Uchwa a Nr LVIII/825/2010
Rady Miasta Siedlce
z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Biskupa wirskiego.

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 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó n. zm.), w
zwi zku z uchwa nr XIII/149/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2007 r. w
sprawie przyst pienia do sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa wirskiego, Rada Miasta Siedlce uchwala co
nast puje:
Rozdzia 1
Ustalenia ogólne
§1
1. Po

2.
3.
4.

5.

stwierdzeniu zgodno ci z ustaleniami Studium uwarunkowa
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Siedlce, uchwalonego Uchwa
Nr
XXXIX/620/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 listopada 2005 r., zmienion Uchwa Nr
XLIV/632/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 lipca 2009 r. i Uchwa Nr XLVII/671/2009
Rady Miasta Siedlce z dnia 30 pa dziernika 2009 r., uchwala si miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa wirskiego w Siedlcach,
zwany dalej planem, rozstrzygaj c jednocze nie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale
do zada w asnych gminy oraz o
zasadach ich finansowania, zgodnie z ustaw o finansach publicznych.
Plan obejmuje obszar zawarty pomi dzy ulicami: Pi sudskiego, Starowiejsk ,
Wiszniewskiego, As anowicza, Cmentarn i Wojskow .
Granice obszaru planu, o których mowa w ust. 2, zawiera rysunek sporz dzony w skali
1:500, stanowi cy za cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa y.
Za cznikami do uchwa y s :
1) rozstrzygni cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi ce za cznik
nr 2,
2) rozstrzygni cie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale do zada w asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi ce za cznik nr
3;
W planie okre la si :
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj ce tereny o ró nym przeznaczeniu
lub ró nych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
1) wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych;
2) parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wska niki intensywno ci zabudowy;

3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie,
ustalonych na podstawie odr bnych przepisów;
4) szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem
miejscowym;
5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;
7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów;
8) stawki procentowe, na podstawie których ustala si op at , o której mowa w art. 36
ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
9) granice obszarów rehabilitacji istniej cej zabudowy;
6. W planie nie okre la si , jako nie dotycz cych obszaru obj tego planem:
1) zasad ochrony dóbr kultury wspó czesnej;
2) granic obszarów wymagaj cych przeprowadzenia scale i podzia u nieruchomo ci
obj tych planem miejscowym;
3) granic obszarów rehabilitacji istniej cej infrastruktury technicznej,
4) granic obszarów wymagaj cych przekszta ce lub rekultywacji,
5) granic terenów pod budow obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt
8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów s
cych organizacji
imprez masowych;
7) granic pomników zag ady oraz ich stref ochronnych, a tak e ogranicze dotycz cych
prowadzenia na ich terenie dzia alno ci gospodarczej, okre lone w ustawie z dnia 7
maja 1999 r. o ochronie terenów by ych hitlerowskich obozów zag ady.
§2

Ilekro w dalszych przepisach uchwa y jest mowa o:
1) dachu p askim – nale y przez to rozumie dach b
cy równocze nie stropem nad
ostatni kondygnacj budynku, o nachyleniu po aci dachowej nie przekraczaj cym
10°;
2) dzia ce - nale y przez to rozumie dzia
ewidencyjn ;
3) dzia ce budowlanej - stosownie do przepisów ustawy, nale y przez to rozumie
nieruchomo
gruntow lub dzia
gruntu, której wielko , cechy geometryczne,
dost p do ulicy publicznej oraz wyposa enie w urz dzenia infrastruktury technicznej
spe niaj wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikaj ce z odr bnych przepisów i
aktów prawa miejscowego;
4) inwestycji celu publicznego - stosownie do przepisów ustawy, nale y przez to
rozumie dzia ania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym,
wojewódzkim i krajowym), stanowi ce realizacj celów publicznych, o których mowa w
art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami (Dz. U. z
2004 r. Nr 261, poz. 2603, z pó . zm.);
5) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nale y przez to rozumie lini ograniczaj
obszar, na którym dopuszcza si wznoszenie budynków oraz okre lonych w
ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie b
cych liniami przesy owymi i
sieciami uzbrojenia terenu;
6) linii zabudowy obowi zuj cej - nale y przez to rozumie lini , na której musi stan
ciana frontowa budynku oraz okre lonych w ustaleniach planu rodzajów budowli
naziemnych nie b
cych liniami przesy owymi i sieciami uzbrojenia terenu;

7) minimalnym wska niku powierzchni biologicznie czynnej - nale y przez to
rozumie najmniejsz dopuszczaln na terenie w asnym inwestycji powierzchni , o
której mowa w pkt 13, wyra on w procentach;
8) modernizacji - nale y przez to rozumie roboty budowlane prowadzone w budynkach
istniej cych, nie b
ce przebudow , rozbudow lub nadbudow , prowadz ce do
podniesienia standardu i funkcjonalno ci budynków;
9) nieruchomo ci - stosownie do przepisów odr bnych, nale y przez to rozumie cz
powierzchni ziemskiej stanowi
odr bny przedmiot w asno ci (grunt), jak równie
budynki trwale z gruntem zwi zane lub cz ci takich budynków, je eli na mocy
przepisów szczególnych stanowi odr bny od gruntu przedmiot w asno ci;
10)obszarze planu - nale y przez to rozumie obszar obj ty planem w granicach
przedstawionych na rysunku planu;
11)obszarze przestrzeni publicznej - stosownie do przepisów ustawy, nale y przez to
rozumie obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszka ców,
poprawy jako ci ich ycia i sprzyjaj cy nawi zywaniu kontaktów spo ecznych ze
wzgl du na jego po enie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, okre lony w
studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
12)pierzei ci ej - nale y przez to rozumie ci g budynków o cianach frontowych
usytuowanych w jednej linii zabudowy i cianach szczytowych stykaj cych si ze sob
w ca ci lub w cz ci;
13)powierzchni biologicznie czynnej - stosownie do przepisów odr bnych, nale y
przez to rozumie teren z nawierzchni ziemn urz dzon w sposób zapewniaj cy
naturaln wegetacj , a tak e 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z tak
nawierzchni , nie mniej jednak ni 10 m2;
14)przebudowie - stosownie do przepisów odr bnych, nale y przez to rozumie roboty
budowlane prowadzone w budynkach istniej cych, w wyniku których nast puje
zmiana parametrów technicznych lub u ytkowych, za wyj tkiem parametrów
charakterystycznych jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko , d ugo ,
szeroko b
liczba kondygnacji obiektu budowlanego;
15)przepisach szczególnych lub odr bnych - nale y przez to rozumie inne przepisy
poza ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
16)przeznaczeniu terenu lub obiektu - nale y przez to rozumie kategorie
przeznaczenia terenu, w tym mieszcz ce si w danym przeznaczeniu funkcje obiektu,
które s dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;
17)reklamie - nale y przez to rozumie grafik umieszczan na materialnym pod u lub
form przestrzenn nios
przekaz informacyjno-reklamowy;
18)reklamie remontowej – nale y przez to rozumie reklam na siatce okrywaj cej
rusztowanie budowlane;
19)szyldzie reklamowym – nale y przez to rozumie rodzaj szyldu, umieszczanego nad
witryn lub wej ciem do lokalu/miejsca prowadzenia dzia alno ci gospodarczej,
zawieraj cego grafik informacyjno-reklamow , okre laj
nazw i charakter
prowadzonej dzia alno ci;
20)terenach publicznie dost pnych – nale y przez to rozumie tereny ulic publicznych,
w tym obszary przestrzeni publicznej, o których mowa w pkt 11;
21)terenie - nale y przez to rozumie fragment obszaru planu o okre lonym
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczaj cymi i oznaczony symbolem cyfrowym i literowym;
22)terenie w asnym ka dej inwestycji – nale y przez to rozumie dzia
lub zespó
granicz cych ze sob dzia ek, na których inwestor realizuje lub zamierza realizowa
inwestycj ;

23)terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – nale y przez to rozumie
tereny zagospodarowane w formie wolnostoj cego budynku – kamienicy, osiedla lub
zespo u budynków wielorodzinnych, wraz z ich zapleczami, do których zalicza si :
doj cia, podjazdy i podwórza, ziele osiedlow i ogrody przydomowe, urz dzenia
infrastruktury technicznej oraz ulice wewn trzne;
24)translokacji – nale y przez to rozumie przeniesienie ca ego obiektu zabytkowego, w
inne miejsce, przy zachowaniu jego ca ej konstrukcji, zabytkowych elementów, detali i
materia ów budowlanych, z których by wykonany;
25)uchwale - nale y przez to rozumie niniejsz uchwa , o ile z tre ci przepisu nie
wynika inaczej;
26)us ugach - nale y przez to rozumie obiekty niemieszkalne wolnostoj ce lub lokale
niemieszkalne wbudowane w inne obiekty, w których prowadzona jest dzia alno
ca zaspokajaniu potrzeb ludno ci, nie zwi zana z wytwarzaniem dóbr
materialnych metodami przemys owymi, z wykluczeniem us ug uci liwych i obiektów
handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym;
27)us ugach uci liwych - nale y przez to rozumie dzia alno , która powoduje
przekroczenia dopuszczalnych standardów jako ci rodowiska okre lonych w
przepisach odr bnych;
28)ustawie – nale y przez to rozumie Ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z 27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó n. zmianami);
29)wska niku intensywno ci zabudowy - nale y przez to rozumie warto
ilorazu
sumy powierzchni ca kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych, mierzonych w
obrysie zewn trznym, wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie w asnym
inwestycji, do powierzchni terenu obj tego t inwestycj ;
30)wska niku powierzchni zabudowy – nale y przez to rozumie warto
ilorazu
powierzchni wyznaczonej przez rzut pionowy zewn trznych kraw dzi budynków na
powierzchni terenu w asnego inwestycji, do powierzchni tego terenu;
31)wysoko ci zabudowy - nale y przez to rozumie wysoko mierzon od poziomu
chodnika w ulicy publicznej po onej najbli ej wej cia do budynku do najwy szego
punktu kalenicy dachu lub najwy ej po onej kraw dzi stropodachu, wyra on w
metrach oraz w ilo ci nadziemnych kondygnacji u ytkowych;
32)zabudowie ródmiejskiej - nale y przez to rozumie zabudow o szczególnych
wymaganiach technicznych, okre lonych w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie.
§3
1. Nast puj ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s obowi zuj cymi jego ustaleniami:

1) granice obszaru obj tego planem;
2) linie rozgraniczaj ce tereny o ró nym przeznaczeniu lub ró nych zasadach
zagospodarowania;
3) oznaczenia cyfrowo-literowe rodzajów przeznaczenia terenu;
4) linie zabudowy obowi zuj ce i nieprzekraczalne;
5) pierzeje ci e;
6) budynki wskazane do ochrony;
7) granica strefy pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych;
8) granica strefy ochrony zachowanych elementów zabytkowych;
9) granica strefy ochronnej stanowisk archeologicznych;

10) granica strefy ochronnej pomnika przyrody;
11) cenne drzewa do zachowania;
12) szpalery drzew do zachowania i uzupe nienia;
13) strefa przeznaczona wy cznie dla ruchu pieszego, wymagaj ca specjalnego
opracowania posadzki i aran acji zieleni;
14) ci gi piesze;
15) miejsca lokalizacji pomników, rze b i fontann;
16) osie i otwarcia widokowe do zachowania;
17) granica terenów rehabilitacji;
18) obszary przestrzeni publicznych;
19) strefa dopuszczenia lokalizacji terenowych miejsc postojowych o nawierzchni
przepuszczalnej.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 maj charakter
informacyjny.
Rozdzia 2
Ustalenia obszarowe
§4
1. W planie okre la si :

1) tereny o ró nym przeznaczeniu i ró nych zasadach zagospodarowania, których
zasi gi wyznaczone s na rysunku planu liniami rozgraniczaj cymi;
2) dla poszczególnych terenów - dopuszczalne przeznaczenie oraz warunki jego
dopuszczenia;
3) dla poszczególnych terenów - w sytuacjach uzasadnionych istniej cymi lub
przewidywanymi ograniczeniami lub utrudnieniami - okre la si lokalne wymagania
szczególne dla inwestowania i zagospodarowania terenu oraz wyznacza si na
rysunku planu zasi gi terenowe ich obowi zywania.
2. Ustala si nast puj ce rodzaje przeznaczenia terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us ug, oznaczone na rysunku planu
symbolem MW/U;
2) tereny us ug administracji, us ug i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone
na rysunku planu symbolem UA/U/MW;
3) tereny us ug administracji i us ug z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem UA/U(MW);
4) tereny us ug administracji, oznaczone na rysunku planu symbolem UA;
5) tereny us ug administracji i us ug, oznaczone na rysunku planu symbolem UA/U;
6) tereny us ug o wiaty, oznaczone na rysunku planu symbolem UO;
7) tereny us ug o wiaty, kultury i us ug, oznaczone na rysunku planu symbolem
UO/UK/U;
8) tereny us ug kultu religijnego, oznaczone na rysunku planu symbolem UKK;
9) tereny us ug zdrowia, oznaczone na rysunku planu symbolem UZ;
10) tereny us ug zdrowia i us ug, oznaczone na rysunku planu symbolem UZ/U;
11) tereny us ug turystyki i us ug, oznaczone na rysunku planu symbolem UT/U;
12) tereny us ug nauki i zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem UN/ZP;
13) tereny us ug kultu religijnego i zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu
symbolem UKK/ZP;
14) tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;
15) tereny parkingów, oznaczone na rysunku planu symbolem KDg;
16) tereny ulic publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD, w tym:
a) KDZ - ulice zbiorcze,

b) KDL - ulice lokalne,
c) KDD - ulice dojazdowe;
17) teren ci gu pieszego, oznaczony na rysunku planu symbolem KP.
3. Ustala si , e do realizacji inwestycji celów publicznych przeznacza si :
1) tereny KDZ, KDL i KDD;
2) tereny 19UO, 20UA/U, 23UA/U(MW), 24UKK, 33UA/U, 34UA, 35UN/ZP, 36MW/U,
37UKK/ZP w zakresie opieki nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków;
3) inne tereny, na których prowadzone b
inwestycje s
ce celom publicznym,
okre lonym w przepisach szczególnych,
4. Ustala si , e ca y obszar planu stanowi obszar zabudowy ródmiejskiej.
§5

Ustala si zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego na obszarze planu
polegaj ce na:
1) uporz dkowaniu i kszta towaniu pierzei ulic przez:
a) wyznaczenie obowi zuj cych linii zabudowy;
b) wyznaczenie miejsc kszta towania pierzei ci ych;
c) nakaz realizacji us ug w parterach budynków od strony ulic - zgodnie z ustaleniami
szczegó owymi;
2) indywidualizacji przestrzeni poprzez:
a) wskazanie stref przeznaczonych wy cznie dla ruchu pieszego, wymagaj cych
specjalnego opracowania posadzki i aran acji zieleni – zgodnie z rysunkiem planu;
b) wskazanie miejsc lokalizacji pomników, rze b i fontann;
3) ochronie historycznych za
przestrzennych poprzez wskazanie osi i otwar
widokowych do zachowania;
4) okre leniu zasad kszta towania terenów publicznie dost pnych, zgodnie z § 11;
5) kszta towaniu zabudowy przez:
a) okre lenie parametrów zabudowy w sposób odpowiadaj cy charakterowi
zabudowy ródmiejskiej oraz w sposób zapewniaj cy jej w ciwe wpisanie w
otaczaj
, warto ciow
zabudow
istniej
- zgodnie z ustaleniami
szczegó owymi;
b) okre lenie zasad kszta towania i kolorystki dachów przez:
dopuszczenie stosowania dachów dwuspadowych lub p askich;
ograniczenie k ta nachylenia po aci dachowej dla dachów spadzistych
nowoprojektowanej zabudowy do 20 - 40°;
ograniczenie kolorystyki dachów spadzistych do odcieni czerwieni, br zów i
szaro ci;
c) okre lenie zasad stosowania kolorystyki i materia ów elewacji budynków przez:
nakaz stosowania pastelowych kolorów tynku;
zakaz stosowania tynków w kolorach intensywnych i jaskrawych: br zowego,
czerwonego, pomara czowego, cytrynowego, zielonego, seledynowego,
niebieskiego, fioletowego, ró owego i purpurowego oraz w kolorze czarnym;
nakaz utrzymania jednakowej kolorystyki dla poszczególnych elementów
elewacji budynku, takich jak: cokó , pilastry, stolarka okienna;
zakaz stosowania ok adziny PCV;
zakaz stosowania materia ów refleksyjnych, daj cych lustrzane odbicie
otoczenia;
d) optyczne ograniczenie d ugo ci elewacji nowoprojektowanych budynków, poprzez
stosowanie podzia ów elewacji odpowiadaj cych szeroko ci kamienicy miejskiej, tj

