
UCHWAŁA NR III/7/2014
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia 
w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 roku: poz. 647, z 2013 roku: poz. 951, poz. 1445, poz. 21, poz. 405; 
poz.1238; poz. 1446, z 2014 r.: poz. 379, poz. 768) oraz art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 roku: poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r.: 
poz. 379, poz. 1072) w związku z uchwałą nr XXIII/11/2012 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 września 
2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich oraz po stwierdzeniu, że plan 
nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa, 
Rada Miasta uchwala co następuje:

Rozdział 1.

Ustalenia wstępne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako 
obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich zwany dalej planem.

2. Granice planu określa uchwała nr XXIII/11/2012 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 września 
2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich.

3. W granicach planu zmianie ulegają:

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru 
koncentracji usług ogólnomiejskich uchwalonego Uchwałą nr L/18/2002 Rady Miejskiej w Mrągowie 
z dnia 27 czerwca 2002 r.;

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów terenu śródmieścia

w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich uchwalonego Uchwałą nr XXVIII/3/2005 Rady 
Miejskiej w Mrągowie z dnia 10 lutego 2005 r.;

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów terenu śródmieścia miasta Mrągowa jako 
obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich uchwalonego Uchwałą nr XLIII/6/2006 r. Rady Miejskiej 
w Mrągowie z dnia 24 sierpnia 2006 r.;

4) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów terenu śródmieścia w Mrągowie 
jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich uchwalonego Uchwałą nr XXXVIII/4/2009 Rady 
Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 września 2009 r.;
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5) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów terenu śródmieścia w Mrągowie 
jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich uchwalonego Uchwałą nr XXXVIII/6/2009 Rady 
Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 września 2009 r;

6) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów terenu śródmieścia w Mrągowie 
jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich uchwalonego Uchwałą nr L/2/2010 Rady Miejskiej 
w Mrągowie z dnia 13 sierpnia 2010 r.;

7) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów terenu śródmieścia w Mrągowie 
jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich uchwalonego Uchwałą nr VII/1/2011 Rady Miejskiej 
w Mrągowie z dnia 19 maja 2011 r.;

8) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów terenu śródmieścia w Mrągowie 
jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich uchwalonego Uchwałą nr XI/3/2011 Rady Miejskiej 
w Mrągowie z dnia 29 września 2011 r.

§ 2. 1. Plan składa się z następujących elementów:

1) ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały;

2) rysunku planu w skali 1:2000 stanowiącego załącznik nr 1;

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiącego załącznik nr 2;

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiących załącznik nr 3;

5) wykazu obiektów i obszarów zabytkowych, stanowiących załącznik nr 4.

2. Część tekstowa uchwały składa się z następujących rozdziałów:

1) rozdział 1. - ustalenia wstępne;

2) rozdział 2. - ustalenia ogólne;

3) rozdział 3. - ustalenia szczegółowe;

4) rozdział 4. - ustalenia końcowe.

§ 3. 1. Ustala się następującą interpretację użytych pojęć:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy – jest to linia wyznaczona na rysunku planu, wzdłuż której należy 
sytuować jedną z elewacji budynku z możliwością cofnięcia jej w głąb działki. Linię tą mogą przekraczać 
wykusze, nadwieszenia i balkony, zadaszenia nad wejściem, powyżej poziomu parteru, lecz nie więcej niż 
1,30 m oraz schody wejściowe i podjazdy dla osób niepełnosprawnych pod warunkiem pozostawienia 
chodnika o szerokości nie mniejszej niż 1,50 m;

2) obowiązująca linia zabudowy – jest to linia wyznaczona na rysunku planu, wzdłuż której obowiązuje 
usytuowanie jednej z elewacji budynku, linię tą mogą przekraczać wykusze, nadwieszenia, balkony oraz 
zadaszenia nad wejściem, powyżej poziomu parteru, lecz nie więcej niż 1,30 m oraz schody wejściowe 
i podjazdy dla osób niepełnosprawnych pod warunkiem pozostawienia chodnika o szerokości nie mniejszej 
niż 1,50 m. Linia ta stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych;

