

 z obszarem  planem; 
4)   obszaru planu przez docelowy  drogowo-uliczny 

i tramwajowy w granicach wyznaczonego terenu drogi publicznej; 
5)  obszaru planu z   komunikacyjnym przez   

  symbolem 1KDZ+T (ul. Konstantynowska); 
6)   terenów zapewnia  

a) za  zjazdów indywidualnych i publicznych z wyznaczonej w planie drogi 
publicznej,  do terenów, zgodnie z przepisami  

b) z dróg  niewyznaczonych na rysunku planu, przy zachowaniu 
 warunków: 

 minimalna  drogi w liniach  7,0 m, 
 dla dróg bez wylotu,    dwóch  -  

 placem do zawracania o wymiarach zgodnych z przepisami  

§ 12. 1. Ustala   miejsc do parkowania dla samochodów i rowerów oraz sposób 
ich realizacji: 
1) dla samochodów osobowych – minimum: 

a) dla  w budynkach mieszkalnych lub  –1,2 miejsca 
parkingowego na  mieszkanie, 

b) dla  – 25 miejsc parkingowych na  1000 m2 powierzchni  
c) dla ogrodów  - 1 miejsce parkingowe na  1000 m2 powierzchni 

 pod ogród  
2) dla rowerów – minimum: 

a) dla  w budynkach mieszkalnych lub  – 1 stanowisko 
na  mieszkanie, 

b) dla  – 5 stanowisk na  1000 m2 powierzchni  nie mniej  
2 stanowiska, 

c) dla ogrodów  - 2 stanowiska na  1000 m2 powierzchni  pod 
ogród   



2.   miejsc do parkowania dla samochodów i stanowisk dla rowerów 
  

1) proporcjonalnie   jednostki przeliczeniowej i  w  
do kolejnej liczby naturalnej; 

2) poprzez sumowanie  miejsc parkingowych i stanowisk wymaganych dla 
poszczególnych  budynku. 
3. Dla terenów: 1.U, 2.U, 1.U/M, 2.U/M, 3.U/M nie ustala  liczby miejsc do 

parkowania dla samochodów i rowerów  zabudowy  Ustalone  
 nowoprojektowanych budynków lub ich  

4. Na parkingach dla samochodów osobowych    5 miejsc 
przeznaczonych na postój pojazdów, minimum 4% ogólnej liczby miejsc, lecz nie mniej  
1 miejsce postojowe,   na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w  

 o której mowa w przepisach o ruchu drogowym, z  dróg 
publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu, dla których   stanowisk 
postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w    przepisy  

 dróg publicznych. 

§ 13. 1. Ustala   zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej: 
1)  terenów w sieci i  infrastruktury technicznej w oparciu 

o  systemy infrastruktury technicznej, ich  i  a  
 nowych systemów; 

2) nakaz lokalizacji sieci i  infrastruktury technicznej w terenach dróg publicznych; 
3) dopuszczenie lokalizacji sieci i  infrastruktury technicznej w terenach o innym 

przeznaczeniu, zgodnie z ustaleniami planu, z zachowaniem  lokalizowania 
budynków na podstawie wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy; 

4) nakaz lokalizacji nowych oraz przebudowywanych i rozbudowywanych sieci 
infrastruktury technicznej jako podziemnych, z  stacji transformatorowych 
zlokalizowanych poza przestrzeniami publicznymi oraz  przewodów, które jedynie jako 
nadziemne  korzystanie z   i pojazdów. 
2.   warunki  sieci infrastruktury technicznej na obszarze planu 

z   
1) podstawowe  zaopatrzenia w  – magistrala 1000 zlokalizowana 

w ul. Krzemienieckiej i Minerskiej; 
2) podstawowy odbiornik  - kolektor Va zlokalizowany w ul. Konstantynowskiej; 
3) podstawowy odbiornik nadmiaru wód opadowych – ciek rzeki  
4) podstawowe elementy sieci zaopatrzenia w   

a) Rejonowy Punkt Zasilania Retkinia 110/15 kV, 
b) Rejonowy Punkt Zasilania Koziny 110/15 kV; 

5) podstawowe elementy zaopatrzenia w gaz: 
a)    Dn 200 zlokalizowany w ul.  
b)  niskiego  Dn 125 zlokalizowany w ul. Konstantynowskiej; 

6) podstawowy element zaopatrzenia w  –  wody  2xDn 150 mm 
zlokalizowane w rejonie ul. Krzemienieckiej. 