12-25m d ugo ci, za wyj tkiem obiektów administracji publicznej, kultu religijnego i
szkó oraz obiektów infrastruktury technicznej, w tym: budynków parkingowych;
e) okre lenie zasad sytuowania budynków bezpo rednio na granicy dzia ki
budowlanej poprzez:
wyznaczenie miejsc kszta towania pierzei ci ej – zgodnie z rysunkiem planu;
dopuszczenie sytuowania zabudowy na granicy dzia ki budowlanej wzd
obowi zuj cej linii zabudowy – zgodnie z ustaleniami szczegó owymi dla
poszczególnych terenów;
dopuszczenie sytuowania zabudowy na granicy dzia ki budowlanej pod
warunkiem, e na s siedniej dzia ce istnieje ju budynek, ze cian usytuowan
bezpo rednio na tej granicy, nie b
cy obiektem gospodarczym lub
tymczasowym, a nowo realizowany budynek przylega b dzie do niego ca
ugo ci swojej ciany;
f) nakaz dostosowania poziomu wej
do budynków do poziomu chodnika w
nowoprojektowanych obiektach sytuowanych wzd
ulic publicznych;
g) zakaz realizacji obiektów gospodarczych i tymczasowych, za wyj tkiem obiektów
zaplecza budowy;
6) okre leniu zasad stosowania ogrodze :
a) od strony ulic publicznych ustala si sytuowanie ogrodze jedynie w liniach
rozgraniczaj cych ulic, z dopuszczeniem miejscowego wycofania w g b terenu w
miejscach istniej cych przeszkód, tj. infrastruktury technicznej, drzew itp. oraz w
miejscach sytuowania bram wjazdowych;
b) maksymalna wysoko
ogrodze : 2,2 m nad poziom terenu, z coko em do
wysoko ci 40 cm, powy ej coko u a urowe w minimum 60%;
c) zakaz realizacji ogrodze z siatki ogrodzeniowej;
d) zakaz realizacji ogrodze z prefabrykowanych elementów (prz se ) betonowych;
e) zakaz realizacji ogrodze od strony linii rozgraniczaj cych ulicy 1KDZ, dopuszcza
si jedynie grodzenie przej bramowych, ogrodzeniem a urowym w min. 80% z
zachowaniem mo liwo ci przej cia lub przejazdu, a tak e wydzielenia terenów
przy pomocy niskich murków, stopni, ma ej architektury o maksymalnej wysoko ci
do 60 cm od poziomu terenu, wykonanych z materia ów kolorystycznie
nawi zuj cych do otaczaj cej zabudowy (kamie naturalny lub sztuczny, szk o,
drewno, stal szlachetna);
f) zakaz przegradzania terenów: 35UN/ZP, 37UKK/ZP, 40UN/ZP, terenów ulic
publicznych, ci gów pieszych,
obszarów przestrzeni publicznej oraz stref
przeznaczonych wy cznie dla ruchu pieszego, za wyj tkiem sezonowych
ogrodze ogródków kawiarnianych, usytuowanych w sposób nie koliduj cy z
funkcjami i sposobem zagospodarowania terenów;
7) okre leniu zasad rozmieszczania reklam, zgodnie z § 6.
§6

Ustala si zasady rozmieszczania reklam polegaj ce na:
1) dopuszczeniu umieszczania no ników reklamowych na elewacjach budynków pod
warunkiem:
a) nie przekraczania 3m2 powierzchni reklamowej;
b) nie przes aniania okien ani detali architektonicznych;
c) dostosowania formy i wielko ci reklamy do kompozycji ca ej ciany;
2) ograniczeniu realizacji wolnostoj cych reklam i znaków informacyjno – plastycznych
do:
a) s upów og oszeniowych o wysoko ci 3,5 – 4,0m;

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

b) pylonów reklamowych, o wysoko ci 2,5 – 3,0m i powierzchni reklamowej nie
przekraczaj cej 3m2, przy czym powierzchni reklam dwustronnych oraz zmiennych
nie sumuje si , traktuj c je jak reklamy jednostronne;
c) stylizowanych szyldów na kutych, kowalsko wykonanych wysi gnikach;
zakazie monta u ekranów wizyjnych, telebimów;
okre leniu minimalnych odleg ci mi dzy wolnostoj cymi no nikami reklamy, a
innymi elementami zagospodarowania:
a) 20m od innych wolnostoj cych no ników reklamy;
b) 10m od znaków drogowych i wolnostoj cych miejskich znaków informacyjnych;
c) 2,5m od kraw dzi jezdni;
d) 20m od obiektów wpisanych do rejestru zabytków i do gminnej ewidencji zabytków;
nakazie stosowania w jednym ci gu komunikacyjnym, jednolitych formatów reklam,
jednakowo ukierunkowanych, zawieszonych na jednej wysoko ci, mo liwie w
jednakowych odleg ciach;
zakazie sytuowania reklam:
a) na obiektach wpisanych do rejestru zabytków;
b) na obiektach wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 1 do obj cia ochron na podstawie
gminnej ewidencji zabytków;
c) na terenach 2ZP, 19UO, 20UA, 24UKK, 31UA, 34UA, 35UN/ZP, 37UKK/ZP,
40UN/ZP;
d) w pasie dziel cym jezdnie;
e) na latarniach ulicznych;
f) w szpalerach drzew wzd
ulic;
g) w sposób powoduj cy pogarszanie warunków wegetacyjnych drzew lub
przycinanie ga zi;
h) na ogrodzeniach;
i) na urz dzeniach naziemnych infrastruktury technicznej;
j) na attyce budynku, na dachach, balustradach balkonów i tarasów;
k) w sposób ograniczaj cy widoczno z kamer miejskiego systemu monitoringu;
dopuszczeniu realizacji reklam remontowych umieszczonych na rusztowaniu jedynie
na czas rzeczywistego prowadzenia prac remontowych, w okresie nie d szym ni 15
miesi cy;
dopuszczeniu umieszczania reklam na przystankach komunikacji miejskiej pod
warunkiem, e na ka dej wiacie maksymalnie umieszczone b
dwa dwustronne
pola reklamowe o powierzchni nie wi kszej ni 4 m2 ka de, przy czym czna
powierzchnia reklam nie mo e przekracza 50 % powierzchni ca kowitej cian;
dopuszczeniu umieszczania na cianie budynku szyldów reklamowych, pod
warunkiem dostosowania formy i kolorystyki do kompozycji architektonicznej ca ej
ciany, o powierzchni nie wi kszej ni 1,2 m2, usytuowanych przy wej ciach do
budynków w taki sposób, by ich zewn trzne kraw dzie by y oddalone od kraw dzi
tabliczek adresowych o co najmniej 0,5 m.

§7
1. Ustala si zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci:

1) ustala si dokonanie scale i podzia ów nieruchomo ci w celu wyznaczenia uk adu
komunikacyjnego w obszarze planu;

2) przeprowadzany podzia nie mo e powodowa
powstania sytuacji, która
uniemo liwia aby prawid owe zagospodarowanie dzia ek s siaduj cych – zgodnie z
przepisami oraz funkcj i warunkami zagospodarowania dla ca ej jednostki terenowej;
3) podzia na dzia ki nale y przeprowadza w granicach równoleg ych i prostopad ych do
linii rozgraniczaj cych ulic, tak aby zabudowa tworzy a pierzeje ulic;
4) zaleca si
przeprowadzanie podzia ów dla ca ych kwarta ów zabudowy, z
zapewnieniem dla ka dej dzia ki dost pu do ulicy publicznej oraz uwzgl dnieniem
wydziele terenu na niezb dne ulice wewn trzne;
5) dla nowo tworzonych dzia ek przeznaczonych do zabudowy ustala si minimaln
powierzchni – zgodnie z ustaleniami szczegó owymi;
6) nowo tworzone dzia ki budowlane musz mie szeroko frontu nie mniejsz ni 12 m.
2. Dopuszcza si adaptacj dzia ek istniej cych w dniu wej cia w ycie niniejszej uchwa y, o
parametrach mniejszych ni ustalone dla poszczególnych terenów, z zachowaniem ich
prawa do zabudowy, pod warunkiem zachowania pozosta ych parametrów zabudowy
okre lonych w ustaleniach szczegó owych.
§8

Ustala si nast puj ce zasady stosowania wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy i
pierzei ci ych:
1) dopuszcza si wycofanie cian frontowych projektowanych obiektów budowlanych w
b terenu o maksymalnie 2,0m od obowi zuj cych linii zabudowy, na odcinku nie
szym ni 8,0m;
2) dopuszcza si wycofanie w g b terenu, poza obowi zuj ce linie zabudowy,
frontowych cian projektowanych obiektów budowlanych na wysoko ci parterów oraz
ostatniej kondygnacji czterokondygnacyjnych budynków;
3) w miejscach wskazanych na rysunku planu nakazuje si kszta towanie pierzei
ci ych, przy czym linia wyznaczaj ca pierzej ci
oznacza miejsce usytuowania
ciany frontowej budynku;
4) je eli dzia ka budowlana zabudowana jest wzd
obowi zuj cej linii zabudowy w min.
70%, dopuszcza si realizacj nowej zabudowy poza wyznaczon lini , w g bi dzia ki
budowlanej, o ile nie koliduje to z innymi ustaleniami okre lonymi dla poszczególnych
terenów;
5) je eli istniej ca zabudowa tworzy pierzej ci
zgodnie z rysunkiem planu,
dopuszcza si realizacj nowej zabudowy w g bi dzia ki budowlanej, o ile nie koliduje
to z innymi ustaleniami okre lonymi dla poszczególnych terenów;
6) je eli dzia ka budowlana przylega do ulicy publicznej frontem o szeroko ci nie
wi kszej ni 5m, dopuszcza si realizacj nowej zabudowy w g bi dzia ki budowlanej,
poza wyznaczon obowi zuj
lini zabudowy lub poza wyznaczon pierzej ci a;
7) dopuszcza si modernizacje i przebudowy zabudowy istniej cej, usytuowanej poza
wyznaczonymi liniami zabudowy oraz zabudowy istniej cej nie tworz cej pierzei
ci ej, o ile nie koliduje to z innymi ustaleniami okre lonymi dla poszczególnych
terenów.
§9

Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1) Podlega ochronie, na mocy przepisów szczególnych wydanych na podstawie Ustawy
o ochronie przyrody, wskazany na rysunku planu pomnik przyrody, ustanowiony
Orzeczeniem nr 98 WKP UW w Siedlcach z dn. 19.12.1980r. nr RLS-OS-IX7140/31/80 (Dz.U.WRN w Siedlcach nr 3 poz. 36 z 1980r) - d b szypu kowy (Quercus
robur) przy ul. Katedralnej (dz. nr 38/3 obr. 47).

2) W strefie ochronnej wokó pomnika przyrody obowi zuj zakazy i ograniczenia
stosowne do wymaga dotycz cych ochrony pomnika przyrody zawartych w
przepisach odr bnych.
3) Nakazuje si zachowanie cennych drzew, oznaczonych na rysunku planu.
4) Nakazuje si
utrzymanie charakteru zadrzewie
rosn cych w liniach
rozgraniczaj cych ulic: Pi sudskiego i Cmentarnej, poprzez:
a) adaptacj zieleni istniej cej;
b) uzupe nianie szpalerów drzew;
c) sukcesywn wymian na gatunki odpowiednie do obsadzania ulic w mie cie.
5) Nakazuje si kszta towanie nowej zieleni ulicznej w otoczeniu pozosta ych ulic
niewymienionych w pkt. 4 – w miar mo liwo ci w postaci szpalerów drzew,
6) Do drzew pokazanych na rysunku planu w cz ci informacyjnej, stosuje si przepisy
odr bne.
7) Ustala si minimaln powierzchni biologicznie czynn zgodnie z ustaleniami
szczegó owymi dla poszczególnych terenów.
8) W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem na ca ym terenie obowi zuj
powszechne przepisy prawa oraz przepisy prawa miejscowego, zapewniaj ce
utrzymanie w ciwych poziomów substancji w powietrzu.
9) W zakresie ochrony przed ha asem ustala si :
a) obowi zek traktowania terenów „zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us ug”,
oznaczonych na rysunku planu symbolem MW/U, terenów „us ug administracji,
us ug i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” oznaczonych symbolem
UA/U/MW oraz terenów „us ug administracji i us ug z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej” oznaczonych symbolem UA/U(MW) jako: „tereny
mieszkaniowo-us ugowe” w rozumieniu przepisów Prawa Ochrony rodowiska,
b) obowi zek traktowania terenów „us ug o wiaty” oznaczonych symbolem UO,
terenów „us ug o wiaty, kultury i us ug” oznaczonych symbolem UO/UK/U jako:
„tereny przeznaczone pod budynki zwi zane ze sta ym lub czasowym pobytem
dzieci i m odzie y” w rozumieniu przepisów Prawa Ochrony rodowiska,
c) obowi zek traktowania terenu us ug zdrowia 38 UZ jako: „tereny szpitali w
miastach” w rozumieniu przepisów Prawa Ochrony rodowiska,
d) w obiektach w pierwszej linii zabudowy od strony ulic zbiorczych wprowadza si
wymóg stosowania w cianach os onowych budynków elementów antyha asowych
zgodnych z obowi zuj cymi normami, do których mo na zaliczy :
elementy zwi kszaj ce izolacyjno
akustyczn
przegród zewn trznych
(izolacje akustyczne, elementy izoluj ce w otworach, wywietrzniki z elementami
izoluj cymi);
ekrany na elewacjach zmniejszaj ce poziom ha asu na elewacji w ciwej
konstrukcyjnie (tzw. elewacja kurtynowa, podwójna elewacja), zmniejszaj ce
t oddzia ywania ha asu na elewacji (g ównie elementy pionowe i inne
elementy powoduj ce jej rozrze bienie i odbijanie ha asu);
specjalne kszta towanie elewacji poprzez np.: zag bianie o cie nicy wzgl dem
lica elewacji, stosowanie w szych otworów na elewacji.
§ 10
1. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) Ustala si ochron nast puj cych obiektów, oznaczonych na rysunku planu:
Dom ul. As anowicza 11,
Dom ul. As anowicza 13,
Kamienica ul. As anowicza 21,

Dom ul. As anowicza 25,
Dom ul. As anowicza 27,
Dom ul. As anowicza 35,
Kamienica ul. As anowicza 37,
Kamienica ul. As anowicza 39,
Kamienica ul. As anowicza 41,
Budynek ul. Biskupa wirskiego 7,
Budynek ul. Biskupa wirskiego 15,
Budynek ul. Biskupa wirskiego 19,
Budynek ul. Biskupa wirskiego 25,
Budynek ul. Biskupa wirskiego 27,
Budynek ul. Biskupa wirskiego 29,
Budynek ul. Biskupa wirskiego 34,
Budynek ul. Biskupa wirskiego 36,
Kamienica ul. Biskupa wirskiego 35,
Budynek ul. Biskupa wirskiego 39/41,
Budynek ul. Biskupa wirskiego 42,
Budynek ul. Biskupa wirskiego 43,
Budynek ul. Biskupa wirskiego 44,
Budynek ul. Biskupa wirskiego 48,
Budynek ul. Biskupa wirskiego 51,
Budynek ul. Biskupa wirskiego 52,
Budynek ul. Biskupa wirskiego 58,
Budynek ul. Biskupa wirskiego 60,
Kamienica ul. Bohaterów Getta 5,
Kamienica ul. Bohaterów Getta 7,
Kamienica ul. Bohaterów Getta 9,
Kamienica ul. Bohaterów Getta 11,
Kamienica ul. Bohaterów Getta 13,
Kamienica ul. Browarna 2,
Kamienica ul. Browarna 4,
Kamienica ul. Browarna 6,
Dom ul. Browarna 7,
Kaplica Grobowa na Cmentarzu Starym ul. Cmentarna 2,
Kamienica ul. Czerwonego Krzy a 3,
Kamienica ul. Czerwonego Krzy a 6,
Kamienica ul. Czerwonego Krzy a 7,
Kamienica ul. Czerwonego Krzy a 8,
Kamienica ul. Joselewicza 4,
Szpital wojskowy ob. Plebania parafii katedralnej, ul. Kochanowskiego 11/13,
Kamienica ul. Kochanowskiego 15,
Kamienica ul Kochanowskiego 16,
Kamienica ul. Kochanowskiego 20,
Kamienica ul. Kochanowskiego 22,
Dom ul. Ko ciuszki 2,
Gimnazjum i Liceum Biskupie, ob. Dom Ksi y Emerytów ul. Ko ciuszki 10,
Budynek ul. 11-go Listopada 15,
Dom ul. Niedzia ka 11,
Kamienica ul. Niedzia ka 18,
Kamienica ul. Orzeszkowej 4,
Kamienica ul. Orzeszkowej 6,
Kamienica ul. Pi sudskiego 4, dawne Starostwo Powiatowe,

Kamienica ul. Pi sudskiego 8,
Kamienica ul. Pi sudskiego 10,
Kamienice ul. Pi sudskiego 12, 12a, dawny Hotel Europejski,
Kamienica ul. Pi sudskiego 14,
Trybuna Cywilny, obecnie S d Rejonowy ul. Pi sudskiego 16,
Kamienica ul. Pi sudskiego 20,
Kamienica ul. Pi sudskiego 22,
Kamienica ul. Pi sudskiego 24,
Kamienica ul. Pi sudskiego 26,
Kamienica ul. Pi sudskiego 28,
Kamienica ul. Pi sudskiego 30,
Kamienica ul. Pi sudskiego 36,
Kamienica ul. Pi sudskiego 46,
Kamienica ul. Pi sudskiego 60,
Kamienica ul. Pi sudskiego 66,
Kamienica ul. Pi sudskiego 68a,
Kamienica ul. Starowiejska 3,
Zespó Szpitala, ob. Szpital Miejski ul. Starowiejska 15,
nia, ob. oddzia zaka ny w zespole szpitala miejskiego ul. Starowiejska 15,
Kamienica ul. Teatralna 3.