3) teren – oznacza teren o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, który został wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i posiada oznaczenie literowe, numer porządkowy, symbol 
literowy oraz przypisane ustalenia w niniejszej uchwale;

3) intensywność zabudowy – jest to wartość wyrażona wskaźnikiem powierzchni całkowitej zabudowy 
w odniesieniu do powierzchni nieruchomości, do której inwestor ma tytuł prawny, na terenie o danym 
przeznaczeniu;

4) powierzchnia całkowita zabudowy jest to suma powierzchni zabudowy wszystkich budynków 
zlokalizowanych na nieruchomości, do której inwestor ma tytuł prawny, na terenie o danym przeznaczeniu;

5) usługi nieuciążliwe należy rozumieć jako działalność usługową o nieuciążliwym charakterze 
nie zakłócającą funkcji mieszkaniowej, której prowadzenie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych 
standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. Usługi nieuciążliwe nie mogą 
przekraczać parametrów szkodliwego i uciążliwego oddziaływania na środowisko poza zajmowanym 
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terenem, a także w żaden inny oczywisty sposób nie mogą pogorszyć warunków użytkowania terenów 
sąsiadujących. Do usług nieuciążliwych zalicza się m.in. handel detaliczny, gastronomia, administracja, 
kultura, służba zdrowia i opieka społeczna, bankowość, drobne usługi rzemieślnicze jak szewc, krawiec 
itp.;

6) usługi w zabudowie śródmiejskiej – są to usługi nieuciążliwe jak w pkt 6;

7) zabudowa adaptowana – oznacza zabudowę istniejącą, obiekty adaptowane mogą podlegać przebudowie, 
rozbudowie, nadbudowie polegającej na zmianie ukształtowania dachu oraz rozbiórce;

8) nośnik informacyjny, zwany dalej szyldem, jest to jednostronny płaski znak zawierający wyłącznie logo 
i nazwę firmy, bądź informację o rodzaju działalności;

9) nośnik reklamowy, zwany dalej reklamą, jest to jedno- lub dwustronny znak lub przestrzenna instalacja, 
w tym ekrany LED związane z promowaniem wszelkiej działalności gospodarczej, produktów, usług, 
imprez, nie będący nośnikiem informacyjnym;

10) istniejąca działka budowlana – działka, wydzielona przed wejściem w życie planu lub taka, dla której 
w dniu wejścia w życie planu istnieje prawomocna decyzja podziałowa;

11) zabudowa istniejąca – są to obiekty budowlane zrealizowane lub takie, dla których w dniu wejścia w życie 
planu istnieje prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę;

12) zabudowa nowa – są to obiekty, dla których pozwolenie na budowę zostanie wydane po uprawomocnieniu 
się planu;

13) wysokość budynku – należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu przy 
najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do 
najwyższego punktu dachu (z wyłączeniem komina); wysokość budynku dla budynków posadowionych na 
stokach o nachyleniu powyżej 10%, mierzy się od miejsca przecięcia linii stoku istniejącego terenu 
z najwyżej położoną na stoku ścianą zewnętrzną budynku, do najwyższego punktu dachu (z wyłączeniem 
komina). Wysokość może być wyrażona w kondygnacjach lub metrach.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami, a w razie ich braku zgodnie z ich ogólnym 
rozumieniem słownikowym.

§ 4. 1. Ustalenia planu określają:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną

i minimalną intensywność zabudowy jako intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich 
realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenu lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 
oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
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11) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz wymagające 
przekształceń i rekultywacji;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. 1. Ustala się następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu jako obowiązujące:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) obowiązujące linie zabudowy;

5) oznaczenie przeznaczenia terenów składające się z liczb i liter:

a) oznaczenie literowe – symbol jednostki strukturalnej,

b) oznaczenie cyfrowe – numer porządkowy terenu określony liniami rozgraniczającymi,

c) oznaczenie literowe – symbol przeznaczenia terenu;

6) granica obszarów wymagających rehabilitacji i przekształceń.

2. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne stanowiące treść informacyjną planu:

1) obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków;

2) obiekty i obszary wpisane do gminnej ewidencji zabytków;

3) obszar nawarstwień kulturowych starego miasta wpisany do rejestru zabytków - strefa ochrony 
konserwatorskiej archeologicznej;

4) stanowiska archeologiczne;

5) strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wody;

6) granice i symbole jednostek strukturalnych.