§ 14. Ustala   stawki procentowej    
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w  30% dla wszystkich wyznaczonych 
w planie terenów. 

§ 15. 1. Ustala  granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu lokalnym, które  wskazane na rysunku planu linie  terenu 
drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDZ+T. 



2. Dopuszcza   inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 
w granicach terenów niewymienionych w ust. 1 pod warunkiem ich  
z przeznaczeniem terenów. 

 3 
Ustalenia  

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.U/M i 2.U/M 
 ustalenia zawarte w kolejnych  niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala  
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) tereny zabudowy  
b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej  

2) przeznaczenie  infrastruktura techniczna. 
3. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków dla zabytku wpisanego 

do gminnej ewidencji zabytków, oznaczonego na rysunku planu symbolem E: 
1) ustala   zasady ochrony zabytku: 

a) nakaz  zachowania zabytku zgodnie z przepisami  z zakresu ochrony 
zabytków, 

b) dopuszczenie prowadzenia robót budowlanych   na: 
 odtworzeniu cech historycznych zabytku, które  zniszczeniu lub wtórnym 

 
 remoncie i przebudowie, zgodnie z zasadami  w pkt 2 pod warunkiem 

 cech historycznych zabytku, 
c) w przypadku  zniszczenia zabytku - zakaz realizacji nowej zabudowy innej 

 budowa budynku  cech historycznych zniszczonego zabytku, 
z dopuszczeniem zmian zgodnie z zasadami  w pkt 2; 

2) dopuszcza  remont i  zabytku z zachowaniem  warunków: 
a) zakaz termomodernizacji elewacji budynku w sposób  zatarcie cech 

historycznych zabytku, 
b) zakaz stosowania    z cechami historycznymi 

zabytku, 
c) zakaz stosowania parapetów, rur spustowych, rynien wykonanych z PCV na 

elewacjach, 
d) zakaz montowania na   przewodów  instalacyjnych 

i  technicznych, skrzynek elektrycznych i telekomunikacyjnych  
poza  lica elewacji, 

e) zakaz stosowania krat okiennych i drzwiowych na elewacjach, z  krat 
zgodnych z cechami historycznymi zabytku, 

f) stosowanie  stolarki lub  okiennej i drzwiowej o gabarytach, 
geometrii i proporcjach  oraz   zgodnych z cechami 
historycznymi zabytku, 

g)   i pochylni dla  realizacja tarasów, schodów 
i  w sposób  zatarcia cech historycznych zabytku. 

4. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i   przestrzennego ustala  
1)  zagospodarowania terenu: 

a)  powierzchni zabudowy – maksimum 30%, 
b)  zabudowy – minimum 0,6, maksimum 1,2, 
c)  powierzchni biologicznie czynnej: 



 w terenie 1.U/M – minimum 25%, 
 w terenie 2.U/M – minimum 30%; 

2) parametry  zabudowy: 
a)  zabudowy: 

 frontowej – minimum 10,0 m i maksimum 15,0 m, 
  – maksimum 15,0 m, 

b) dachy  lub wielospadowe o kacie nachylenia  do 30º, 
c)  elewacji budynków mieszkalnych – maksimum 18,0 m z  

zabudowy frontowej, dla której dopuszcza   elewacji frontowej oraz 
elewacji  do niej – maksimum 22,0 m, 

d)  elewacji budynków  – maksimum 30,0 m z  
zabudowy frontowej, dla której ogranicza   elewacji frontowej oraz 
elewacji  do niej – maksimum 22,0 m; 

3) w zakresie lokalizacji zabudowy na  o nr ewid. 18/4 –  sytuowania 
budynków w  nie   20,0 m od wyznaczonej na rysunku planu linii 
zabudowy  
5.     nowo wydzielonych  budowlanych – 

2 500 m2. 
6. W zakresie  zasad i warunków scalania i   ustala 
 

1)   – minimum 2 500 m2; 
2)  frontu  – minimum 25,0 m; 
3)   granic  w stosunku do pasa drogowego – od 70º do 90º. 