2) Ustala si ochron obiektów wymienionych w pkt. 1 zgodnie z ustaleniami w
Rozdziale 3.
2. Ustala si
stref pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych, kz_PO, w której obowi zuje:
1) zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania kwarta ów
zabudowy, ulic i placów, szpalerów ro linno ci wysokiej, osi widokowych i
kompozycyjnych;
2) zachowanie historycznie ukszta towanych podzia ów parcelacyjnych na obszarach
uzupe nianej i zachowanej zabudowy historycznej;
3) uzupe nianie zabudow mieszkaniowo-us ugow , pod warunkiem dostosowania jej
gabarytów i detalu architektonicznego do historycznej kompozycji przestrzennej;
4) zakaz wytyczania nowych ulic zmieniaj cych za enia zachowanego historycznego
uk adu komunikacyjnego i przestrzennego (nie dotyczy koniecznych do obs ugi terenu
ulic dojazdowych);
5) zakaz nadbudowy chronionych obiektów o sko czonej formie architektonicznej;
6) uzupe nianie pierzei ulic zabudow typu tradycyjnych kamienic, za wyj tkiem obiektów
administracji publicznej, kultu religijnego i szkó ;
7) stosowanie kablowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz
stylowych latarni dostosowanych do historycznego otoczenia;
8) monta skrzynek przy czeniowych elektrycznych i gazowych w miejscach najmniej
eksponowanych, takich jak tylne elewacje i bramy;
9) uzgadnianie z konserwatorem zabytków wszelkich dzia
inwestycyjnych oraz
umieszczania szyldów i reklam w zakresie okre lonym odr bnymi przepisami oraz nie
powoduj cym zmiany ustale planistycznych uchwa y.
3. Ustala si stref ochrony zachowanych elementów zabytkowych kz_OZ, w której
obowi zuje:
1) zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, tj. utrzymania
istniej cej sieci ulic, alei, szpalerów, osi widokowych i kompozycyjnych;
2) zachowanie historycznie ukszta towanych podzia ów parcelacyjnych na obszarach
uzupe nianej i zachowanej zabudowy historycznej poprzez kszta towanie nowych
obiektów w nawi zaniu kszta tem, stylem lub tektonik elewacji do tych podzia ów;

3) uzupe nianie zabudow mieszkaniowo-us ugow , pod warunkiem dostosowania jej
gabarytów i detalu architektonicznego do historycznej kompozycji przestrzennej;
4) zakaz nadbudowy chronionych obiektów o sko czonej formie architektonicznej;
5) uzupe nianie pierzei ulic zabudow typu tradycyjnych kamienic, za wyj tkiem obiektów
administracji publicznej, kultu religijnego i szkó ;
6) stosowanie kablowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz
stylowych latarni dostosowanych do historycznego otoczenia;
7) uzgadnianie przez konserwatora zabytków wszelkich dzia
inwestycyjnych oraz
umieszczania szyldów i reklam w zakresie okre lonym odr bnymi przepisami.
4. Ustala si stref ochronn stanowisk archeologicznych kz_OA, w granicach której
obowi zuje nakaz prowadzenia dokumentacji konserwatorskiej warstw kulturowych, ladów dawnego
osadnictwa oraz obiektów sepulkralnych, odkrywanych w trakcie prac ziemnych, prowadzonych na
boko ci przekraczaj cej 20 cm pod powierzchni terenu. Dzia ania powy sze nale y wykonywa zgodnie
z przepisami odr bnymi.

5. Podlegaj ochronie na mocy przepisów odr bnych:

1) obszary wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
a) Uk ad urbanistyczny, nr rejestru A-179/737, oznaczony na rysunku planu
symbolem kz_RZ-1;
b) Za enie parkowe, nr rejestru A-62/340, oznaczone na rysunku planu symbolem
kz_RZ-2;
c) Cmentarz Stary, ul. Cmentarna, A-428, oznaczony na rysunku planu symbolem
kz_RZ-3;
2) obiekty wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
a) Ko ció Katedralny p.w. Niepokalanego Pocz cia NMP, ul. Biskupa wirskiego 55,
nr rejestru A-302;
b) Zespó Pa acowy:
Pa ac, ul. Konarskiego 2, nr rejestru A-62/340,
Oficyna ob. Archiwum Pa stwowe, ul. Ko ciuszki 7, nr rejestru A-411,
Stajnie pa acowe ob. Archiwum Pa stwowe, ul. Biskupa wirskiego 2, nr
rejestru A-37/193,
Kaplica p.w. w. Krzy a, ul. Starowiejska 13, nr rejestru A-60/193,
Studnia, ul. Konarskiego 2, nr rejestru A – 62/340,
c) Poczta, ul. Pi sudskiego 2, nr rejestru A-63/341,
d) Teatr Miejski ob. Urz d Stanu Cywilnego, ul. Biskupa wirskiego 6, nr rejestru A76/01,
e) Gimnazjum Gubernialne ob. LO im. Stefana
kiewskiego, ul. Konarskiego 1, nr
rejestru A-65,
f) Bank Handlu i Przemys u ob. Kuria Diecezjalna, ul. Pi sudskiego 64, nr rejestru A461/98,
g) Towarzystwo Kredytowe Ziemskie ob. Kuria Diecezjalna, ul. Pi sudskiego 62, nr
rejestru A-461/98,
h) Pozosta ci Bramy Dzwonnicy przy ko ciele parafialnym p.w. w. Stanis awa
Biskupa, ul. Starowiejska 1, nr rejestru A-170/694,
6. Wymagania ochrony obszarów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków okre laj
przepisy odr bne.
§ 11
1. Ustala si zasady kszta towania terenów publicznie dost pnych:

1) dla terenów w liniach rozgraniczaj cych ulic publicznych oraz obszarów przestrzeni
publicznej, wskazanych na rysunku planu ustala si :

a) nakaz ujednolicania, w obr bie poszczególnych ulic i skrzy owa , elementów
ma ej architektury pod wzgl dem kolorystyki i stosowanych materia ów
(preferowane: kamie naturalny lub sztuczny, szk o, drewno, stal nierdzewna);
b) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych za wyj tkiem wiat przystankowych
komunikacji publicznej, przeszklonych kiosków handlowo-us ugowych o
powierzchni zabudowy nie wi kszej ni 9m2 i wysoko ci maksymalnej nie wi kszej
ni 4m, w rejonie do 30m od osi skrzy owa ulic, ale nie wi cej ni 1 w ka dym
naro niku skrzy owania;
c) w granicach wskazanej na rysunku planu strefy przeznaczonej wy cznie dla ruchu
pieszego, nakaz specjalnego opracowania posadzki i aran acji zieleni oraz zakaz
lokalizacji miejsc postojowych;
d) dopuszcza si sezonow lokalizacj ogródków kawiarnianych i ich ogrodze w
sposób nie koliduj cy z funkcjami i sposobem zagospodarowania ulic;
e) dopuszcza si sytuowanie niezb dnych urz dze infrastruktury technicznej, nie
cych odr bnymi budynkami;
f) dopuszcza si sytuowanie ogrodze wg zasad okre lonych w § 5 pkt 6;
g) dopuszcza si lokalizacj no ników reklamowych wg zasad okre lonych w § 6;
h) nakaz uzupe niania istniej cych szpalerów drzew wzd
jezdni ulic: Pi sudskiego
1KDZ, Starowiejskiej 2KDZ, ks. Niedzia ka 5KDZ, Cmentarnej 6KDZ i 7KDL,
Biskupa
wirskiego 9KDL, Konarskiego 13KDL, Katedralnej 17KDD,
Kochanowskiego 19KDD, Orzeszkowej 23KDD.
2. Nakazuje si
dostosowanie terenów publicznie dost pnych do potrzeb osób
niepe nosprawnych poprzez:
1) obni enie kraw nika chodnika do poziomu jezdni w miejscach lokalizacji przej cia
pieszego, na szeroko ci nie mniejszej ni 1,5 m, w sposób umo liwiaj cy zjazd i wjazd
osobie poruszaj cej si na wózku;
2) stosowanie kraw ników opuszczonych w miejscach postojowych wskazanych dla
osób niepe nosprawnych w liniach rozgraniczaj cych ulic;
3) wprowadzenie w jezdni nawierzchni anty-po lizgowej w rejonach przej dla pieszych;
4) wprowadzenie pasa nawierzchni o wyró niaj cej si fakturze, wyczuwalnej dla osób z
dysfunkcj wzroku na chodnikach przed kraw nikami opuszczonymi do poziomu
jezdni;
5) wyposa enie przej cia z sygnalizacj wietln w sygnalizacj d wi kow ;
6) lokalizowanie ma ej architektury, tymczasowych ogródków kawiarnianych i ich
ogrodze oraz znaków drogowych, w sposób nie koliduj cy z ruchem pieszym i
zapewniaj cy przejazd dla wózka inwalidzkiego;
7) wyra ne oznakowanie przystanków komunikacji publicznej i wyposa enie ich w
informacj
o rozk adzie jazdy, dostosowan
do osób s abo-widz cych oraz
umieszczon na wysoko ci dost pnej dla osób poruszaj cych si na wózkach.
§ 12
1. Ustala si

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji poprzez

okre lenie:
1) linii rozgraniczaj cych dla terenów ulic wraz ze skrzy owaniami,
2) klasyfikacji technicznej ulic,
3) powi za uk adu ulic dojazdowych z podstawowym uk adem drogowym,
4) zasad funkcjonowania uk adu obs uguj cego,
5) sposobu funkcjonowania komunikacji zbiorowej wraz z zapewnieniem terenów dla
elementów niezb dnych do jej dzia ania,
6) usytuowania cie ek rowerowych,

7) usytuowania urz dze dla ruchu pieszego.
2. Dla zaspokojenia potrzeb parkingowych ustala si

3.

4.

5.
6.
7.

8.

realizowanie stanowisk na terenie
asnym ka dej inwestycji, wed ug nast puj cych wska ników:
1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – minimum 1 miejsce / 1 lokal
mieszkalny, jednak nie mniej ni 1 stanowisko na ka de 60m2 powierzchni u ytkowej
mieszkania,
2) dla biur i urz dów – minimum 10 stanowisk/1000 m2 p.u .,
3) dla obiektów i lokali handlowych (sklepów) i us ugowych: – minimum 10
stanowisk/1000 m2 p.u , jednak minimum 2 stanowiska / 1 lokal;
4) dla o wiaty – minimum 30 stanowisk / 100 zatrudnionych;
5) dla szkó wy szych – 15 stanowisk / 100 studentów i 3 stanowiska / 10 zatrudnionych;
6) dla hoteli – 20 stanowisk / 100
ek i 1 stanowisko dla autokaru / 100
ek;
7) dla szpitala – 50 stanowisk / 100
ek;
8) dla przychodni zdrowia – 10 stanowisk / 1000 m2 p.u .;
9) dla muzeum – 15 m.p. / 100 u ytkowników jednocze nie;
10) dla ko cio a – 10 m.p. / 1000 mieszka ców.
Dla istniej cych budynków wskazanych w planie do obj cia ochron , dla których nie ma
mo liwo ci zaspokojenia potrzeb parkingowych na terenie w asnym inwestycji ze wzgl du
na istniej ce zagospodarowanie, ustale okre lonych w ust. 2 nie stosuje si .
Dopuszcza si parkowanie w liniach rozgraniczaj cych ulic, zgodnie z ustaleniami
szczegó owymi, pod warunkiem zapewnienia wymaganych warunków dla ruchu pieszego
i ko owego.
Na ca ym obszarze planu dopuszcza si realizacj ogólnodost pnych parkingów
podziemnych.
Dopuszcza si
realizacj
cie ek rowerowych w liniach rozgraniczaj cych ulic
publicznych
Na terenach 10UO/UK/U, 19UO, 24UKK, 27UA/U, 35UN/ZP, 40UN/ZP nakazuje si
realizowanie na terenie w asnym ka dej inwestycji stanowisk parkingowych dla rowerów
w ilo ci minimum 1 sztuk na ka de 5 miejsc postojowych dla samochodów.
Dla zapewnienia realizacji zasad wymienionych w ust pie 1, ustala si warunki
zagospodarowania terenów ulic publicznych oznaczonych symbolami KD zgodnie z § 55 81.

§ 13
1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury dla obs ugi terenu

obj tego planem:
1) w zakresie zasad uzbrojenia terenu ustala si :
a) rezerwy terenu dla projektowanych urz dze infrastruktury technicznej na terenach
po onych w liniach rozgraniczaj cych ulic, poza jezdni , w miejscach o
uregulowanym
stanie
prawnym,
dost pnych
dla
w ciwych
s b
eksploatacyjnych;
b) dopuszcza si lokalizowanie urz dze , sieci i przy czy poza terenami, o których
mowa w pkt 1 lit. a), je eli nie b dzie to kolidowa o z zabudow i
zagospodarowaniem terenu;
c) dopuszcza si , bez zmiany planu, przebudow , rozbudow i przeniesienie
istniej cej sieci i obiektów infrastruktury technicznej, koliduj cych z projektowan
zabudow , obiektami i zagospodarowaniem terenu;
2) w zakresie zaopatrzenia w wod ustala si :
a) zaopatrzenie z miejskiej sieci wodoci gowej dla ca ego obszaru planu,

b) jako podstawowe ród o wody, magistral wodoci gow w ul. Cmentarnej i Ks.
Niedzia ka oraz w ul. Ko ciuszki i Konarskiego oraz przewody w innych ulicach;
c) zakaz realizacji indywidualnych uj wody;
3) w zakresie odprowadzania cieków i wód opadowych ustala si :
a) odprowadzanie ich poprzez miejsk sie kanalizacji do g ównych odbiorników
cieków jakimi s
g ówne przewody kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
ogólnosp awnej w ulicach: Wojskowej, Cmentarnej, Pi sudskiego, Starowiejskiej,
As anowicza, Biskupa wirskiego i Wiszniewskiego oraz do przewodów w innych
ulicach;
b) skanalizowanie ca ego obszaru obj tego planem w systemie kanalizacji
rozdzielczej do miejskiego uk adu kanalizacyjnego;
c) budow w liniach rozgraniczaj cych ulic pompowni podziemnych bez cz ci
nadziemnej, niewymagaj cych rezerwy terenu;
d) zakaz realizacji indywidualnych rozwi za w zakresie odprowadzenia cieków;
4) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si :
a) zasad pokrycia zapotrzebowania do celów przygotowywania posi ków, ciep ej
wody oraz ogrzewania pomieszcze i klimatyzacji;
b) jako podstawowe
ród o, magistrale gazowe
redniego ci nienia w ul.
Pi sudskiego, Wojskowej, Orzeszkowej, 11-go Listopada, Katedralnej, Biskupa
wirskiego, Kochanowskiego, As anowicza oraz Ks. Niedzia ka;
5) w zakresie zaopatrzenia w ciep o:
a) ustala si zaopatrzenie z miejskiej sieci ciep owniczej znajduj cej si w ci gu ul. Bpa wirskiego, Katedralnej, Krótkiej i Teatralnej oraz ul. Ko ciuszki i Starowiejskiej
lub, po rozbudowie, z innych kierunków;
b) dopuszcza si budow indywidualnych róde ciep a, projektowanych w oparciu o
gaz lub energi elektryczn ;
c) ustala si zakaz realizacji róde ciep a opalanych paliwami sta ymi, gazem
ynnym lub produktami ropopochodnymi;
6) w zakresie zaopatrzenia w energi elektryczn ustala si :
a) zaopatrzenie z istniej cej lub rozbudowywanej miejskiej sieci elektroenergetycznej;
b) podstawowe ród o zasilania, poprzez kablow sie zasilaj co-rozdzielcz
redniego napi cia 15 kV, stacj 110/15kV zlokalizowan przy ul. Spokojnej, stacj
110/15kV
ul. Starzy skiego oraz stacj 110/15kV zlokalizowan przy ul.
My liwskiej – poza granicami planu;
c) budow nowych linii elektroenergetycznych wy cznie jako kablowych w ziemi;
d) budow
stacji transformatorowych 15/0,4 kV jako wbudowanych w
nowoprojektowan zabudow ;
7) w zakresie dost pu do sieci telekomunikacyjnych ustala si :
a) budow i rozbudow sieci kablowych w liniach rozgraniczaj cych ulic;
b) zakaz
realizacji
napowietrznych
linii
i
wolnostoj cych
urz dze
telekomunikacyjnych, z dopuszczeniem wbudowanych stacji bazowych telefonii
komórkowej oraz sytuowania na dachach budynków masztów anten telewizyjnych
do 5m i radiowych - bez rezerwacji dzia ek, wy cznie za zgod odpowiednich,
przewidzianych prawem instytucji, w cicieli lub zarz dców nieruchomo ci;
c) zakaz sytuowania masztów kratowych na budynkach.
2. W zakresie zbiórki, magazynowania i usuwania odpadów komunalnych, ustala si :
1) obowi zek wyposa enia ka dej posesji w miejsce i urz dzenia umo liwiaj ce
segregacj odpadów;
2) dopuszcza si
organizowanie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych z
konieczno ci ich segregacji dla zespo u kilku s siaduj cych ze sob dzia ek;

3) zasad wywozu odpadów komunalnych z obszaru obj tego planem, sposobem
zorganizowanym, na wyznaczone dla potrzeb miasta tereny sk adowania, przeróbki
lub utylizacji odpadów.
§ 14

Ustala si zasady rehabilitacji istniej cej zabudowy:
1) dla terenów rehabilitacji, wskazanych na rysunku planu ustala si :
a) popraw estetyki i stanu technicznego budynków wskazanych do ochrony;
b) likwidacj obiektów obni aj cych standard zabudowy i zagospodarowania terenu;
c) uporz dkowanie przestrzeni podwórzy, s
ce wyeksponowaniu warto ciowej
zabudowy.
Rozdzia 3
Ustalenia szczegó owe dla terenów
§ 15

1)
2)

3)

4)

Dla terenu 1MW/U ustala si :
Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i us ugi.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 10 %;
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,8;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 3,2, ale nie mniej ni : 0,4;
d) minimalna wysoko zabudowy: 12m - 3 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 16m - 4 kondygnacje;
f) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 1000 m2;
g) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
h) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
j) kszta towanie pierzei ci ej – wg rysunku planu;
k) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
l) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
m) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
n) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) nakaz realizacji us ug w parterach pierzei ulicy Wojskowej 4KDZ;
b) na przed eniu osi wzd
ul. As anowicza, wskazanej na rysunku planu do
zachowania, dopuszcza si realizacj dominanty przestrzennej o maksymalnej
wysoko ci 25m i maksymalnej d ugo ci boku 20m,
c) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
d) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
e) w strefie ochrony zachowania elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
f) w strefie ochronnej stanowisk archeologicznych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 4;
Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulicy Cmentarnej 7KDL i Wojskowej 4KDZ oraz z ulicy Wojskowej
poza granicami planu;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;

c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 16

Dla terenu 2 ZP ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: ziele parkowa.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej;
b) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 60% ,
c) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 500 m2;
d) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
e) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
f) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) ustala si zachowanie reliktów zabytkowego cmentarza w formie urz dzonego
lapidarium;
b) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – Kaplicy Grobowej przy ul.
Cmentarnej 2:
nakaz zachowania budynku z wykluczeniem nadbudowy lub przebudowy;
dopuszczenie remontów budynku z obowi zkiem zachowania kszta tu i
wielko ci otworów okiennych i drzwiowych oraz wszystkich oryginalnych
elementów wystroju architektonicznego elewacji i wn trza budynku;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
c) w strefie oznaczonej na rysunku planu dopuszcza si lokalizacj terenowych
miejsc postojowych z zakazem realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnej;
d) dopuszcza si realizacj obiektów ma ej architektury, urz dze infrastruktury
technicznej i ulic wewn trznych;
e) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
f) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
g) w strefie ochronnej stanowisk archeologicznych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 4;
h) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-3 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulicy Wojskowej 4KDZ i Cmentarnej 7KDL;
b) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 17

Dla terenu 3 UA/U ustala si :

1) Przeznaczenie terenu: us ugi administracji i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 5 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,8;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 3,2, ale nie mniej ni : 1,0;
d) minimalna wysoko zabudowy: 8m - 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 16m - 4 kondygnacje;
f) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 250m2;
g) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
h) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
j) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
k) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
l) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
m) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
b) dopuszcza si modernizacje i przebudowy istniej cych parterowych budynków
us ugowych;
c) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
d) dopuszcza si modernizacj i przebudow istniej cych stacji transformatorowych;
e) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
f) w strefie ochrony zachowania elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
g) w strefie ochronnej stanowisk archeologicznych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 4;
h) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – domu przy ul. Niedzia ka 11:
zakaz rozbudowy budynku, dopuszczenie jedynie jego modernizacji i zmiany
sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem i
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowaniem jej wszystkich
elementów i odtworzeniem zniszczonych elementów przy pomocy tego samego
materia u, z którego jest wykonany obiekt;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz stosowania drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz bez zmiany kszta tu pomieszcze ;
dopuszczenie translokacji ca ego budynku;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
translokacj lub rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i
przekazania jej konserwatorowi zabytków,
i) cenne drzewa do zachowania - wg rysunku planu;

4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Wojskowej 4KDZ, Ks. Niedzia ka 5KDZ, Cmentarnej 6KDZ;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 18

Dla terenu 4 UA/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: us ugi administracji i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 10 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,6;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 1,8, ale nie mniej ni : 1,0;
d) minimalna wysoko zabudowy: 8m - 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 12m - 3 kondygnacje;
f) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 400 m2;
g) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
h) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
j) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
k) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
l) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
b) dopuszcza si modernizacje i przebudowy istniej cego parterowego obiektu
infrastruktury technicznej, bez zmiany jego gabarytu;
c) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
d) w strefie ochrony zachowania elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
e) w strefie ochronnej pomnika przyrody – zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1;
f) cenne drzewa do zachowania - wg rysunku planu.
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Wojskowej 3KDZ, Cmentarnej 6KDZ, Katedralnej 17KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.