Rozdział 2.

Ustalenia ogólne

§ 6. Przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania:

1. Przeznaczenie terenów:

1) teren zabudowy śródmiejskiej oznaczony symbolem MUS;

2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi oznaczony symbolem MWU;

3) teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony 
symbolem UMW;

4) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi oznaczony symbolem MNU;

5) teren zabudowy usług nieuciążliwych oznaczony symbolem U;

6) teren zabudowy usług administracji publicznej oznaczony symbolem UA;

7) teren zabudowy usług kultury oznaczony symbolem UK;

8) teren zabudowy usług sakralnych oznaczony symbolem UKM;

9) teren zabudowy usług oświaty i wychowania oznaczony symbolem UO;

10) teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oznaczony 
symbolem UC;
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11) teren usług turystycznych oznaczony symbolem UT;

12) teren rekreacyjny oznaczony symbolem UTp;

13) teren sportu oznaczony symbolem US;

14) teren placu miejskiego oznaczony symbolem UKS;

15) teren zabudowy produkcyjno-usługowej oznaczony symbolem PU;

16) teren gospodarstwa ogrodniczego oznaczony symbolem RU;

17) teren cmentarzy zamkniętych oznaczony symbolem ZCz;

18) teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem ZP;

19) teren zieleni naturalnej oznaczony symbolem Z;

20) teren wód powierzchniowych oznaczony symbolem WS;

21) teren urządzeń komunikacji – parkingi oznaczony symbolem KSp;

22) teren urządzeń komunikacji – garaże oznaczony symbolem KSg;

23) teren urządzeń infrastruktury kanalizacji sanitarnej oznaczony symbolem Kk;

24) teren urządzeń infrastruktury wodociągowej oznaczony symbolem W;

25) teren urządzeń infrastruktury gazowej oznaczony symbolem G;

26) teren urządzeń infrastruktury ciepłowniczej oznaczony symbolem C;

27) teren urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony symbolem E;

28) teren urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej oznaczony symbolem T;

29) teren komunikacji oznaczony symbolem KS;

30) teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyśpieszonego oznaczony symbolem KDGP;

31) teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem KDZ;

32) teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem KDL;

33) teren drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczony symbolem KDD;

34) teren drogi wewnętrznej oznaczony symbolem KDW;

35) teren drogi pieszo-rowerowej oznaczony symbolem KXR;

36) teren drogi pieszo-jezdnej oznaczony symbolem KDX;

37) teren drogi pieszej oznaczony symbolem KXX.

2. Linie rozgraniczające tereny oznaczone są na rysunku planu.

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. Na całym obszarze objętym planem zakazuje się:

1) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów lokalizowanych na czas budowy;

2) lokalizacji ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych elementów żelbetowych;

3) dopuszcza się ogrodzenia od strony dróg do wysokości 1,60 m od poziomu terenu z materiałów 
tradycyjnych takich jak: kamień cegła, metal, ceramika budowlana, drewno, chyba, że ustalenia 
szczegółowe stanowią inaczej.

2. Budynki lub ich części znajdujące się poza wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy mogą podlegać 
rozbudowie, lecz w części rozbudowanej nie mogą wykraczać poza tą linią, w przypadku nadbudowy 
dopuszcza się wykonanie jej w istniejącym obrysie.

3. Na terenach oznaczonych:
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1) symbolem MUS - zabudowa mieszkaniowa i usługowa stanowią równorzędne funkcje, które mogą 
występować łącznie lub oddzielnie, zabudowa mieszkaniowa i usługowa może być realizowana w jednym 
budynku lub w odrębnych budynkach wolnostojących; dopuszcza się lokalizację funkcji usługowej na 
samodzielnych działkach budowlanych lub nieruchomościach;

2) symbolem MNU – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna stanowi funkcję podstawową

a usługowa uzupełniającą, zabudowa mieszkaniowa i usługowa może być realizowana w jednym budynku lub 
w odrębnych budynkach wolnostojących; dopuszcza się lokalizację funkcji usługowej na samodzielnych 
działkach budowlanych lub nieruchomościach;