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.U/M  ustalenia 
zawarte w kolejnych  niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala  
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) tereny zabudowy
b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej  
c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) przeznaczenie  infrastruktura techniczna. 
3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 

i   przestrzennego ustala  
1)  zagospodarowania terenu: 

a)  powierzchni zabudowy – maksimum 30%, 
b)  zabudowy: minimum 0,2, maksimum 0,75, 
c)  powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%; 

2) parametry  zabudowy: 
a)  zabudowy – maksimum 10,0 m, 
b) gabaryty budynków –   elewacji budynku – maksimum 18 m, 
c) dachy  lub wielospadowe o kacie nachylenia  do 30 º. 
4.     nowo wydzielonych  budowlanych – 

1 000 m2. 
5. W zakresie  zasad i warunków scalania i   ustala 
 

1)   – minimum 1 000 m2; 
2)  frontu  – minimum 20,0 m; 
3)   granic  w stosunku do pasa drogowego – od 70º do 90º. 



§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.U  ustalenia 
zawarte w kolejnych  niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala  
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy  
2) przeznaczenie  infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i   przestrzennego ustala  
1)  zagospodarowania terenu: 

a)  powierzchni zabudowy – maksimum 35%, 
b)  zabudowy: minimum 0,3, maksimum 1,0, 
c)  powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%; 

2) parametry  zabudowy: 
a)  zabudowy: maksimum 12,0 m, 
b)  elewacji budynków – maksimum 40,0 m, z  zabudowy 

frontowej, dla której    elewacji frontowej oraz elewacji  
do niej – minimum 18,0 m, maksimum 40,0 m, 

c) dachy  lub wielospadowe o kacie nachylenia  do 30º. 
4.     nowo wydzielonych  budowlanych: 

1 500 m2. 
5. W zakresie  zasad i warunków scalania i   ustala 
 

1)   – minimum 1500 m2; 
2)  frontu  – minimum 26,0 m; 
3)   granic  w stosunku do pasa drogowego – od 70º do 90º. 

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.U  ustalenia 
zawarte w kolejnych  niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala  
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy  
2) przeznaczenie  infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i   przestrzennego ustala  
1)  zagospodarowania terenu: 

a)  powierzchni zabudowy – maksimum 50%, 
b)  zabudowy: minimum 0,5, maksimum 1,0, 
c)  powierzchni biologicznie czynnej – minimum 10%; 

2) parametry  zabudowy: 
a)  zabudowy – maksimum 15,0 m, 
b) gabaryty budynków –  elewacji budynku – maksimum 40,0 m, 
c) dachy  lub wielospadowe o kacie nachylenia  do 30 º. 
4.     nowo wydzielonych  budowlanych: 

5 000 m2. 
5. W zakresie  zasad i warunków scalania i   ustala 
 

1)   minimum 5 000 m2; 
2)  frontu  – minimum 30,0 m; 
3)   granic  w stosunku do pasa drogowego – od 70º do 90º. 

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.ZP  ustalenia 
zawarte w kolejnych  niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala  



1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni  
2) przeznaczenie  

a) drogi rowerowe, 
b) infrastruktura techniczna. 
3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 

i   przestrzennego ustala  
1) zakaz zabudowy, z  elementów zagospodarowania dopuszczonych do 

realizacji w ramach przeznaczenia  i dopuszczalnego; 
2)  zagospodarowania terenu: 

a)  powierzchni zabudowy – nie ustala  ze  na zakaz zabudowy, 
b)  zabudowy – nie ustala  ze  na zakaz zabudowy, 
c)  powierzchni biologicznie czynnej – minimum 80%; 

3) parametry  zabudowy – nie ustala  ze  na zakaz zabudowy; 
4) dopuszczenie sytuowania tymczasowych obiektów   

z sezonowym zagospodarowaniem terenu, takich jak: ogródki gastronomiczne, wystawy 
artystyczne, sceny, estrady, stoiska handlowe,  lub gastronomiczne, 

  po  sezonu. 
4. W zakresie  zasad i warunków scalania i   ustala 
 

1)   – minimum 2 000 m2; 
2)  frontu  – minimum 20,0 m; 
3)   granic  w stosunku do pasa drogowego – od 70º do 90º. 