Dla terenu 5 MW/U ustala si :
Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i us ugi.
1) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,9;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 2,1, ale nie mniej ni : 1,0;

d) maksymalna wysoko zabudowy: 12m - 3 kondygnacje;
e) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 200 m2;
f) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
j) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
k) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
l) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
2) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) nakaz realizacji us ug w parterach pierzei ulicy wirskiego 9KDL, do czasu ich
realizacji dopuszcza si remonty istniej cych lokali mieszkalnych;
b) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
c) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
d) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
e) w strefie ochrony zachowania elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
3) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Cmentarnej 6KDZ, Biskupa wirskiego 9KDL, Katedralnej
17KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
4) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 19

Dla terenu 6 MW/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 10 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,8;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 1,8, ale nie mniej ni : 1,0;
d) maksymalna wysoko zabudowy: 12m – 3 kondygnacje;
e) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 250 m2;
f) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) kszta towanie pierzei ci ej – wg rysunku planu;
i) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
j) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
k) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
l) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
b) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;

c) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
d) w strefie ochrony zachowania elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
e) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – domu przy ul. As anowicza 35:
zakaz rozbudowy budynku, dopuszczenie jedynie jego modernizacji i zmiany
sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem i
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowaniem jej wszystkich
elementów i odtworzeniem zniszczonych elementów przy pomocy tego samego
materia u, z którego jest wykonany obiekt;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz stosowania drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz bez zmiany kszta tu pomieszcze ;
dopuszczenie rozbiórki budynku;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk i przekazania jej konserwatorowi zabytków,
f) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. As anowicza 37:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian k ta nachylenia po aci lub dobudowaniem lukarn;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych, wielko ci i kszta tu okien, ryzalitów skrajnych i gzymsu
podokapowego;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz odtworzenia oryginalnych drzwi wej ciowych lub wykonania ich w stylu
danej epoki, w sposób nawi zuj cy do stylistyki elewacji,
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji w przypadku konieczno ci wyburzenia
budynku z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze
losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
g) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. As anowicza 39:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;

zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian k ta nachylenia po aci lub dobudowaniem lukarn;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych, wielko ci i kszta tu okien, gzymsu kordonowego;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz odtworzenia oryginalnej bramy i drzwi wej ciowych lub wykonania ich w
stylu danej epoki, w sposób nawi zuj cy do stylistyki elewacji,
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji w przypadku konieczno ci wyburzenia
budynku z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze
losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
h) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. As anowicza 41:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien, pilastrów, boniowania, gzymsów,
balkonu i jego detali;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
i) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Ks. Niedzia ka 18:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;

dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych, okiennic, wielko ci i kszta tu okien i drzwi balkonowych,
gzymsów, boniowania, balkonu i jego
detali oraz charakterystycznego
tympanonu;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
nakaz zachowania z dopuszczeniem wymiany (odtworzenia) drewnianych
okiennic na elewacji frontowej;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
j) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – domu przy ul. 11-go Listopada 15:
zakaz rozbudowy budynku, dopuszczenie jedynie jego modernizacji i zmiany
sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem i
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowaniem jej wszystkich
elementów i odtworzeniem zniszczonych elementów przy pomocy tego samego
materia u, z którego jest wykonany obiekt;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz stosowania drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz bez zmiany kszta tu pomieszcze ;
dopuszczenie rozbiórki budynku;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk i przekazania jej konserwatorowi zabytków,
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Ks. Niedzia ka 5KDZ, As anowicza 8KDL, 11-go Listopada
10KDL;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
Dla terenu 7 MW/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i us ugi.

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,8;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 2,4, ale nie mniej ni : 1,0;
d) minimalna wysoko zabudowy: 8m - 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 12m - 3 kondygnacje;
f) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 250 m2;
g) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
h) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) kszta towanie pierzei ci ej – wg rysunku planu;
j) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
k) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
l) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
m) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si modernizacje i przebudowy istniej cych budynków wy szych ni
okre lona maksymalna wysoko
zabudowy, z wykluczeniem ich nadbudowy i
zmiany k ta nachylenia dachu;
b) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
c) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
d) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
e) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
f) w strefie ochrony zachowania elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
g) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. As anowicza 21:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania pierwotnego
(historycznego) rytmu otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien i drzwi
balkonowych, balkonów i ich detali, wraz z odtworzeniem stylu elewacji z
detalami;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz stosowania jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej koloru
bia ego, z zachowaniem oryginalnych podzia ów i wielko ci otworów okiennych;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i odtworzenia gabarytów budynku w
przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan techniczny
lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
h) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – domu przy ul. As anowicza 25:
zakaz rozbudowy budynku, dopuszczenie jedynie jego modernizacji i zmiany
sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem i
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowaniem jej wszystkich
elementów i odtworzeniem zniszczonych elementów przy pomocy tego samego
materia u, z którego jest wykonany obiekt;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz stosowania drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz bez zmiany kszta tu pomieszcze ;
dopuszczenie translokacji ca ego budynku;
dopuszczenie rozbiórki budynku;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
translokacj lub rozbiórk i przekazania jej konserwatorowi zabytków,
i) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – domu przy ul. As anowicza 27:
zakaz rozbudowy budynku, dopuszczenie jedynie jego modernizacji i zmiany
sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem i
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowaniem jej wszystkich
elementów i odtworzeniem zniszczonych elementów przy pomocy tego samego
materia u, z którego jest wykonany obiekt;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz stosowania drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz bez zmiany kszta tu pomieszcze ;
dopuszczenie rozbiórki budynku;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk i przekazania jej konserwatorowi zabytków,
j) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Browarnej 2:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania kszta tu
naro nika, pierwotnego (historycznego) rytmu otworów okiennych, wielko ci
okien, gzymsów, lizen, balkonów i ich detali;

zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz stosowania jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej, z
zachowaniem oryginalnych podzia ów i wielko ci otworów okiennych;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i odtworzenia gabarytów budynku w
przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan techniczny
lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
k) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Browarnej 4:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien, pilastrów i gzymsów;
nakaz zachowania, renowacji i konserwacji drzwi wej ciowych,
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
l) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Browarnej 6:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania pierwotnego
(historycznego) rytmu otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien, balkonów i
ich detali, wraz z odtworzeniem stylu elewacji z detalami;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;

nakaz zachowania, renowacji i konserwacji drzwi wej ciowych,
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
m) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 6;
n) cenne drzewa do zachowania - wg rysunku planu.
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: As anowicza 8KDL, 11-go Listopada 10KDL, Czerwonego
Krzy a 11KDL i Browarnej 18KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 20

Dla terenu 8 UA/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: us ugi administracji i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 10 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 2,8, ale nie mniej ni : 1,0;
d) maksymalna wysoko zabudowy: 16m - 4 kondygnacje;
e) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 2000 m2;
f) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
i) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
j) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
k) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
b) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
c) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
d) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;

e) w strefie ochrony zachowania elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
f) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 6;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulicy Browarnej 18KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 21

Dla terenu 9 MW/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 10 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 2,1, ale nie mniej ni : 1,0;
d) minimalna wysoko zabudowy: 8m - 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 12m - 3 kondygnacje;
f) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 450 m2;
g) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
h) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
j) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
k) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
l) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) nakaz realizacji us ug w parterach pierzei ulicy wirskiego 9KDL, do czasu ich
realizacji dopuszcza si remonty istniej cych lokali mieszkalnych;
b) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
c) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
d) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
e) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
f) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – domu przy ul. Biskupa wirskiego
58:
zakaz rozbudowy budynku, dopuszczenie jedynie jego modernizacji i zmiany
sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem i
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowaniem jej wszystkich
elementów i odtworzeniem zniszczonych elementów przy pomocy tego samego
materia u, z którego jest wykonany obiekt;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;

nakaz stosowania drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz bez zmiany kszta tu pomieszcze ;
dopuszczenie translokacji ca ego budynku;
dopuszczenie rozbiórki budynku;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
translokacj lub rozbiórk i przekazania jej konserwatorowi zabytków,
g) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku przy ul. Biskupa wirskiego
60:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania pierwotnego
(historycznego) rytmu otworów okiennych, wystroju architektonicznego elewacji,
balkonu i jego detali;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i odtworzenia gabarytów budynku w
przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan techniczny
lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Biskupa wirskiego 9KDL, 11-go Listopada 10KDL i
Browarnej 18KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 22

Dla terenu 10 UO/UK/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: us ugi o wiaty, kultury i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 10 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,6;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 2,1, ale nie mniej ni : 1,0;
d) maksymalna wysoko zabudowy: 16m - 4 kondygnacje;
e) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 1000 m2;

f) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
j) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
k) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
l) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
b) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
c) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
d) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
e) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 6;
f) cenne drzewa do zachowania - wg rysunku planu.
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Biskupa wirskiego 9KDL i Browarnej 18KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 23

Dla terenu 11 MW/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 1,0;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 4,0, ale nie mniej ni : 1,0;
d) maksymalna wysoko zabudowy: 16m - 4 kondygnacje;
e) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 400 m2;
f) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
j) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
k) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
l) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) nakaz realizacji us ug w parterach pierzei ulicy wirskiego 9KDL;
b) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
c) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
d) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;

e) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
f) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku przy ul. Biskupa wirskiego
52:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych, ryzalitu, pilastrów, gzymsów oraz charakterystycznego
tympanonu na rodku i zwie czenia w postaci attyki;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej bia ej, z
zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
g) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – domu przy ul. Browarnej 7:
zakaz rozbudowy budynku, dopuszczenie jedynie jego modernizacji i zmiany
sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem i
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowaniem jej wszystkich
elementów i odtworzeniem zniszczonych elementów przy pomocy tego samego
materia u, z którego jest wykonany obiekt;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz stosowania drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz bez zmiany kszta tu pomieszcze ;
dopuszczenie rozbiórki budynku;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk i przekazania jej konserwatorowi zabytków,
h) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 6;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Biskupa wirskiego 9KDL i Browarnej 18KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;

c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 24

Dla terenu 12 KP ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: ci g pieszy.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) zakaz sytuowania zabudowy kubaturowej;
b) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: - nie ustala si ,
c) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
d) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
b) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 6;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Biskupa wirskiego 9KDL, Browarnej 18KDD;
b) wska nik miejsc parkingowych – nie ustala si ;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 25

Dla terenu 13 MW/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,9;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 2,7, ale nie mniej ni : 1,0;
d) minimalna wysoko zabudowy: 8m - 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 16m - 4 kondygnacje;
f) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 400 m2;
g) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
h) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
j) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
k) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
l) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
m) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) nakaz realizacji us ug w parterach pierzei ulic: wirskiego 9KDL i Browarnej
18KDD;
b) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
c) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
d) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;

e) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
f) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku przy ul. Biskupa wirskiego
42:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie przywrócenia historycznego wygl du, poprzez dodanie detali na
elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych, pierwotnej wielko ci i kszta tu okien, gzymsów oraz frontonu na
elewacji od strony ul. Biskupa wirskiego;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
g) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku przy ul. Biskupa wirskiego
44:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
dopuszczenie przywrócenia historycznego wygl du, poprzez likwidacj
dobudowanej, ostatniej kondygnacji, zmian k ta nachylenia dachu i dodanie
detali na elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem odtworzenia historycznej
elewacji z detalami, zachowania wielko ci i kszta tu okien, balkonów i ich detali;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
h) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku przy ul. Biskupa wirskiego
48:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem i
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie 2 lub 4 sztuk
lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na przed eniu osi okien
rozmieszczonych na elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych, balkonu oraz gzymsów;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej w kolorze
bia ym, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
i) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Czerwonego
Krzy a 3:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem i
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 3
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych, wielko ci i kszta tu okien oraz przywrócenia historycznego wygl du
poprzez dodanie detali na elewacji;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
j) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Czerwonego
Krzy a 7:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie wi cej ni 1 kondygnacj bez zmiany
ta nachylenia dachu budynku, pod warunkiem dostosowania rytmu otworów
okiennych, lukarn i okien do wietlaj cych, ich wielko ci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniej cej cz ci elewacji;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 4
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych, wielko ci i kszta tu okien oraz przywrócenia historycznego wygl du
poprzez dodanie detali na elewacji;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
k) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 6;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Biskupa wirskiego 9KDL, Czerwonego Krzy a 11KDL,
Browarnej 18KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 26

Dla terenu 14 MW/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,9;

c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 2,7, ale nie mniej ni : 1,0;
d) minimalna wysoko zabudowy: 8m - 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 16m - 4 kondygnacje;
f) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 400 m2;
g) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
h) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
j) kszta towanie pierzei ci ej – wg rysunku planu;
k) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
l) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
m) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
n) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) nakaz realizacji us ug w parterach pierzei ulic: As anowicza 8KDL i wirskiego
9KDL, do czasu ich realizacji dopuszcza si remonty istniej cych lokali
mieszkalnych;
b) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
c) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
d) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
e) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
f) w strefie ochrony zachowania elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
g) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – domu przy ul. As anowicza 11:
zakaz rozbudowy budynku, dopuszczenie jedynie jego modernizacji i zmiany
sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem i
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowaniem jej wszystkich
elementów i odtworzeniem zniszczonych elementów przy pomocy tego samego
materia u, z którego jest wykonany obiekt;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz stosowania drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz bez zmiany kszta tu pomieszcze ;
dopuszczenie translokacji ca ego budynku;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
translokacj lub rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i
przekazania jej konserwatorowi zabytków,
h) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – domu przy ul. As anowicza 13:
zakaz rozbudowy budynku, dopuszczenie jedynie jego modernizacji i zmiany
sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian k ta nachylenia po aci;

dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowaniem jej wszystkich
elementów i odtworzeniem zniszczonych elementów przy pomocy tego samego
materia u, z którego jest wykonany obiekt;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz stosowania drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz bez zmiany kszta tu pomieszcze ;
dopuszczenie rozbiórki budynku;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk i przekazania jej konserwatorowi zabytków,
i) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Czerwonego
Krzy a 6:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem lub
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 5
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych, wielko ci i kszta tu okien, balkonu i jego detali oraz przywrócenia
historycznego wygl du poprzez dodanie detali na elewacji;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
j) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Czerwonego
Krzy a 8:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem lub
zmian k ta nachylenia po aci;
nakaz wymiany istniej cych 4 sztuk lukarn w po aci dachu na pasuj ce do
historycznego wygl du elewacji i umieszczenie ich na przed eniu osi okien
rozmieszczonych na danej elewacji;

dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych, pilastrów, gzymsów, balkonu i jego detali, przej cia
bramowego oraz charakterystycznego frontonu na osi fasady;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
k) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 6;
l) cenne drzewa do zachowania - wg rysunku planu.
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: As anowicza 8KDL, Czerwonego Krzy a 11KDL;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 27

Dla terenu 15 UZ/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: us ugi zdrowia i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,6;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 1,5;
d) maksymalna wysoko zabudowy: 12m - 3 kondygnacje;
e) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 1000 m2;
f) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
j) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
k) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
l) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
b) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
c) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyj tkiem obiektów zaplecza
budowy;

d) zakaz sytuowania zabudowy gospodarczej oraz gara y wolnostoj cych w
pierwszej linii zabudowy od strony ulicy Biskupa wirskiego 9KDL;
e) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
f) w strefie ochrony zachowania elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
g) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku przy ul. Biskupa wirskiego
34:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji w przypadku konieczno ci wyburzenia
budynku z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze
losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków;
h) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku przy ul. Biskupa wirskiego
36:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji w przypadku konieczno ci wyburzenia
budynku z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze
losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków;
i) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 6;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulicy Biskupa wirskiego 9KDL
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 28

Dla terenu 16 UT/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: us ugi turystyki i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 2,4, ale nie mniej ni : 1,0;
d) maksymalna wysoko zabudowy: 16m - 4 kondygnacje;
e) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 1000 m2;
f) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
j) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
k) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
l) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
b) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
c) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
d) w strefie ochrony zachowania elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
e) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 6;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: As anowicza 8KDL, Pustej 12KDL;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 29

Dla terenu 17 UA/U/MW ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: us ugi administracji, us ugi i zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna.