3) symbolem MWU – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna stanowi funkcję podstawową a funkcja 
usługowa uzupełniającą, zabudowa mieszkaniowa i usługowa może być realizowana w jednym budynku 
lub w odrębnych budynkach wolnostojących; dopuszcza się lokalizację funkcji usługowej na 
samodzielnych działkach budowlanych lub nieruchomościach;

4) symbolem UMW – zabudowa usługowa stanowi funkcję podstawową a funkcja mieszkaniowa 
wielorodzinna uzupełniającą, zabudowa usługowa i mieszkaniowa może być realizowana w jednym 
budynku lub w odrębnych budynkach wolnostojących; dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej 
wielorodzinnej na samodzielnych działkach budowlanych lub nieruchomościach.

4. W przypadku realizowania nowej zabudowy bezpośrednio stykającej się z zabudową istniejącą, 
wysokość gzymsu i krawędzi dachu muszą być równe w miejscu styku z analogicznymi elementami jednego 
z budynków sąsiednich. Główne połacie dachu muszą mieć ten sam spadek i kierunek kalenicy jak w jednym 
z budynków sąsiednich.

5. Kolorystyka tynkowanych elewacji powinna być pastelowa. Dopuszcza się elewacje wykonane 
z materiałów naturalnych.

6. Dla budynków zlokalizowanych na nieruchomościach w głębi terenów o danym przeznaczeniu, 
obowiązująca linia zabudowy stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy.

7. Nieoznaczone linie zabudowy na rysunku planu ustala się zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. Na obszarze objętym planem dopuszcza się umieszczanie reklam i szyldów, na zasadach:

1) kształt, wielkość i miejsce rozmieszczenia szyldu lub reklamy na budynku muszą być dostosowane do 
architektury budynku;

2) w przypadku gdy ilość szyldów na budynku jest większa niż jeden, powinny być tej samej wielkości i być 
w miarę możliwości zgrupowane w jednym miejscu na elewacji;

3) konstrukcja szyldu nie może sięgać dalej niż na 0,10 m od lica budynku;

4) w przypadku reklam na wysięgniku prostopadłym do ściany budynku, zewnętrzna krawędź reklamy 
nie może wystawać poza ścianę na odległość większą niż 1,2 m, i nie niżej niż 2,5 m od poziomu terenu;

5) powierzchnia jednego szyldu nie może przekraczać 0,60 m2;

6) szyldy sytuować poniżej pasa okiennego drugiej kondygnacji.

9. Zasady umieszczania reklam i szyldów na terenach i obiektach wpisanych do rejestru i ewidencji 
zabytków, lokalizować zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Na obszarze objętym planem występują prawne formy ochrony przyrody, pomniki przyrody:

1) lipa drobnolistna o obwodzie 380 cm i wysokości 21 m, znajdująca się na skarpie przy ulicy Brzozowej, 
uznana za pomnik w 1984 roku;

2) grupa drzew – dwa dęby o obwodach 120-160 cm i wysokości 12-16 m, znajdujące się na Placu Jana Pawła 
II, uznane za pomnik w 2003 roku;

3) jesion wyniosły o obwodzie 320 cm i wysokości 32 m, znajdujący się w Parku Lotników Polskich, uznany 
za pomnik w 2003 roku.

2. Dla pomników przyrody obowiązuje całkowity zakaz:
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1) niszczenia, uszkadzania, wycinania, zrywania części drzew, nacinania, umieszczania tablic, wchodzenia na 
drzewa, zmian stosunków wodnych mogących mieć wpływ na stan drzewa, wzniecania ognia, wznoszenia, 
budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, urządzeń lub instalacji, a także prowadzenia prac 
ziemnych, zakaz zanieczyszczania terenu lub wód, zakaz wysypywania, zakopywania i wylewania 
odpadów, zakaz niszczenia roślinności w strefie 15 m od pnia i w zasięgu rzutu korony.

3. Na obszarze objętym planem występują tereny zieleni naturalnej pełniące funkcję przyrodniczą 
z ograniczonym zagospodarowaniem, na których:

1) zakazuje się budowy obiektów budowlanych z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz 
obiektów małej architektury, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;

2) dopuszcza się budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz ścieżek dydaktycznych.