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.ZNR  ustalenia 
zawarte w kolejnych  niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala  
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni naturalnej dolin rzecznych; 
2) przeznaczenie  

a) drogi rowerowe, 
b) infrastruktura techniczna. 
3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 

i   przestrzennego ustala  
1) zakaz zabudowy, z  elementów zagospodarowania dopuszczonych do 

realizacji w ramach przeznaczenia  i dopuszczalnego; 
2)  zagospodarowania terenu: 

a)  powierzchni zabudowy – nie ustala  ze  na zakaz zabudowy, 
b)  zabudowy – nie ustala  ze  na zakaz zabudowy, 
c)  powierzchni biologicznie czynnej – minimum 80%; 

3) parametry  zabudowy – nie ustala  ze  na zakaz zabudowy. 
4. W zakresie  zasad i warunków scalania i   ustala 
 

1)   – minimum 1 500 m2; 
2)  frontu  – minimum 20,0 m; 
3)   granic  w stosunku do pasa drogowego – od 70º do 90º. 

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.ZD  ustalenia 
zawarte w kolejnych  niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala  
1) przeznaczenie podstawowe: tereny ogrodów  
2) przeznaczenie  

a) drogi rowerowe, 



b) infrastruktura techniczna. 
3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 

i   przestrzennego ustala  
1)  zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami  z zakresu 

rodzinnych ogrodów  
2)  zagospodarowania terenu ogólnego: 

a)  powierzchni zabudowy – maksimum 25%, 
b)  zabudowy – minimum 0,02 maksimum 0,25, 
c)  powierzchni biologicznie czynnej – minimum 65%; 

3)  zagospodarowania terenu  - zgodnie z przepisami  z zakresu 
rodzinnych ogrodów  

4) parametry  zabudowy: 
a)  zabudowy: 

 budynki terenu ogólnego – 5,0 m, 
 altany  i obiekty gospodarcze – zgodnie z przepisami  z zakresu 
rodzinnych ogrodów  

b) dachy  lub wielospadowe o kacie nachylenia  do 30 º. 
4.     nowo wydzielonych  budowlanych: 

10 000 m2. 
5. W zakresie  zasad i warunków scalania i   ustala 
 

1)   minimum 10 000 m2; 
2)  frontu  – minimum 50,0 m; 
3)   granic  w stosunku do pasa drogowego – od 70º do 90º. 

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.WS  ustalenia 
zawarte w kolejnych  niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala  
1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe rzeki  wraz z  

wodnymi; 
2) przeznaczenie  

a) drogi rowerowe, 
b) infrastruktura techniczna. 
3. W zakresie zasad zagospodarowania terenów ustala  dopuszczenie lokalizacji  

i mostów przez  na zasadach  w przepisach  z zakresu prawa 
wodnego. 

§ 24. 1. Dla terenu drogi publicznej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ+T 
 ustalenia zawarte w kolejnych  niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala  
1) przeznaczenie podstawowe: teren drogi publicznej – ulica z torowiskiem tramwajowym – 

klasy zbiorczej wraz z obiektami i   z prowadzeniem i  
ruchu drogowego; 

2) przeznaczenie  drogi rowerowe,  infrastruktura techniczna, 
stanowiska postojowe dla samochodów i rowerów, wiaty przystankowe dla komunikacji 
zbiorowej. 
3. W zakresie warunków i parametrów funkcjonalno-technicznych ustala  

1)  Z – zbiorcza; 
2)  w liniach  w granicach obszaru  planem  od 

77,0 m do 109,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
3) wydzielone torowisko tramwajowe. 
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Przepisy  

§ 25. Wykonanie  powierza  Prezydentowi Miasta  

§ 26.  wchodzi w  po  14 dni od dnia jej  w Dzienniku 
 Województwa  

 
 
 

  
Rady Miejskiej w  

 
 

Marcin  

 jest 

Prezydent Miasta 