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,9;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 2,7, ale nie mniej ni : 1,0;
d) minimalna wysoko zabudowy: 8m - 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 12m - 3 kondygnacje;
f) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 250 m2;
g) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
h) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
j) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
k) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
l) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
m) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
b) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
c) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
d) w strefie ochrony zachowania elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
e) w strefie ochronnej stanowisk archeologicznych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 4;
f) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 6;
g) cenne drzewa do zachowania - wg rysunku planu.
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Biskupa wirskiego 9KDL, Pustej 12KDL;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 30

Dla terenu 18 MW/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 10 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 2,4, ale nie mniej ni : 1,0;
d) minimalna wysoko zabudowy: 8m - 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 16m - 4 kondygnacje;
f) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 450 m2;
g) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
h) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
j) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);

k) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
l) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
m) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) nakaz realizacji us ug w parterach pierzei ulic: As anowicza 8KDL i wirskiego
9KDL, do czasu ich realizacji dopuszcza si remonty istniej cych lokali
mieszkalnych;
b) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
c) dopuszcza si modernizacje i przebudowy istniej cych budynków mieszkaniowych
nie spe niaj cych parametrów ustalonych w pkt 2 lit. a), b), c) i f) oraz ich
odbudow w pierwotnej lokalizacji i gabarytach w przypadku wyst pienia zdarze
losowych;
d) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
e) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
f) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
g) w strefie ochrony zachowania elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
h) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Teatralnej 3:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem lub
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 6
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien i drzwi balkonowych, gzymsów,
balkonu i jego detali, przej cia bramowego oraz ryzalitu;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno w kolorze bia ym, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
i) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 6;
4) Zasady obs ugi terenu:

a) wjazd na teren z ulic: As anowicza 8KDL, Biskupa wirskiego 9KDL, Pustej
12KDL, Teatralnej 26KDD i Krótkiej 27KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 31

Dla terenu 19 UO ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: us ugi o wiaty.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 20 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,6;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 1,2;
d) maksymalna wysoko zabudowy: 14m - 2 kondygnacje;
e) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 1000 m2;
f) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
j) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
k) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
l) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
b) dopuszcza si modernizacj i przebudow istniej cych stacji transformatorowych;
c) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
d) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
e) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 6;
f) dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków – dawnego Gimnazjum Gubernialnego
przy ul. Konarskiego 1 – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 6;
g) cenne drzewa do zachowania - wg rysunku planu.
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: As anowicza 8KDL, Konarskiego 13KDL, Teatralnej 26KDD i
Krótkiej 27KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 32

Dla terenu 20 UA/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: us ugi administracji i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,5;

c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 1,0, ale nie mniej ni : 1,0;
d) maksymalna wysoko zabudowy: 2 kondygnacje;
e) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 450 m2;
f) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
j) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
k) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
l) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
b) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
c) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
d) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 6;
e) dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków – dawnego Teatru Miejskiego przy ul.
Biskupa wirskiego 6 – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 6;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Konarskiego 13KDL i Krótkiej 27KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 33

Dla terenu 21 MW/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,8;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 2,8, ale nie mniej ni : 1,0;
d) minimalna wysoko zabudowy: 8m - 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 16m - 4 kondygnacje;
f) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 1000 m2;
g) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
h) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
j) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
k) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
l) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) nakaz realizacji us ug w parterach pierzei ulic: Wojskowej 3KDZ i Katedralnej
17KDD;
b) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
c) dopuszcza si modernizacje i przebudowy istniej cych budynków mieszkalnych
ni szych ni okre lona minimalna wysoko zabudowy;

d) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
e) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
f) w strefie ochrony zachowania elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Wojskowej 3KDZ i Katedralnej 17KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 34

Dla terenu 22 UA/U/MW ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: us ugi administracji, us ugi i zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 10 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,6;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 2,4, ale nie mniej ni : 1,0;
d) minimalna wysoko zabudowy: 8m - 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 16m - 4 kondygnacje;
f) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 250 m2;
g) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
h) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
j) kszta towanie pierzei ci ej – wg rysunku planu;
k) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
l) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
m) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
n) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) nakaz realizacji us ug w parterach pierzei ulic: Pi sudskiego 1KDZ i Wojskowej
3KDZ;
b) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
c) dopuszcza si modernizacje i przebudowy, z wykluczeniem nadbudowy i zmiany
ta nachylenia dachu, istniej cych budynków mieszkaniowo-us ugowych nie
spe niaj cych parametrów ustalonych w pkt 2 lit. a), b), c) i e) oraz ich odbudow w
pierwotnej lokalizacji i gabarytach w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
d) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
e) dopuszcza si modernizacj i przebudow istniej cych stacji transformatorowych;
f) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
g) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
h) w strefie ochrony zachowania elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;

i) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Pi sudskiego 66:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian k ta nachylenia po aci lub dobudowaniem lukarn;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych, ryzalitów, pilastrów, gzymsów, boniowania, balkonów i ich
detali, oraz przej cia bramowego;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno w kolorze bia ym, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
j) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Pi sudskiego 68a:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian k ta nachylenia po aci lub dobudowaniem lukarn;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien, ryzalitów, gzymsów, boniowania
oraz przej cia bramowego;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno w kolorze bia ym, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Pi sudskiego 1KDZ i Wojskowej 3KDZ;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 35

Dla terenu 23 UA/U(MW) ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: us ugi administracji i us ugi z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 10 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,5;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 1,5;
d) maksymalna wysoko zabudowy: 12m - 3 kondygnacje;
e) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 1000 m2;
f) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) kszta towanie pierzei ci ej – wg rysunku planu;
j) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
k) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
l) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
m) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
b) dopuszcza si modernizacj i przebudow istniej cych stacji transformatorowych;
c) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
d) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
e) w strefie ochrony zachowania elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
f) dla budynku wpisanego do rejestru zabytków – dawnego Banku Handlu i
Przemys u przy ul. Pi sudskiego 64 – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 6;
g) dla budynku wpisanego do rejestru zabytków – dawnego Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego przy ul. Pi sudskiego 62 – zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 6;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Pi sudskiego 1KDZ i Biskupa wirskiego 9KDL;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 36

Dla terenu 24 UKK ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: us ugi kultu religijnego.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 40 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,4;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: nie ustala si ;
d) maksymalna wysoko zabudowy: 70m;

e) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 4000 m2;
f) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
i) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
b) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
c) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
d) dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków – Ko cio a Katedralnego p.w.
Niepokalanego Pocz cia NMP przy ul. Biskupa wirskiego 55 – zgodnie z
ustaleniami
§ 10 ust. 6;
e) cenne drzewa do zachowania - wg rysunku planu
f) kszta towanie obszarów przestrzeni publicznej - zgodnie z ustaleniami § 11;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulicy Biskupa wirskiego 9KDL;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 37

Dla terenu 25 MW/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,9;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 3,2;
d) minimalna wysoko zabudowy: 8m - 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 16m - 4 kondygnacje;
f) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 250 m2;
g) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
h) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
j) kszta towanie pierzei ci ej – wg rysunku planu;
k) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
l) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
m) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
n) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) nakaz realizacji us ug w parterach pierzei ulic: Pi sudskiego 1KDZ i Biskupa
wirskiego 9KDL;
b) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
c) dopuszcza si modernizacje i przebudowy istniej cych budynków mieszkaniowych
i us ugowych ni szych ni okre lona minimalna wysoko zabudowy;

d) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
e) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
f) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
g) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku przy ul. Kochanowskiego
11/13:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 6
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych i gzymsów;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz zachowania, renowacji i konserwacji drzwi wej ciowych,
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno w kolorze bia ym, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
h) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Kochanowskiego
15:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien, gzymsów, fryzu podokapowego
oraz frontonu;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz odtworzenia historycznych drzwi wej ciowych,
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno (z dopuszczeniem koloru bia ego), z zachowaniem
oryginalnych podzia ów;

stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
i) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Pi sudskiego 60:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie wi cej ni 1 kondygnacj bez zmiany
ta nachylenia dachu budynku, pod warunkiem dostosowania rytmu otworów
okiennych, lukarn i okien do wietlaj cych, ich wielko ci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniej cej cz ci elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych, gzymsów, balkonów i ich detali;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz zachowania, renowacji i konserwacji drzwi wej ciowych,
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
j) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 6;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Pi sudskiego 1KDZ, Biskupa
wirskiego 9KDL i
Kochanowskiego 19KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 38

Dla terenu 26 MW/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 1,0;

c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 3,0, ale nie mniej ni : 1,0;
d) minimalna wysoko zabudowy: 8m - 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 12m - 3 kondygnacje;
f) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 250 m2;
g) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
h) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) kszta towanie pierzei ci ej – wg rysunku planu;
j) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
k) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
l) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
m) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) nakaz realizacji us ug w parterach pierzei ulic: Pi sudskiego 1KDZ i Biskupa
wirskiego 9KDL;
b) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
c) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
d) dopuszcza si modernizacj i przebudow istniej cych stacji transformatorowych;
e) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
f) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
g) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku przy ul. Biskupa wirskiego
51:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych, wielko ci i kszta tu okien i drzwi balkonowych, balkonów i ich detali
oraz odtworzenia historycznej elewacji oraz charakterystycznego dla danego
stylu detalu;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno w kolorze bia ym, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
h) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Bohaterów Getta
5:

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie wi cej ni 1 kondygnacj bez zmiany
ta nachylenia dachu budynku, pod warunkiem dostosowania rytmu otworów
okiennych, lukarn i okien do wietlaj cych, ich wielko ci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniej cej cz ci elewacji;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 4
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych, wielko ci i kszta tu okien górnej kondygnacji, balkonu i jego detali
oraz przywrócenia historycznego wygl du poprzez dodanie detali na elewacji;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
i) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Bohaterów Getta
7:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych, wielko ci i kszta tu okien i drzwi balkonowych, balkonu i jego detali,
gzymsów;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno (dopuszczenie koloru bia ego), z zachowaniem oryginalnych
podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
j) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Bohaterów Getta
9:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detalu
otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien górnych kondygnacji, balkonów i
ich detali;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
k) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Bohaterów Getta
11:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie wi cej ni 1 kondygnacj bez zmiany
ta nachylenia dachu budynku, pod warunkiem dostosowania rytmu otworów
okiennych, lukarn i okien do wietlaj cych, ich wielko ci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniej cej cz ci elewacji;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 3
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych, wielko ci i kszta tu okien górnej kondygnacji, balkonu i jego detali
oraz przywrócenia historycznego wygl du poprzez dodanie detali na elewacji;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
l) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Bohaterów Getta
13:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie wi cej ni 1 kondygnacj bez zmiany
ta nachylenia dachu budynku, pod warunkiem dostosowania rytmu otworów
okiennych, lukarn i okien do wietlaj cych, ich wielko ci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniej cej cz ci elewacji;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 3
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych, wielko ci i kszta tu okien górnej kondygnacji oraz przywrócenia
historycznego wygl du poprzez dodanie detali na elewacji;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz odtworzenia oryginalnych (charakterystycznych dla stylu budynku))
witryn sklepowych w parterze budynku;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
m) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Kochanowskiego
16:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
dopuszczenie zmiany u ytkowania lub przebudowy poddasza i dobudowanie 2
lub 4 sztuk (z ka dej strony po aci dachu) lukarn lub okien do wietlaj cych w
po aci dachu na przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych, wielko ci i kszta tu okien górnej kondygnacji, ryzalitu, gzymsów,
balkonu i jego detali, przej cia bramowego oraz charakterystycznego frontonu;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;

stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno (dopuszczenie koloru bia ego), z zachowaniem oryginalnych
podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów w przypadku konieczno ci
wyburzenia budynku z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
n) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Kochanowskiego
20:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie wi cej ni 1 kondygnacj bez zmiany
ta nachylenia dachu budynku, pod warunkiem dostosowania rytmu otworów
okiennych, lukarn i okien do wietlaj cych, ich wielko ci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniej cej cz ci elewacji;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 4
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych oraz wystroju architektonicznego elewacji;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
o) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Kochanowskiego
22:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych, wielko ci i kszta tu okien gzymsów, boniowania, balkonów i ich
detali oraz przej cia bramowego;

zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno (dopuszczenie koloru bia ego), z zachowaniem oryginalnych
podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów w przypadku konieczno ci
wyburzenia budynku z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
p) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Pi sudskiego 46:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie wi cej ni 1 kondygnacj bez zmiany
ta nachylenia dachu budynku, pod warunkiem dostosowania rytmu otworów
okiennych, lukarn i okien do wietlaj cych, ich wielko ci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniej cej cz ci elewacji;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 4
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych, wielko ci i kszta tu okien i drzwi balkonowych, balkonów i ich detali
oraz przywrócenia historycznego wygl du poprzez dodanie detali na elewacji;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
q) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 6;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Pi sudskiego 1KDZ, Biskupa
wirskiego 9KDL,
Kochanowskiego 19KDD i Bohaterów Getta 20KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 39

Dla terenu 27 UA/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: us ugi administracji i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 5 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,9;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 3,6, ale nie mniej ni : 1,0;
d) maksymalna wysoko zabudowy: 16m – 4 kondygnacje;
e) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 1000 m2;
f) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
j) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
k) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
l) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
b) dopuszcza si modernizacje i przebudowy istniej cych budynków mieszkaniowous ugowych nie spe niaj cych parametrów ustalonych w pkt 2 lit. a), b), c) i f) oraz
ich odbudow w pierwotnej lokalizacji i gabarytach w przypadku wyst pienia
zdarze losowych;
c) dopuszcza si modernizacje i przebudowy istniej cych budynków wy szych ni
okre lona maksymalna wysoko
zabudowy, z wykluczeniem ich nadbudowy i
zmiany k ta nachylenia dachu;
d) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
e) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
f) w strefie ochrony zachowania elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
g) w strefie ochronnej stanowisk archeologicznych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 4;
h) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku przy ul. Biskupa wirskiego
39/41:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych, ryzalitu, gzymsów oraz charakterystycznego frontonu na
osi fasady;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;

stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno w kolorze bia ym, z przywróceniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia oryginalnej elewacji
budynku i jego gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z
uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
i) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku przy ul. Biskupa wirskiego
43:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania kszta tu naro nika
z balkonami, rytmu otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien górnych
kondygnacji, odtworzenia historycznej elewacji oraz charakterystycznego dla
danego stylu detalu;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno (dopuszczenie w kolorze bia ym), z przywróceniem
oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia oryginalnej elewacji
budynku i jego gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z
uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
j) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 6;
k) kszta towanie obszarów przestrzeni publicznej - zgodnie z ustaleniami § 11;
l) strefa przeznaczona wy cznie dla ruchu pieszego wymagaj ca specjalnego
opracowania posadzki i aran acji zieleni – wg rysunku planu;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Pi sudskiego 1KDZ, Biskupa wirskiego 9KDL, Bohaterów
Getta 20KDD i Joselewicza 21KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 40

Dla terenu 28 MW/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 1,0;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 4,0, ale nie mniej ni : 1,0;
d) minimalna wysoko zabudowy: 8m - 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 16m - 4 kondygnacje;
f) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 250 m2;
g) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
h) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
j) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
k) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
l) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
m) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) nakaz realizacji us ug w parterach pierzei ulicy Biskupa wirskiego 9KDL, do czasu
ich realizacji dopuszcza si remonty istniej cych lokali mieszkalnych;
b) dopuszcza si modernizacje i przebudowy istniej cych budynków us ugowych
ni szych ni okre lona minimalna wysoko zabudowy;
c) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
d) dla urz dze technicznych zwi zanych z us ugami kultury dopuszcza si
miejscowo zwi kszenie maksymalnej wysoko ci zabudowy do 20m;
e) dla zabudowy us ugowej kultury dopuszcza si
miejscowo zwi kszenie
maksymalnej wysoko ci zabudowy do 20m
f) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
g) w strefie ochrony zachowania elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
h) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Biskupa
wirskiego 35:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem lub
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 5
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych, wielko ci i kszta tu okien i otworów drzwiowych, belkowa
mi dzykondygnacyjnych, pilastrów i gzymsów;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;

stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
i) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 6;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Biskupa wirskiego 9KDL, Joselewicza 21KDD, Ma ej
22KDD, Orzeszkowej 23KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 41

Dla terenu 29 MW/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 10 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 2,1, ale nie mniej ni : 1,0;
d) minimalna wysoko zabudowy: 8m - 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 12m - 3 kondygnacje;
f) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 250 m2;
g) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
h) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
j) kszta towanie pierzei ci ej – wg rysunku planu;
k) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
l) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
m) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
n) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) nakaz realizacji us ug w parterach pierzei ulicy Pi sudskiego 1KDZ;
b) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
c) dopuszcza si modernizacje i przebudowy istniej cych budynków us ugowych
ni szych ni okre lona minimalna wysoko zabudowy;
d) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
e) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;

f) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
g) w strefie ochronnej stanowisk archeologicznych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 4;
h) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Joselewicza 4:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien, pilastrów, gzymsów, balkonów i
ich detali;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz odtworzenia i konserwacji historycznych drzwi wej ciowych,
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno (z dopuszczeniem bia ego), z zachowaniem oryginalnych
podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
i) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Pi sudskiego 30:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania kszta tu
naro nika, rytmu otworów okiennych, gzymsów, boniowania, balkonu i jego
detali;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz odtworzenia i konserwacji drzwi wej ciowych w naro niku budynku,
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
j) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Pi sudskiego 36:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie wi cej ni 1 kondygnacj bez zmiany
ta nachylenia dachu budynku, pod warunkiem dostosowania rytmu otworów
okiennych, lukarn i okien do wietlaj cych, ich wielko ci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniej cej cz ci elewacji;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 8
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych. wielko ci i kszta tu okien i drzwi balkonowych, balkonów i ich detali
oraz przywrócenia historycznego wygl du poprzez dodanie detali na elewacji;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno (z dopuszczeniem koloru bia ego), z zachowaniem
oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
k) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 6;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Pi sudskiego 1KDZ, Ma ej 22KDD i Orzeszkowej 23KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 42