4. Zgodnie z przepisami Prawo Ochrony Środowiska, dotyczącymi dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku, tereny oznaczone:

1) symbolem MUS, MWU, MNU, UMW, zalicza się do rodzaju terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniowo-usługową;

2) symbolem ZP, UT, UTp zalicza się do rodzaju terenów rekreacyjno – wypoczynkowych;

3) symbolem US,UO zalicza się do rodzaju terenów związanych ze stałym lub czasowym przebywaniem 
dzieci lub młodzieży.

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1. W granicach obszaru objętego planem występują:

1) strefa ochrony konserwatorskiej - założenie urbanistyczne starego miasta w Mrągowie wpisane do rejestru 
zabytków;

2) strefa ochrony konserwatorskiej archeologicznej - obszar nawarstwień kulturowych starego miasta wpisany 
do rejestru zabytków;

3) obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków, w tym m. in.:

a) strefy wymienione w punktach 1 i 2,

b) zespół dawnych koszar piechoty położony przy ul. Wojska Polskiego, 26 budynków historycznych 
i historyczne ogrodzenie wraz z otoczeniem,

c) ogrodzenie murowano-metalowe w zespole koszar,

d) cmentarz rzymskokatolicki przy ulicy Brzozowej,

e) cmentarz ewangelicki, dawny przy ulicy Brzozowej;

4) obiekty i obszary wpisane do gminnej ewidencji zabytków, w tym m.in.:

a) cmentarz ewangelicki, dawny z cmentarzem wojennym z czasów I wojny światowej przy ulicy 
Sobczyńskiego,

b) cmentarz prawosławny przy ulicy Brzozowej,

c) mogiła wojenna z czasów I wojny światowej przy wieży Bismarcka na ul. Brzozowej;

5) stanowiska archeologiczne na obszarze AZP 22-69 wpisane do ewidencji zabytków, w tym:

a) stanowisko nr 2 – osada, starożytność,

b) stanowisko nr 6 – ślad osadnictwa, średniowiecze;

6) Wykaz obszarów i obiektów zabytkowych zawarty jest w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej założenia urbanistycznego starego miasta oraz wobec 
obiektów zabytkowych obowiązuje:

1) ochrona zachowanej struktury urbanistyczno-architektonicznej (podziały parcelacyjne, układ ulic i placów, 
bloki zabudowy, gabaryty zabudowy);
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2) zachowanie historycznej nawierzchni ulic, placów, dziedzińców i zaułków w nawiązaniu do historycznej 
nawierzchni i jej graficznego układu, obowiązuje stosowanie tradycyjnych materiałów oraz jej odtworzenie 
w miejscach zdestruowanych;

3) ochrona obiektów zabytkowych, której przedmiot stanowią:

a) kształt i rodzaj pokrycia dachów,

b) pierwotna artykulacja i wykończenie elewacji (w tym stolarki otworowej jako jednego z elementów 
wykończenia);

4) zakaz dokonywania zmian w budynkach zabytkowych, które mogłyby doprowadzić do utraty wartości 
zabytkowej (prace remontowe czy adaptacyjne obiektów powinny uwzględniać walory zabytkowe 
i wynikać z informacji zdobytych na podstawie badań naukowych oraz uwzględniać historyczne 
technologie i materiały budowlane);

5) nie jest możliwa zewnętrzna termomodernizacja budynków zabytkowych;

6) przedmiotem ochrony obiektów zabytkowych jest ich zewnętrzny wygląd, ukształtowanie bryły, 
artykulacja i opracowanie elewacji, forma i układ otworów, detal architektoniczny, historyczne 
wykończenie wnętrz, pokrycie dachu oraz inne elementy decydujące o zachowaniu ich historycznego 
charakteru, jak wykończenie ścian zewnętrznych itp.;

7) zasady umieszczania reklam czy urządzeń technicznych na budynkach i w obszarach zabytkowych - 
reklamy winny nawiązywać wyglądem i konstrukcją do historycznych, tj. w formie liter przestrzennych lub 
stylizowanych szyldów, natomiast skrzynki gazowe były jak najmniejsze, stylizowane i kolorystycznie 
ujednolicone z elewacją, z postulowaną lokalizacją raczej na elewacji bocznej lub tylnej niż frontowej.

3. W odniesieniu do zabytkowych cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków obowiązują następujące 
zasady ochrony:

1) ochrona układu przestrzennego (alei, układu kwater) zabytkowego cmentarza, historycznych nagrobków 
i innych elementów małej architektury jak: ogrodzenia, pompy wody, kaplice.

4. W odniesieniu do planowanej nowej działalności inwestycyjnej na obszarach objętych ochroną 
konserwatorską:

1) zachowanie i kontynuacja historycznych układów zabudowy wraz z siecią dróg;

2) ochrona istniejących obiektów zabytkowych;

3) nawiązanie nową zabudową do historycznej;

4) zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania ulic i placów;

5) przebudowa obiektów dysharmonijnych;

6) stosowanie tradycyjnych technik i materiałów budowlanych;

7) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania winny zapewniać ciągłość 
architektury lokalnej, powinny uwzględniać historyczne elementy podlegające ochronie, takie jak: linie 
zabudowy, skala zabudowy, sposób lokalizacji i rozmieszczenia budynków, forma i gabaryty budynków 
architektury tradycyjnej i miejscowej, geometria oraz pokrycie dachu, kolorystyka dachów, nachylenie 
połaci dachowych z wyjątkiem budynków usługowych, produkcyjnych i składowych, rodzaj stosowanych 
lokalnie materiałów budowlanych, stolarki otworowej oraz tradycyjnego dla regionu detalu budowlanego, 
zdobnictwa ciesielskiego, stolarskiego, kowalskiego.

5. W odniesieniu do zabytków archeologicznych ustala się zasady ochrony:

1) w przypadku realizowania inwestycji na obszarze stanowiska archeologicznego, znajdującego się 
w ewidencji zabytków AZP, prace ziemne należy poprzedzić weryfikacyjnymi sondażowymi badaniami 
archeologicznymi; ich wyniki pozwolą na zajęcie stanowiska konserwatorskiego do zagospodarowania 
terenu;

2) na stanowiskach archeologicznych o własnej formie terenowej i wpisanych do rejestru zabytków zakazuje 
się inwestycji budowlanych i działalności rolniczej, winny one pozostać nieużytkami;
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3) inwestycje „liniowe” (np. gaz, prąd, kanalizacja, telekomunikacja) winny być prowadzone pod stałym 
nadzorem archeologicznym;

4) w przypadku braku ewidencji AZP należy wykonać rozpoznanie powierzchniowe przed realizacją 
inwestycji.

§ 10. Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznej.

1. Przestrzeń publiczną stanowią:

1) tereny dróg publicznych oznaczone symbolami KDGP, KDZ, KDL, KDD oraz dróg oznaczonych 
symbolami KDX;

2) teren drogi pieszo-rowerowej (promenady nad Jez. Czos) oznaczony symbolem KXR;

3) tereny zieleni naturalnej oznaczone symbolem Z;

4) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZP;

5) tereny placów miejskich oznaczony symbolem UKS;

6) tereny wód powierzchniowych oznaczone symbolami WS;

6) teren rekreacyjny – plaża miejska, oznaczony symbolem UTp.

2. Zasady zagospodarowania ww. terenów:

1) zakazuje się działań mogących spowodować zmiany w ukształtowaniu brzegów jeziora Czos i Sołtysko;

2) nakazuje się zachowanie istniejącej zieleni w postaci pasów zadrzewień i zakrzaczeń wzdłuż linii 
brzegowej ww. jezior;

3) dopuszcza się grodzenia terenów zieleni parkowej oraz terenów administracji publicznej od dróg 
publicznych wyłącznie w postaci niskich żywopłotów do 1,0 m;

4) zakazuje się grodzenia nieruchomości bliżej niż 1,50 m od strony wód powierzchniowych, ogrodzenie 
nie może być wyższe niż 1,60 m;

5) pozostałe zasady zawarte są w ustaleniach szczegółowych niniejszego opracowania.