Dla terenu 30 MW/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,8;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 2,4, ale nie mniej ni : 1,0;

d) minimalna wysoko zabudowy: 8m - 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 12m - 3 kondygnacje;
f) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 250 m2;
g) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
h) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
j) kszta towanie pierzei ci ej – wg rysunku planu;
k) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
l) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
m) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
n) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) nakaz realizacji us ug w parterach pierzei ulicy Pi sudskiego 1KDZ i Biskupa
wirskiego 9KDL, do czasu ich realizacji dopuszcza si remonty istniej cych lokali
mieszkalnych;
b) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
c) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
d) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
e) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
f) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku przy ul. Biskupa wirskiego
19:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem lub
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 6
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detalu
otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien i otworów drzwiowych, gzymsów,
balkonu i jego detali;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz odtworzenia oryginalnych drzwi wej ciowych lub wykonania ich w stylu
danej epoki, w sposób nawi zuj cy do stylistyki elewacji;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
g) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku przy ul. Biskupa wirskiego
25:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem lub
zmian
k ta nachylenia po aci i dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detalu
otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien i drzwi, balkonu oraz
przywrócenia historycznego wygl du poprzez dodanie detali na elewacji;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
h) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku przy ul. Biskupa wirskiego
27:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem lub
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 3
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien i drzwi, balkonu i jego detali oraz
gzymsów;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
i) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku przy ul. Biskupa wirskiego
29:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem lub
zmian k ta nachylenia po aci;
nakaz przebudowy istniej cych lukarn i dostosowanie ich rytmu, wygl du i
kszta tu do estetyki i detali elewacji oraz rozmieszczenie ich na przed eniu osi
okien widocznych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien, balkonów i ich detali oraz
gzymsów;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
j) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku przy ul. Orzeszkowej 4:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie wi cej ni 1 kondygnacj bez zmiany
ta nachylenia dachu budynku, pod warunkiem dostosowania rytmu otworów
okiennych, lukarn i okien do wietlaj cych, ich wielko ci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniej cej cz ci elewacji;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 6
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych, wielko ci i kszta tu okien, balkonu i jego detali oraz przywróceniem
historycznego wygl du poprzez dodanie detali na elewacji;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;

nakaz odtworzenia oryginalnych drzwi wej ciowych lub wykonania ich w stylu
danej epoki, w sposób nawi zuj cy do stylistyki elewacji;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
k) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku przy ul. Orzeszkowej 6:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie wi cej ni 1 kondygnacj bez zmiany
ta nachylenia dachu budynku, pod warunkiem dostosowania rytmu otworów
okiennych, lukarn i okien do wietlaj cych, ich wielko ci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniej cej cz ci elewacji;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 3
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych, wielko ci i kszta tu okien, balkonu i jego detali oraz przywrócenia
historycznego wygl du poprzez dodanie detali na elewacji;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz odtworzenia oryginalnych drzwi wej ciowych lub wykonania ich w stylu
danej epoki, w sposób nawi zuj cy do stylistyki elewacji;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
l) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Pi sudskiego 20:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie wi cej ni 1 kondygnacj bez zmiany
ta nachylenia dachu budynku, pod warunkiem dostosowania rytmu otworów
okiennych, lukarn i okien do wietlaj cych, ich wielko ci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniej cej cz ci elewacji;

dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 5
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych oraz gzymsów;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
m) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Pi sudskiego 22:
zakaz rozbudowy budynku, dopuszczenie jedynie jego modernizacji i
przebudowy oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych, odtworzeniem historycznej elewacji oraz charakterystycznego dla
danego stylu detalu;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz odtworzenia oryginalnych drzwi wej ciowych lub wykonania ich w stylu
danej epoki, w sposób nawi zuj cy do stylistyki elewacji oraz przywrócenia
oryginalnego wygl du witryny sklepowej,
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
dopuszczenie rozbiórki budynku;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk i przekazania jej konserwatorowi zabytków.
n) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Pi sudskiego 24:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie wi cej ni 1 kondygnacj bez zmiany
ta nachylenia dachu budynku, pod warunkiem dostosowania rytmu otworów
okiennych, lukarn i okien do wietlaj cych, ich wielko ci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniej cej cz ci elewacji;

dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 5
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych, wielko ci i kszta tu okien i drzwi balkonowych, balkonu i jego detali
oraz przywrócenia historycznego wygl du poprzez dodanie detali na elewacji;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
o) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Pi sudskiego 26:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu o nie wi cej ni 1 kondygnacj bez zmiany
ta nachylenia dachu budynku, pod warunkiem dostosowania rytmu otworów
okiennych, lukarn i okien do wietlaj cych, ich wielko ci i kolorystyki oraz detalu
architektonicznego do istniej cej cz ci elewacji;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 5
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych, wielko ci i kszta tu okien i drzwi balkonowych, balkonu i jego detali
oraz przywrócenia historycznego wygl du poprzez dodanie detali na elewacji;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
p) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku przy ul. Pi sudskiego 28:

nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 5
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania i przywrócenia
oryginalnego rytmu i detali otworów okiennych, wielko ci i kszta tu okien i drzwi
balkonowych, balkonów i ich detali, gzymsów oraz pseudoryzalitu;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz odtworzenia oryginalnych drzwi wej ciowych lub wykonania ich w stylu
danej epoki, w sposób nawi zuj cy do stylistyki elewacji oraz przywrócenia
oryginalnego wygl du witryn sklepowych,
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków;
q) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 6;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Pi sudskiego 1KDZ, Biskupa wirskiego 9KDL, Orzeszkowej
23KDD, Mylnej 24KDD i S dowej 25KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 43

Dla terenu 31 UA/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: us ugi administracji i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 10 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,7;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 2,4, ale nie mniej ni : 1,0;
d) minimalna wysoko zabudowy: 8m - 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 16m - 4 kondygnacje;
f) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 250 m2;
g) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
h) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;

j) kszta towanie pierzei ci ej – wg rysunku planu;
k) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
l) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
m) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
n) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
b) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
c) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
d) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
e) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku przy ul. Pi sudskiego 16:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych, gzymsów, detali wie cz cych budynek oraz
charakterystycznego tympanonu nad g ównym wej ciem;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz zachowania, renowacji i konserwacji drzwi wej ciowych,
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno w kolorze bia ym, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
f) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 6;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Biskupa wirskiego 9KDL i S dowej 25KDD;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 44

Dla terenu 32 MW/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i us ugi.

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,8;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 2,4, ale nie mniej ni : 1,0;
d) minimalna wysoko zabudowy: 8m - 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 12m - 3 kondygnacje;
f) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 250 m2;
g) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
h) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) kszta towanie pierzei ci ej – wg rysunku planu;
j) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
k) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
l) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
m) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) nakaz realizacji us ug w parterach pierzei ulicy Pi sudskiego 1KDZ i Biskupa
wirskiego 9KDL, do czasu ich realizacji dopuszcza si remonty istniej cych lokali
mieszkalnych;
b) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
c) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
d) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
e) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
f) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku przy ul. Biskupa wirskiego
7:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem lub
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 5
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania wielko ci i
kszta tu okien i drzwi balkonowych, balkonu i jego detali oraz odtworzenia
historycznej elewacji oraz charakterystycznego dla danego stylu detalu;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;

nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
g) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku przy ul. Biskupa wirskiego
15:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem lub
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 5
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych, gzymsów, balkonu i jego detali (z jednoczesn likwidacj
istniej cej zabudowy balkonu) oraz przej cia bramowego;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na jego stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
h) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Pi sudskiego 8:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem lub
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 5
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania wielko ci i
kszta tu okien i drzwi balkonowych, balkonów i ich detali oraz odtworzenia
historycznej elewacji oraz charakterystycznego dla danego stylu detalu;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
i) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Pi sudskiego 10:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem lub
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie zmiany u ytkowania poddasza i dobudowanie nie wi cej ni 5
sztuk (z ka dej strony) lukarn lub okien do wietlaj cych w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych i gzymsów, balkonu i jego detali;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno w kolorze bia ym, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów budynku w przypadku
konieczno ci jego wyburzenia z uwagi na stan techniczny lub w przypadku
wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
j) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Pi sudskiego 12,
12a:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie przebudowy poddasza, wymiany istniej cych lukarn i
dobudowania nie wi cej ni 1 sztuki ( cznie 3 sztuki) lukarn w po aci dachu na
przed eniu osi okien rozmieszczonych na danej elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych, balkonów i ich detali, gzymsów, detali wie cz cych
budynek oraz charakterystycznego frontonu;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno w kolorze bia ym, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;

dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
k) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Pi sudskiego 14:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych, balkonów i ich detali, gzymsów oraz detali wie cz cych
budynek;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno w kolorze bia ym, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
l) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 - zgodnie z ustaleniami § 10
ust. 6;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Pi sudskiego 1KDZ i Biskupa wirskiego 9KDL;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 45

Dla terenu 33 UA/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: us ugi administracji i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,8;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 1,6, ale nie mniej ni : 1,0;
d) maksymalna wysoko zabudowy: 16m - 2 kondygnacje;
e) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 1000 m2;
f) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;

g) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) kszta towanie pierzei ci ej – wg rysunku planu;
i) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
j) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
k) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
l) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
b) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
c) dopuszcza si modernizacj i przebudow istniej cych stacji transformatorowych;
d) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
e) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
f) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku przy ul. Pi sudskiego 4:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych, pilastrów, gzymsów, balkonu i jego detali;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz odtworzenia i konserwacji drzwi wej ciowych,
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno w kolorze bia ym, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
g) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
h) dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków – Poczty przy ul. Pi sudskiego 2 –
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 6;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Starowiejskiej 2KDZ, Biskupa wirskiego 9KDL i Ko ciuszki
15KDL;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 46

Dla terenu 34 UA ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: us ugi administracji.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 20 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,6;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 1,2;
d) maksymalna wysoko zabudowy: 16m - 2 kondygnacje;
e) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 1000 m2;
f) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
j) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
k) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
l) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
b) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
c) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
d) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
e) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
a) dla budynku wpisanego do rejestru zabytków – dawnej Oficyny przy ul. Ko ciuszki
7 – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 6;
b) dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków – dawnych Stajni przy ul. Biskupa
wirskiego 2 – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 6;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Biskupa wirskiego 9KDL, Konarskiego 13KDL, Krótkiej
14KDL i Ko ciuszki 15KDL;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 47

Dla terenu 35 UN/ZP ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: us ugi nauki i ziele parkowa.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 50 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,3;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 0,6;
d) wysoko zabudowy: 16m - 2 kondygnacje;
e) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 10 000 m2;
f) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;

g) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
i) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
j) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
k) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
b) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
c) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
d) w strefie ochronnej stanowisk archeologicznych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 4;
e) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 i KZ_RZ-2 – zgodnie z
ustaleniami § 10 ust. 6;
f) dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków – Pa acu przy ul. Konarskiego 2 –
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 6;
g) dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków – Studni przy ul. Konarskiego 2 –
zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 6;
h) cenne drzewa do zachowania - wg rysunku planu.
i) kszta towanie obszarów przestrzeni publicznej - zgodnie z ustaleniami § 11;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Konarskiego 13KDL i Krótka 14KDL;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 48

Dla terenu 36 MW/U ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i us ugi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,8;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 2,4, ale nie mniej ni : 1,0;
d) minimalna wysoko zabudowy: 8m - 2 kondygnacje;
e) maksymalna wysoko zabudowy: 12m - 3 kondygnacje;
f) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 450 m2;
g) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
h) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
i) obowi zuj ce linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
j) kszta towanie pierzei ci ej – wg rysunku planu;
k) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
l) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
m) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
n) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) nakaz realizacji us ug w parterach pierzei ulicy Starowiejskiej 2KDZ;

b) dopuszcza si sytuowanie zabudowy na granicy dzia ki budowlanej, wzd
obowi zuj cych linii zabudowy, celem kszta towania pierzei ci ej wzd
ulic;
c) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
d) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
e) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
f) w strefie ochronnej stanowisk archeologicznych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 4;
g) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – domu przy ul. Ko ciuszki 2:
zakaz rozbudowy budynku, dopuszczenie jedynie jego modernizacji i zmiany
sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem i
zmian k ta nachylenia po aci;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowaniem jej wszystkich
elementów i odtworzeniem zniszczonych elementów przy pomocy tego samego
materia u, z którego jest wykonany obiekt;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz stosowania drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz bez zmiany kszta tu pomieszcze ;
dopuszczenie translokacji ca ego budynku;
dopuszczenie rozbiórki budynku;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
translokacj lub rozbiórk i przekazania jej konserwatorowi zabytków,
h) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – domu przy ul. Ko ciuszki 10:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie zmniejszenia istniej cych lukarn i dostosowania ich wygl du do
stylu elewacji;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych, pilastrów, gzymsów, balkonów i ich detali;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz odtworzenia i konserwacji drzwi wej ciowych,
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno (z dopuszczeniem koloru bia ego), z zachowaniem
oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
i) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – kamienicy przy ul. Starowiejskiej 3:
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian
k ta nachylenia po aci, dobudowaniem lukarn lub okien
do wietlaj cych;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu i detali
otworów okiennych, ryzalitu, pilastrów, gzymsów, balkonów i ich detali oraz
charakterystycznego frontonu;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
nakaz zachowania, renowacji i konserwacji drzwi wej ciowych,
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji, odtworzenia elewacji budynku i jego
gabarytów w przypadku konieczno ci wyburzenia budynku z uwagi na jego stan
techniczny lub w przypadku wyst pienia zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
j) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
k) dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków – pozosta ci Bramy Dzwonnicy przy
ko ciele parafialnym p.w. w. Stanis awa Biskupa, ul. Starowiejska 1 – zgodnie z
ustaleniami § 10 ust. 6;
l) w granicach terenów rehabilitacji – zgodnie z ustaleniami § 14.
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic: Starowiejskiej 2KDZ i Ko ciuszki 15KDL;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 49

Dla terenu 37 UKK/ZP ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: us ugi kultu religijnego i ziele parkowa.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,1;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 0,1;

d) maksymalna wysoko zabudowy: 12m;
e) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 1000 m2;
f) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
i) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
b) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
c) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
d) w strefie ochronnej stanowisk archeologicznych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 4;
e) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
f) dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków – Kaplicy p.w. w. Krzy a, przy ul.
Starowiejskiej 13 – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 6;
g) cenne drzewa do zachowania - wg rysunku planu.
h) przebieg ogólnodost pnego ci gu pieszego - wg rysunku planu;
i) kszta towanie obszarów przestrzeni publicznej - zgodnie z ustaleniami § 11;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulicy Starowiejskiej 2KDZ;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 50

Dla terenu 38 UZ ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: us ugi zdrowia.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 15 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,6;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 1,8;
d) maksymalna wysoko zabudowy: 16m - 4 kondygnacje;
e) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej - nie ustala si ;
f) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
i) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c), d);
j) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
k) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
b) dopuszcza si modernizacj i przebudow istniej cych stacji transformatorowych;
c) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyj tkiem obiektów zaplecza
budowy;

d) zakaz sytuowania zabudowy gospodarczej oraz gara y wolnostoj cych w
pierwszej linii zabudowy od strony ulicy Starowiejskiej 2KDZ;
e) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
f) w strefie ochronnej stanowisk archeologicznych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 4;
g) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku Szpitala Miejskiego przy ul.
Starowiejskiej 15;
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji, przebudowy
lub jednoczesnej nadbudowy ca ego obiektu oraz zmiany sposobu jego
ytkowania;
dopuszczenie nadbudowy obiektu pod warunkiem zachowania pierwotnego
ta nachylenia dachu, dostosowania rytmu otworów okiennych, lukarn i okien
do wietlaj cych, ich wielko ci i kolorystyki oraz detalu architektonicznego do
istniej cej cz ci elewacji;
dopuszczenie rozbudowy budynku w kierunku pó nocnym, pod warunkiem
dostosowania k ta nachylenia dachu, rytmu otworów okiennych, lukarn i okien
do wietlaj cych, ich wielko ci i kolorystyki oraz detalu architektonicznego do
istniej cej cz ci elewacji, przy czym zwi kszenie powierzchni zabudowy nie
mo e przekroczy 20%;
dopuszczenie remontów istniej cej cz ci elewacji z obowi zkiem zachowania
rytmu detali i kszta tów otworów okiennych, ryzalitu, gzymsów oraz
obowi zkiem odtworzenia historycznej elewacji oraz charakterystycznego dla
danego stylu detalu;
zakaz umieszczania na elewacji od strony ulic publicznych urz dze
technicznych i elementów obs ugi budynku takich jak: klimatyzatory, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, anteny satelitarne;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej lub
imituj cej drewno, z zachowaniem oryginalnych podzia ów;
stosowanie jako pokrycia dachowego blachy p askiej, k adzionej tradycyjnie „na
bek stoj cy”;
dopuszczenie przebudowy wn trz;
nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów w przypadku konieczno ci
jego wyburzenia z uwagi na stan techniczny lub w przypadku wyst pienia
zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
h) dla obiektu wskazanego do obj cia ochron – budynku dawnej
ni przy ul.
Starowiejskiej 15;
nakaz zachowania budynku z dopuszczeniem jego modernizacji i przebudowy
oraz zmiany sposobu u ytkowania;
zakaz nadbudowy lub przebudowy dachu powi zanej z jego podniesieniem,
zmian k ta nachylenia po aci lub dobudowaniem lukarn;
dopuszczenie remontów elewacji z obowi zkiem zachowania rytmu otworów
okiennych;
stosowanie jednolitej kolorystycznie stolarki okiennej i drzwiowej;
dopuszczenie przebudowy wn trz;

nakaz zachowania pierwotnej lokalizacji i gabarytów w przypadku konieczno ci
jego wyburzenia z uwagi na stan techniczny lub w przypadku wyst pienia
zdarze losowych;
nakaz wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej poprzedzaj cej
rozbiórk w przypadku zagro enia katastrof budowlan i przekazania jej
konserwatorowi zabytków.
i) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-2 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
j) cenne drzewa do zachowania - wg rysunku planu;
k) przebieg ogólnodost pnego ci gu pieszego - wg rysunku planu;
l) kszta towanie obszarów przestrzeni publicznej - zgodnie z ustaleniami § 11.
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulic Starowiejskiej 2KDZ;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 51