§ 11. 1. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną 
i minimalną intensywność zabudowy jako intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich 
realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów:

1) na całym obszarze objętym planem dopuszcza się adaptację istniejących budynków polegającą na 
rozbudowie, przebudowie, nadbudowie oraz rozbiórce, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej 
z zastrzeżeniem §9;

2) dla budynków adaptowanych o dachach płaskich dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę bez 
zmiany kształtu dachu z zastrzeżeniem §9;

3) ustala się intensywność zabudowy na terenach oznaczonych symbolami MUS, MWU i UMW,

o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej:

a) od 0,4 do 0,99 dla nieruchomości poniżej 200 m2,

b) od 0,3 do 0,9 dla nieruchomości od 201 m2 do 300 m2,

c) od 0,3 do 0,85 dla nieruchomości od 301 m2 do 500 m2,

d) od 0,2 do 0,8 dla nieruchomości od 501 m2 do 700 m2,

e) od 0,15 do 0,7 dla nieruchomości od 701 m2 do 1000 m2,

f) od 0,1 do 0,6 dla nieruchomości 1001 m2 do 2000 m2,

g) od 0,05 do 0,5 dla nieruchomości powyżej 2001 m2;

4) powierzchnia biologicznie czynna na terenach oznaczonych symbolami MUS, MWU i UMW,
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o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, nie może być mniejsza niż:

a) 0,1% dla nieruchomości poniżej 200 m2,

b) 5% dla nieruchomości od 201 m2 do 300 m2,

c) 8% dla nieruchomości od 301 m2 do 500 m2,

d) 10% dla nieruchomości od 501 m2 do 700 m2,

e) 15% dla nieruchomości od 701 m2 do 1000 m2,

f) 20% dla nieruchomości 1001 m2 do 2000 m2,

g) 30% dla nieruchomości powyżej 2001 m2;

5) dopuszcza się zabudowę działek ewidencyjnych wydzielonych przed wejściem w życie planu 
nie spełniających określonych w planie minimalnych parametrów działek budowlanych, o ile jest to zgodne 
z przepisami odrębnymi;

6) dopuszcza się sytuowanie budynków lub budowli bezpośrednio na granicy działek budowlanych zgodnie 
z przepisami odrębnymi, o ile na działce sąsiedniej istnieje lub będzie zlokalizowany budynek bezpośrednio 
przy tej granicy, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;

7) dopuszcza się sytuowanie budynku w odległości 1,5 m od granicy działki ścianą bez otworów okiennych 
lub drzwiowych;

8) pozostałe zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu zawarte są 
w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.

§ 12. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszar szczególnego zagrożenia powodzią 
oraz obszar osuwania się mas ziemnych.

1. Na obszarze objętym planem znajdują się ujęcia wody podlegające ochronie bezpośredniej i pośredniej.

2. Dla obiektów, o których mowa w §12 ust. 1, obowiązują zasady ochrony zawarte w przepisach 
odrębnych.

3. Na obszarze objętym planem nie występują:

1) tereny górnicze;

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

1. Działki lub zespoły działek, których kształt, wielkość, struktura własnościowa, dostępność do dróg 
publicznych, infrastruktury, ukształtowania terenu utrudnia wykorzystanie oraz zagospodarowanie zgodnie 
z ustaleniami planu mogą być scalone i ponownie podzielone, na zasadach:

1) powierzchnia nowo-wydzielonych działek budowlanych na terenach oznaczonych symbolem MNU 
nie może być mniejsza niż:

a) 800 m2 dla zabudowy wolnostojącej,

b) 600 m2 dla zabudowy bliźniaczej,

c) 300 m2 dla zabudowy szeregowej;

2) powierzchnia nowo-wydzielonych działek budowlanych na terenach oznaczonych symbolem MUS 
nie może być mniejsza niż 300 m2 w zabudowie szeregowej oraz 600 m2 w zabudowie wolnostojącej;

3) powierzchnia nowo-wydzielonych działek budowlanych na terenach oznaczonych symbolem MWU 
nie może być mniejsza niż 2000 m2;

4) powierzchnia nowo-wydzielonych działek budowlanych na terenach oznaczonych symbolem UMW 
nie może być mniejsza niż 2500 m2;

5) powierzchnia nowo-wydzielonych działek budowlanych na terenach oznaczonych symbolem U nie może 
być mniejsza niż 1000 m2;
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6) front działek dla nowo-wydzielonych działek budowlanych na terenach oznaczonych symbolem MNU 
nie może być mniejszy niż:

a) 20 m dla zabudowy wolnostojącej,

b) 15 m dla zabudowy bliźniaczej,

c) 9 m dla zabudowy szeregowej;

7) front działek dla nowo-wydzielonych działek budowlanych na terenach oznaczonych symbolem MUS 
nie może być mniejszy niż:

a) 12 m dla wolnostojącej,

b) 9 m dla zabudowy szeregowej.