Dla terenu 39KDg ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: parkingi.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 1 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,6;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 1,2;
d) maksymalna wysoko zabudowy: 12m - 2 kondygnacje;
e) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej: 2000m2;
f) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. b);
i) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5 lit. c);
j) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;
k) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulicy Wiszniewskiego 16KDL;
b) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 52

Dla terenu 40 UN/ZP ustala si :
1) Przeznaczenie terenu: us ugi nauki i ziele parkowa.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kszta towania
adu przestrzennego:
a) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej: 60 %,
b) wska nik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2;
c) wska nik intensywno ci zabudowy: maksymalnie 0,4;
d) maksymalna wysoko zabudowy: 10m - 2 kondygnacje;

e) minimalna powierzchnia dzia ki budowlanej – nie ustala si ;
f) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 7;
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - wg rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 8;
h) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. e);
i) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 1 lit. f);
j) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 6;
k) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 6.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si realizacj urz dze infrastruktury technicznej, ulic wewn trznych,
parkingów;
b) zakaz lokalizacji gara y wolnostoj cych, obiektów gospodarczych i tymczasowych,
za wyj tkiem obiektów zaplecza budowy;
c) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
d) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-2 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
4) Zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulicy Wiszniewskiego 16KDL;
b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami § 12;
c) infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
5) Nie ustala si warunków tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 53

Dla ulicy 1 KDZ - ul. Pi sudskiego ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica zbiorcza.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w cz ci obj tej planem zmienna: ca. 11,1÷16,5m - wg rysunku planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owania z ulicami: Wojskow , Skwerem Niepodleg ci, Kochanowskiego,
Morsk , Bohaterów Getta, Kili skiego, Joselewicza, Orzeszkowej, Asza,
Esperanto, S dow , Floria sk ;
d) komunikacja publiczna: komunikacja autobusowa miejska i podmiejska,
dalekobie na;
e) chodniki: obustronne;
f) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
g) dopuszcza si lokalizowanie wiat przystankowych, przy zachowaniu odleg ci
wymaganych w przepisach odr bnych.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
b) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
c) szpalery drzew do zachowania i uzupe nienia - wg rysunku planu.
d) kszta towanie obszarów przestrzeni publicznej - zgodnie z ustaleniami § 11;
e) strefa przeznaczona wy cznie dla ruchu pieszego wymagaj ca specjalnego
opracowania posadzki i aran acji zieleni – wg rysunku planu;
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 54

Dla ulicy 2 KDZ - ul. Starowiejska ustala si :

1) Klasa ulicy: ulica zbiorcza.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w cz ci obj tej planem zmienna: ca. 1,7÷11,7m - wg rysunku planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owania z ulicami: Ko ciuszki, Wiszniewskiego oraz z ulicami Floria sk ,
Wiatraczn i M ynarsk – poza granicami planu;
d) komunikacja publiczna: komunikacja autobusowa miejska i podmiejska,
dalekobie na;
e) chodniki: obustronne;
f) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
g) dopuszcza si lokalizowanie wiat przystankowych, przy zachowaniu odleg ci
wymaganych w przepisach odr bnych.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) dopuszcza si odtworzenie historycznej bramy miejskiej w jej pierwotnej lokalizacji;
b) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
c) w strefie ochronnej stanowisk archeologicznych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 4;
d) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
e) szpalery drzew do zachowania i uzupe nienia - wg rysunku planu.
f) kszta towanie obszarów przestrzeni publicznej - zgodnie z ustaleniami § 11;
g) strefa przeznaczona wy cznie dla ruchu pieszego wymagaj ca specjalnego
opracowania posadzki i aran acji zieleni – wg rysunku planu;
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 55

Dla ulicy 3 KDZ - ul. Wojskowa na odc. ul. Pi sudskiego – ul. Cmentarna ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica zbiorcza.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w cz ci obj tej planem zmienna: ca. 7,8÷17,8m - wg rysunku planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owania z ulicami: Pi sudskiego, Katedraln (odcinek zachodni), Cmentarn ;
d) komunikacja publiczna: komunikacja autobusowa miejska i podmiejska,
dalekobie na;
e) chodniki: obustronne;
f) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
g) dopuszcza si lokalizowanie wiat przystankowych, przy zachowaniu odleg ci
wymaganych w przepisach odr bnych.
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
b) w strefie ochrony zachowania elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
c) w strefie ochronnej pomnika przyrody – zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1;
d) kszta towanie obszarów przestrzeni publicznej - zgodnie z ustaleniami § 11.
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 56

Dla ulicy 4 KDZ - ul. Wojskowa na odc. ul. Cmentarna – ul. As anowicza ustala si :

1) Klasa ulicy: ulica zbiorcza.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko
w liniach rozgraniczaj cych zmienna: ca. 17,3÷59,0m - wg rysunku
planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owania z ulicami: Cmentarn , Ks. Niedzia ka, As anowicza;
d) komunikacja publiczna: komunikacja autobusowa miejska i podmiejska,
dalekobie na, zatoki autobusowe;
e) chodniki: obustronne;
f) zakaz sytuowania miejsc parkingowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
b) w strefie ochrony zachowania elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
c) w strefie ochronnej stanowisk archeologicznych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 4;
d) kszta towanie obszarów przestrzeni publicznej - zgodnie z ustaleniami § 11;
e) strefa przeznaczona wy cznie dla ruchu pieszego wymagaj ca specjalnego
opracowania posadzki i aran acji zieleni – wg rysunku planu.
f) dopuszcza si lokalizowanie wiat przystankowych, przy zachowaniu odleg ci
wymaganych w przepisach odr bnych.
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 57

Dla ulicy 5 KDZ - ul. Ks. Niedzia ka ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica zbiorcza.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko
w liniach rozgraniczaj cych zmienna: ca. 18,8÷23,3m - wg rysunku
planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owanie z ulic Biskupa wirskiego;
d) skrzy owania o ograniczonej liczbie relacji skr tnych z ulicami: As anowicza,
Cmentarn i 11-go Listopada;
e) komunikacja publiczna: komunikacja autobusowa miejska i podmiejska,
dalekobie na;
f) chodniki: obustronne;
g) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie ochrony zachowanych elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
b) szpalery drzew do zachowania i uzupe nienia - wg rysunku planu.
c) kszta towanie obszarów przestrzeni publicznej - zgodnie z ustaleniami § 11;
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 58

Dla ulicy 6 KDZ - ul. Cmentarna na odc. ul. Wojskowa – ul. Ks. Niedzia ka ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica zbiorcza.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:

a) szeroko
w liniach rozgraniczaj cych zmienna: ca. 14,8÷28,2m - wg rysunku
planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owania z ulicami: Wojskow , Ks. Niedzia ka;
d) komunikacja publiczna: komunikacja autobusowa miejska i podmiejska,
dalekobie na;
e) chodniki: obustronne;
f) zakaz sytuowania miejsc parkingowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie ochrony zachowanych elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
b) cenne drzewa do zachowania - wg rysunku planu;
c) szpalery drzew do zachowania i uzupe nienia - wg rysunku planu.
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 59

Dla ulicy 7 KDL - ul. Cmentarna na odc. granica planu – ul. Wojskowa ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica lokalna.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w cz ci obj tej planem zmienna ca. 7,1÷7,3m - wg rysunku planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owanie z ulic Wojskow ;
d) komunikacja publiczna: komunikacja autobusowa miejska i podmiejska,
dalekobie na;
e) chodniki: obustronne;
f) zakaz sytuowania miejsc parkingowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie ochrony zachowanych elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
b) szpalery drzew do zachowania i uzupe nienia - wg rysunku planu.
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 60

Dla ulicy 8 KDL – ul. As anowicza ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica lokalna.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w cz ci obj tej planem zmienna: ca. 5,3÷8,2 - wg rysunku planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owanie z ulic Czerwonego Krzy a;
d) skrzy owania o ograniczonych relacjach skr tnych z ulicami: Ks. Niedzia ka, 11-go
Listopada, Pust , Teatraln , Konarskiego;
e) chodniki: obustronne;
f) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
b) w strefie ochrony zachowanych elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
c) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;

d) cenne drzewa do zachowania - wg rysunku planu;
e) kszta towanie obszarów przestrzeni publicznej - zgodnie z ustaleniami § 11;
f) strefa przeznaczona wy cznie dla ruchu pieszego wymagaj ca specjalnego
opracowania posadzki i aran acji zieleni – wg rysunku planu.
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 61

Dla ulicy 9 KDL - ul. Biskupa wirskiego ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica lokalna.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych zmienna: ca. 9,1÷34,0 - wg rysunku planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owania z ulicami: Ks. Niedzia ka, Katedraln , Bohaterów Getta, Czerwonego
Krzy a, Joselewicza, Konarskiego;
d) skrzy owania o ograniczonych relacjach skr tnych z ulicami: 11-go Listopada,
Kochanowskiego, Orzeszkowej, Pust , S dow , Ko ciuszki;
e) komunikacja publiczna: komunikacja autobusowa miejska, zatoki autobusowe;
f) chodniki: obustronne;
g) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
b) w strefie ochrony zachowanych elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
c) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
d) szpalery drzew do zachowania i uzupe nienia - wg rysunku planu.
e) kszta towanie obszarów przestrzeni publicznej - zgodnie z ustaleniami § 11;
f) strefa przeznaczona wy cznie dla ruchu pieszego wymagaj ca specjalnego
opracowania posadzki i aran acji zieleni – wg rysunku planu.
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 62

Dla ulicy 10 KDL – ul. 11-go Listopada ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica lokalna.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko
w liniach rozgraniczaj cych zmienna: ca. 13,8÷16,1m - wg rysunku
planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owania o ograniczonej liczbie relacji skr tnych z ulicami: Ks. Niedzia ka,
Biskupa wirskiego, Browarn , As anowicza;
d) chodniki: obustronne;
e) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie ochrony zachowania elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 63

Dla ulicy 11 KDL – ul. Czerwonego Krzy a ustala si :

1) Klasa ulicy: ulica lokalna.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko
w liniach rozgraniczaj cych zmienna: ca. 9,16÷12,0m - wg rysunku
planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owanie z ulicami: Biskupa wirskiego, As anowicza;
d) skrzy owanie o ograniczonych relacjach skr tnych z ulic Browarn ;
e) komunikacja publiczna: komunikacja autobusowa miejska;
f) chodniki: obustronne;
g) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
b) w strefie ochrony zachowanych elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
c) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 64

Dla ulicy 12 KDL – ul. Pusta ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica lokalna.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko
w liniach rozgraniczaj cych zmienna: ca. 12,0÷15,3m - wg rysunku
planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owania z ulicami: Biskupa wirskiego, As anowicza;
d) chodniki: obustronne;
e) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie ochrony zachowanych elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
b) w strefie ochronnej stanowisk archeologicznych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 4;
c) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 65

Dla ulicy 13 KDL – ul. Konarskiego ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica lokalna.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w cz ci obj tej planem zmienna: ca. 2,3÷22,0m - wg rysunku planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owania z ulicami: Biskupa wirskiego, Krótk , As anowicza;
d) komunikacja publiczna: komunikacja autobusowa miejska;
e) chodniki: obustronne;
f) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:

a) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
b) w strefie ochronnej stanowisk archeologicznych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 4;
c) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
d) kszta towanie obszarów przestrzeni publicznej - zgodnie z ustaleniami § 11;
e) szpalery drzew do zachowania i uzupe nienia - wg rysunku planu.
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

§ 66

Dla ulicy 14 KDL – ul. Krótka - odcinek wschodni ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica lokalna.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych zmienna: ca. 12,4÷16,2m - wg rysunku
planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owania z ulicami: Ko ciuszki, Konarskiego;
d) chodniki: obustronne;
e) zakaz sytuowania miejsc parkingowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
b) w strefie ochronnej stanowisk archeologicznych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 4;
c) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
d) szpalery drzew do zachowania i uzupe nienia - wg rysunku planu.
e) kszta towanie obszarów przestrzeni publicznej - zgodnie z ustaleniami § 11;
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 67

Dla ulicy 15 KDL – ul. Ko ciuszki ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica lokalna.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko
w liniach rozgraniczaj cych zmienna: ca. 11,1÷11,9m - wg rysunku
planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owania z ulicami: Starowiejsk , Biskupa wirskiego, Krótk ;
d) komunikacja publiczna: komunikacja autobusowa miejska;
e) chodniki: obustronne;
f) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
b) w strefie ochronnej stanowisk archeologicznych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 4;
c) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;

d) kszta towanie obszarów przestrzeni publicznej - zgodnie z ustaleniami § 11;
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 68

Dla ulicy 16 KDL – ul. Wiszniewskiego ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica lokalna.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w cz ci obj tej planem zmienna: ca. 3,7÷12,2m - wg rysunku planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owanie z ulic Starowiejsk ;
d) chodniki: obustronne;
e) zakaz sytuowania miejsc parkingowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu – nie
ustala si ;
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.

§ 69

Dla ulicy 17 KDD – ul. Katedralna ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica dojazdowa.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko
w liniach rozgraniczaj cych zmienna: ca. 17,7÷19,0m - wg rysunku
planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owanie z ulic Ks. Niedzia ka, Biskupa wirskiego;
d) chodniki: obustronne;
e) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie ochrony zachowanych elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
b) w strefie ochronnej pomnika przyrody – zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1;
c) cenne drzewa do zachowania - wg rysunku planu;
d) szpalery drzew do zachowania i uzupe nienia - wg rysunku planu.
e) kszta towanie obszarów przestrzeni publicznej - zgodnie z ustaleniami § 11;
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 70

Dla ulicy 18 KDD – ul. Browarna ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica dojazdowa.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko
w liniach rozgraniczaj cych zmienna: ca. 12,1÷15,6m - wg rysunku
planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owania o ograniczonej liczbie relacji skr tnych z ulicami: 11-go Listopada,
Czerwonego Krzy a;
d) chodniki: obustronne;
e) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;

b) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 71

Dla ulicy 19 KDD – ul. Kochanowskiego ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica dojazdowa.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko
w liniach rozgraniczaj cych zmienna: ca. 12,1÷16,2m - wg rysunku
planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owania o ograniczonej liczbie relacji skr tnych z ulicami: Pi sudskiego,
Biskupa wirskiego;
d) chodniki: obustronne;
e) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
b) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
c) szpalery drzew do zachowania i uzupe nienia - wg rysunku planu.
d) kszta towanie obszarów przestrzeni publicznej - zgodnie z ustaleniami § 11;
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 72

Dla ulicy 20 KDD – ul. Bohaterów Getta ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica dojazdowa.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko
w liniach rozgraniczaj cych zmienna: ca. 12,5÷18,0m - wg rysunku
planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owania o ograniczonej liczbie relacji skr tnych z ulicami: Pi sudskiego,
Biskupa wirskiego;
d) chodniki: obustronne;
e) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
b) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
c) kszta towanie obszarów przestrzeni publicznej - zgodnie z ustaleniami § 11;
d) strefa przeznaczona wy cznie dla ruchu pieszego wymagaj ca specjalnego
opracowania posadzki i aran acji zieleni – wg rysunku planu;
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 73

Dla ulicy 21 KDD – ul. Berka Joselewicza ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica dojazdowa.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych zmienna: ca. 7,3÷12,3m - wg rysunku planu;

b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owania z ulicami: Biskupa wirskiego, Ma ;
d) chodniki: obustronne;
e) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie ochrony zachowanych elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
b) w strefie ochronnej stanowisk archeologicznych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 4;
c) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
d) kszta towanie obszarów przestrzeni publicznej - zgodnie z ustaleniami § 11;
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 74

Dla ulicy 22 KDD – ul. Ma a ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica dojazdowa.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych zmienna: ca. 10,0m - wg rysunku planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owania z ulicami: Joselewicza, Orzeszkowej;
d) chodniki: obustronne;
e) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
b) w strefie ochrony zachowanych elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
c) w strefie ochronnej stanowisk archeologicznych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 4;
d) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 75

Dla ulicy 23 KDD – ul. E. Orzeszkowej ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica dojazdowa.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko
w liniach rozgraniczaj cych zmienna: ca. 11,5÷12,5m - wg rysunku
planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owania z ulicami: Biskupa wirskiego, Ma , Myln , Pi sudskiego;
d) chodniki: obustronne;
e) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
b) w strefie ochrony zachowanych elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;

c) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
d) szpalery drzew do zachowania i uzupe nienia - wg rysunku planu.
e) kszta towanie obszarów przestrzeni publicznej - zgodnie z ustaleniami § 11;
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 76

Dla ulicy 24 KDD – ul. Mylna ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica dojazdowa.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych zmienna: ca. 7,5m - wg rysunku planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owanie z ulic Orzeszkowej;
d) chodniki: obustronne;
e) zakaz sytuowania miejsc parkingowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
b) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 77

Dla ulicy 25 KDD – ul. S dowa ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica dojazdowa.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych zmienna: ca. 5,2÷12,0m - wg rysunku planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owania z ulicami: Pi sudskiego, Biskupa wirskiego;
d) chodniki: obustronne;
e) zakaz sytuowania miejsc parkingowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
a) w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
b) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
c) kszta towanie obszarów przestrzeni publicznej - zgodnie z ustaleniami § 11;
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 78

Dla ulicy 26 KDD – ul. Teatralna ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica dojazdowa.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko
w liniach rozgraniczaj cych zmienna: ca. 10,2÷13,6m - wg rysunku
planu;
b) liczba jezdni: 1;
c) skrzy owania z ulicami: Krótk , As anowicza;
d) chodniki: obustronne;
e) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:

a) w strefie ochrony zachowanych elementów zabytkowych – zgodnie z ustaleniami
§ 10 ust. 3;
b) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z ustaleniami §
10 ust. 6;
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
§ 79

Dla ulicy 27 KDD – ul. Krótka - odcinek zachodni ustala si :
1) Klasa ulicy: ulica dojazdowa.
2) Zasady powi za , obs ugi oraz warunki zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) szeroko w liniach rozgraniczaj cych zmienna: ca. 8,0÷13,6m - wg rysunku planu;
b) liczba jezdni: 2;
c) skrzy owania z ulicami: Konarskiego, Teatraln ;
d) chodniki: obustronne;
e) dopuszcza si sytuowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w u ytkowaniu:
w strefie pe nej ochrony historycznej struktury przestrzennej i zespo ów
zabytkowych – zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 2;
dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków KZ_RZ-1 – zgodnie z
ustaleniami § 10 ust. 6;
4) Infrastruktura techniczna - zgodnie z ustaleniami § 13.
Rozdzia 4
Skutki prawne planu w zakresie warto ci nieruchomo ci
§ 80

Ustala si wysoko stawki procentowej, s
cej naliczaniu jednorazowej op aty od wzrostu
warto ci nieruchomo ci zwi zanego z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
odpowiednio:
1) dla terenów MW/U, UA/U/MW, UA/U(MW), UA/U, UO/UK/U, UZ/U, UT/U, KDg - 30 %;
2) dla terenów UA, UO, UKK, UZ, UN/ZP, UKK/ZP, ZP, KP - 1% ;
3) dla terenów ulic publicznych KDZ, KDL i KDD - 1 %.
Rozdzia 5
Przepisy ko cowe
§ 81

Uchwa a wymaga og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa Mazowieckiego oraz
publikacji na internetowej stronie Urz du Miasta Siedlce.
§ 82

Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 30 dni od dnia jej og oszenia w Dzienniku
Urz dowym Województwa Mazowieckiego.
Wykonanie uchwa y powierza si Prezydentowi Miasta Siedlce.

Przewodnicz cy
Rady Miasta
Mariusz Dobija ski

Za cznik Nr 2 do Uchwa y Nr LVIII/825/2010
Rady Miasta Siedlce
z dnia 25 czerwca 2010 roku

Lista nieuwzgl dnionych uwag dotycz cych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa
wirskiego
wniesionych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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1
1.

Data Nazwisko i imi ,
wp yw nazwa jednostki
organizacyjnej
u
uwagi

2
25.05.
2010r

3
Kowalscy
Bo ena i
Janusz

Tre

uwagi

4
ciciele dzia ki wnioskuj
o powi kszenie terenu
zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i us ug
kosztem zmniejszenia
obszaru przestrzeni
publicznej.

Oznaczenie
nieruchomo ci
, której
dotyczy uwaga

5
dzia ka nr
geod. 30/6 w
obr bie 45,
przy
ul.Wojskowej

Ustalenie projektu
planu dla
nieruchomo ci której
dotyczy uwaga

6
Nieruchomo po ona
w terenie oznaczonym
symbolem 1MW/U pod
zabudow
mieszkaniow
wielorodzinn i us ugi
oraz w terenie
oznaczonym symbolem
4KDZ pod ulic
zbiorcz i jednocze nie
obj tym obszarem
przestrzeni publicznej.

Rozstrzygni cie
Rady Miasta w
sprawie
rozpatrzenia
uwag

7

Uzasadnienie rozstrzygni cia

Uwagi

8

9

Uwaga
Obszar przestrzeni publicznych zosta
nieuwzgl dniona wyznaczony w studium, jako przestrze
ogólnodost pna – plac na zako czeniu osi
ul. As anowicza. Tym samym jego
likwidacja spowodowa aby brak
mo liwo ci realizacji placu publicznego w
tym istotnym przestrzennie miejscu.
Wskazanie w studium tego miejsca, jako
eksponowanego, publicznego,
zobowi zuje do innego kszta towania
zabudowy. Wycofanie linii zabudowy w
stosunku do przedmiotowej dzia ki jest
bardzo niewielkie (2-3m na przewa aj cej
ugo ci). W ramach rekompensaty,
umieszczono lini zabudowy na linii
rozgraniczaj cej oraz dopuszczono w tym
miejscu dominant wysoko ciow do 25m
wysoko ci.

Wymieniona
przez
wnioskodawc
dec. z
1995r. by a
wa na do
31.05.1996r.
Inwestor nie
wyst pi o
pozwolenie na
budow

2.

01.06.
2010r

Jaros aw
Oleszczuk

3

08.06. Grzegorz
2010r. Rowicki

Wspó
ciciel dzia ki nr
geod. 133/8 w obr bie 41
wnosi o:
1. zmian wska nika
powierzchni zabudowy z 0,8
na 1,0,
2. dopuszczenie rozbudowy
budynku Pi sudskiego 20,

dzia ka nr
geod. 133/8 w
obr bie 41 przy
ul.Pi sudskiego
20

Teren oznaczony
symbolem 30MW/U
przeznaczony pod
zabudow
mieszkaniow
wielorodzinn i us ugi.

Uwaga
Ad.1. Wska nik na poziomie 0,8 zosta
nieuwzgl dniona ustalony dla ca ego kwarta u zabudowy, a
jego zmiana – zwi kszenie,
spowodowa aby mo liwo zabudowy
wszystkich dzia ek w ca ci, co
doprowadzi oby do powstania chaosu
przestrzennego. Niemo liwe by oby
bilansowanie ilo ci miejsc postojowych na
dzia kach, ju zabudowanych (takich jak
przedmiotowa), a tak e wprowadzi oby
niebezpieczn dla budynków chronionych
zasad „doklejania” nowych obiektów do
elewacji (poza szczytow ). Dzia ka mo e
zosta zabudowana, jedynie w przypadku
wskazania jej jako jednej inwestycji na
kilku s siaduj cych ze sob dzia kach, o
ile inne zapisy planu na to zezwalaj .
Ad.2. j.w. – budynek w gminnej
ewidencji zabytków.

Wspó
ciciel dzia ki nr
geod. 41 w obr bie 41 przy
ul.Bpa Swirskiego 48 wnosi o
dopuszczenie ruchu
lokalnego na terenie ci gu
pieszego oznaczonego
sym.2KP.

dzia ka nr
geod. 41 w
obr bie 41 przy
ul.Bpa
wirskiego 48

Nieruchomo po ona
Uwaga
w terenie oznaczonym
nieuwzgl dniona
symbolem 13MW/U
pod zabudow
mieszkaniow
wielorodzinn i us ugi
oraz przylega do terenu
ci gu pieszego
ozn.symb.2KP .

Teren 12KP wyznaczony zosta w planie
jako ci g pieszy. Jest to zgodne z obecn
funkcj
ci gu - przej cia pieszego
pomi dzy ul. B-pa wirskiego i Browarn ,
z zakazem wjazdu dla samochodów.
Szeroko tego ci gu – ok. 3 – wyklucza
mo liwo
wprowadzenia tu ruchu
ko owego,
w
tym
samochodów
dostawczych,
ze
wzgl du
na
bezpiecze stwo pieszych. Wyklucza tak e
mo liwo dojazdu s b miejskich (stra
po arna, wywóz mieci itp.). Brak jest
równie mo liwo ci poszerzenia ci gu,
gdy w cz ci po udniowej, bezpo rednio
w
liniach
rozgraniczaj cych,
zlokalizowana jest zabudowa.
Dla dzia ki nr goed.41 w obr bie 41,
projekt planu przewiduje wjazd z ulicy Bpa wirskiego (9KDL), do której to ulicy

4

08.06. Krystyna
2010r. Radli skaZalewska,
Kamila
Mu nicka,

Wspó
cicielki dzia ki nr
geod. 41-41 przy ul.Bpa
wirskiego 48 wnosz o:
1. umo liwienie realizacji
nowego, innego budynku w
przypadku konieczno ci
rozbiórki istniej cego.
2. mo liwo nadbudowy
istniej cego budynku.
3. wyznaczenie linii
zabudowy wzd
ul.Nieca ej na ca ej d ugo ci
dzia ki nr 41-41 w linii
rozgraniczaj cej teren
13MW/U z 12KP.

dzia ka bezpo rednio przylega ca swoj
szeroko ci (ok. 35m). W tej sytuacji
zabezpieczanie w planie alternatywnej
mo liwo ci obs ugi dzia ki, kosztem
bezpiecze stwa nie znajduje adnego
uzasadnienia. Warto równie zauwa , e
w cis ym centrum miasta wskazana
by aby realizacja parkingów podziemnych,
zamiast naziemnych.
dzia ka nr
Nieruchomo po ona
Uwaga
Ad.1. Budynek po ony przy ul. B-pa
geod. 41 w
w terenie oznaczonym
nieuwzgl dniona wirskiego 48 uj ty zosta w niedawno
obr bie 41 przy symbolem 13MW/U
zaktualizowanej
gminnej
ewidencji
ul.Bpa
pod zabudow
zabytków i na tej podstawie obj ty zosta
wirskiego 48 mieszkaniow
ochron w planie miejscowym. W trosce o
wielorodzinn i us ugi
utrzymanie charakteru zabytkowych ulic
oraz przylega do terenu
miasta
i
wykluczenie
stopniowej
ci gu pieszego
likwidacji zabytkowej tkanki ze wzgl du
oznaczonego symb.2KP.
na jej stan techniczny (który to pretekst
cz sto
bywa
nadu ywany
przez
inwestorów)
w
planie
narzucono
konieczno
odtworzenia zabytkowych
budynków w przypadku ich rozbiórki.
Tym samym wykluczono stopniowe
zast powanie zabytkowych kamienic
wspó czesn zabudow o - cz sto – do
tpliwej
jako ci.
Zezwolenie
na
realizacj nowego, innego budynku w
miejscu istniej cego obiektu zabytkowego
oznacza oby faktycznie zdj cie ochrony z
przedmiotowego budynku, co bior c pod
uwag opinie specjalistów kwalifikuj cych
ten obiekt jako cenny, jak równie maj c
na uwadze dobro wspólne, jakim jest
dziedzictwo kulturowe nie mo e zosta
uwzgl dnione.
Ad.2. Bior c pod uwag
gabaryty
zabudowy s siedniej, uwag uwzgl dnia
si poprzez dopuszczenie realizacji lukarn
lub okien do wietlaj cych, wykluczaj c

jednak podniesienie ca ego dachu lub
zmian k ta nachylenia po aci.
Ad.3. Uwaga nie mo e zosta
uwzgl dniona. Przesuni cie linii
zabudowy na granic terenów 13MW/U i
12KP oznacza oby zezwolenie na
substandardowe warunki zabudowy –
odleg
nowo realizowanej zabudowy na
dzia ce 41-41 od ciany
czterokondygnacyjnego budynku
handlowo-us ugowego na dzia ce 41-37/6,
nie przekroczy aby 3m. Odsuni cie linii
zabudowy w g b dzia ki 41-41 w aden
sposób nie ograniczy mo liwo ci jej
zabudowy – w tym miejscu szeroko
dzia ki to ok. 32m. Plan wyznacza
nieprzekraczaln lini zabudowy wzd
linii rozgraniczaj cej ci gu 12KP jedynie
na wysoko ci istniej cego zabytkowego i
wskazanego do ochrony budynku przy ul.
B-pa wirskiego 48, adaptuj c tym samym
stan istniej cy.
Przewodnicz cy
Rady Miasta
Mariusz Dobija ski

Za cznik Nr 3
do Uchwa y Nr VIII/825/2010
Rady Miasta Siedlce
z dnia 25 czerwca 2010 roku
Rozstrzygni cie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa
wirskiego w
Siedlcach, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale do zada
asnych Miasta Siedlce oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o
finansach publicznych.

1.

Podstaw prawn realizacji zada w asnych Miasta, zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego s zapisy:
1) Strategii Rozwoju Siedlec do 2015 roku. (Uchwa a Nr XXI/229/2007 Rady Miasta
Siedlce z dnia 30 listopada 2007 roku), w której okre lono nast puj ce cele
operacyjne i dzia ania z zakresu infrastruktury technicznej:
a) Cel operacyjny A.1. Poprawa dost pno ci komunikacyjnej miasta, a w tym:
Dzia anie A.1.1 Modernizacja po cze drogowych z sieci dróg krajowych i
planowan autostrad ;
Dzia anie A.1.2 Usprawnienie ruchu tranzytowego w mie cie poprzez budow
tras pier cieniowych.
b) Cel operacyjny B.6. Stymulowanie i wspomaganie rozwoju gospodarczego
miasta, a w tym:
Dzia anie B.6.2 Podejmowanie dzia
s
cych pozyskiwaniu inwestorów;
c) Cel operacyjny C.9. Usprawnienie uk adu drogowo-ulicznego, a w tym:
Dzia anie C.9.1 Poprawa uk adu komunikacyjnego w mie cie poprzez budow
nowych ulic, przebudow istniej cych skrzy owa , przebudow istniej cych
ci gów komunikacyjnych;
Dzia anie C.9.3 Zwi kszenie ilo ci miejsc parkingowych.
d) Cel operacyjny C.10. Optymalizacja gospodarki wodno- ciekowej i gospodarki
odpadami, a w tym:
Dzia anie C.10.2. Budowa sieci wodoci gowych na terenie miasta;
Dzia anie C.10.3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta oraz
usprawnienie funkcjonowania istniej cej sieci;
Dzia anie C.10.4. Budowa kanalizacji deszczowej.
e) Cel operacyjny C.11. Rozwój systemów ciep owniczych, gazowych i elektrycznych,
a w tym:
Dzia anie C.11.5 Budowa i modernizacja systemu ciep owniczego,
elektroenergetycznego oraz innych systemów w celu utrzymania
bezpiecze stwa energetycznego miasta.
f) Cel operacyjny C.13. Rozwój infrastruktury spo ecze stwa informacyjnego, a w
tym:
Dzia anie C.13.3. Wykorzystanie remontów i inwestycji w infrastrukturze
podziemnej i drogowej do rozbudowy sieci teleinformatycznej.
g) Cel operacyjny C.14. Rozwój komunikacji publicznej, a w tym:
Dzia anie C.14.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu
zbiorowego.

2) Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Siedlce
(uchwa a nr XXXIX/620/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 listopada 2005 r.
zmieniona Uchwa Nr XLIV/632/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 lipca 2009 r.
oraz uchwa Nr XLVII/671/2009 z dnia 30 pa dziernika 2009r), w którym teren
obj ty planem po ony jest na obszarze „ ródmiejskiej zabudowy us ugowej i
us ugowo – mieszkaniowej” i wskazany zosta praktycznie w ca ci pod zabudow .
Na przedmiotowym obszarze dopuszczona jest funkcja handlowo – us ugowa z
wyj tkiem lokalizacji nowych obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powy ej
2.000 m2. Parametry zabudowy rzutuj na wielko
oraz charakter inwestycji
miejskich w infrastruktur
techniczn
(modernizacje dróg oraz wodoci gi i
kanalizacja).
2.

Rodzaje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale cych do zada w asnych
Miasta Siedlce, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
a) realizacja inwestycji komunikacyjnych z zakresu przebudowy istniej cej drogi
publicznej wyznaczonej w planie do usprawnienia i oznaczonej symbolem 4KDZ,
b) realizacja inwestycji komunikacyjnych z zakresu remontu i modernizacji
istniej cych dróg publicznych (terenów w liniach rozgraniczaj cych ulic)
wyznaczonych w planie i oznaczonych symbolami KDZ, KDL i KDD,
c) realizacja inwestycji komunikacyjnych z zakresu remontu i modernizacji
wyznaczonych w planie stref przeznaczonych wy cznie dla ruchu pieszego,
wymagaj cych specjalnego opracowania posadzki i aran acji zieleni, oznaczonych
na rysunku planu odr bnym symbolem,
d) modernizacja i przebudowa ogólnodost pnych miejsc postojowych na terenie
39KDg,
e) realizacja i modernizacja o wietlenia dróg publicznych wyznaczonych w planie,
f) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, a w tym: wodoci gów,
przewodów i urz dze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz miejskiej sieci
ciep owniczej,
g) innych urz dze infrastruktury technicznej miasta, s
cych m.in. utrzymaniu
porz dku publicznego, rozwoju publicznego dost pu do Internetu, sieci
teleinformatycznych, itp.,
h) opieka nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków na terenach: 19UO,
20UA/U,
i) realizacja i modernizacja infrastruktury na terenie UO.

3.

Zasady finansowania zada nale cych do zada w asnych Miasta Siedlce, zapisanych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przebiega
b dzie w
szczególno ci w oparciu o:
a) pe ny udzia rodków bud etowych miasta,
b) cz ciowy udzia rodków bud etowych miasta wsparty wspó finansowaniem ze
rodków zewn trznych pochodz cych z:
dotacji z bud etu Unii Europejskiej,
rodki pochodz ce ze róde zagranicznych nie podlegaj ce zwrotowi inne
ni z bud etu Unii Europejskiej,
dotacji z samorz du województwa,
dotacji i po yczek z funduszy celowych,
kredytów i po yczek bankowych,
innych rodków zewn trznych,
c) udzia inwestorów w ramach porozumie o charakterze cywilno – prawnym lub w
formie partnerstwa publiczno – prywatnego.

4.

Finansowanie zada nale cych do zada w asnych Miasta Siedlce, zapisanych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przebiega b dzie w oparciu o
okre lenie terminów przyst pienia i zako czenia realizacji tych zada , ustalanych
wed ug kryteriów i zasad celowo ci i oszcz dno ci z zachowaniem zasady uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nak adów oraz w sposób umo liwiaj cy terminow
realizacj zada .

5.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej mog by realizowane przez miejskie
jednostki organizacyjne, w ciwe w sprawach przygotowania i realizacji tych inwestycji
takie jak Urz d Miasta Siedlce, Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Siedlcach, Przedsi biorstwo Energetyczne Sp. z o.o. w Siedlcach, Miejskie
Przedsi biorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Siedlcach oraz inne przedsi biorstwa
(spó ki) realizuj ce wy ej wymienione zadania, w oparciu o Prawo zamówie
publicznych.

Przewodnicz cy
Rady Miasta
Mariusz Dobija ski