2. Wydzielone działki budowlane muszą spełniać warunki określone w planie oraz w przepisach odrębnych 
oraz posiadać: dostęp komunikacyjny z dróg publicznych lub wewnętrznych oraz możliwość przyłączenia do 
sieci infrastruktury technicznej.

3. Dopuszcza się wydzielenie działek nie spełniających parametrów określonych w planie, wyłącznie na 
poprawę zagospodarowania działek sąsiednich lub uregulowanie stanu prawnego.

§ 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz 
zabudowy:

1. W strefie 50,0 m od istniejących cmentarzy zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy usługowej 
o charakterze spożywczym i gastronomicznym.

2. Adaptuje się istniejące obiekty usługowe o charakterze spożywczym i gastronomicznym.

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. W zakresie komunikacji ustala się:

1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem zapewnić z drogi publicznej klasy głównej ruchu 
przyśpieszonego (KDGP) poprzez drogi publiczne klasy zbiorczej, lokalnej i dojazdowej oraz drogi 
wewnętrzne i pieszo-jezdne;

2) dostępność komunikacyjna terenów i działek z dróg publicznych klasy zbiorczej, lokalnej, dojazdowej oraz 
dróg wewnętrznych i pieszo-jezdnych;

3) dopuszcza się korzystanie z istniejących zjazdów z drogi publicznej klasy głównej ruchu przyśpieszonego 
(KDGP) dla istniejących obiektów;

4) dla nowych inwestycji dostępność komunikacyjna wyłącznie z dróg publicznych klasy zbiorczej, lokalnej, 
dojazdowej oraz dróg wewnętrznych i pieszo-jezdnych;

5) zakazuje się tworzenia nowych zjazdów z drogi publicznej klasy głównej ruchu przyśpieszonego KDGP;

6) adaptuje się istniejące zjazdy z dróg publicznych klasy zbiorczej, lokalnej i dojazdowej oraz z dróg 
wewnętrznych i pieszo-jezdnych;

7) adaptuje się istniejące drogi wewnętrzne nie oznaczone na rysunku planu;

8) miejsca postojowe zapewnić na terenie własnych działek budowlanych, chyba że ustalenia szczegółowe 
stanowią inaczej, przyjmując nie mniej niż:

a) 1,5 miejsca na lokal mieszkalny dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

b) 35 miejsc na 100 zatrudnionych w administracji,

c) 3 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego;

9) dla działek zabudowanych bez możliwości parkowania dopuszcza się organizowanie miejsc parkingowych 
na najbliżej położonych terenach miejskich przeznaczonych na ten cel lub na nieruchomościach, do których 
inwestor ma tytuł prawny.

2. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się jako obowiązujące:
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1) sieci infrastruktury technicznej lokalizować w liniach rozgraniczających drogi, zgodnie z planem 
i przepisami odrębnymi;

2) istniejące sieci kolidujące z przyszłym zainwestowaniem przebudować zgodnie z planem

i przepisami odrębnymi;

3) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej na terenach zieleni naturalnej

i urządzonej oraz na terenach zabudowy w pasie pomiędzy liniami rozgraniczającymi pasów drogowych 
a liniami zabudowy.

3. W zakresie gospodarki wodnej ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;

2) wszystkie działki budowlane i budynki muszą być podłączone do sieci wodociągowej i posiadać przyłącze 
wodociągowe umożliwiające pobór wody zgodnie z funkcją i sposobem zagospodarowania.

4. W zakresie kanalizacji deszczowej ustala się:

1) wszystkie działki budowlane powinny posiadać kanalizację deszczową w stopniu wystarczającym dla 
obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania działki;

2) wszystkie zrzuty wód opadowych muszą być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach;

3) do czasu budowy sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na terenie 
własnych działek budowlanych.

5. W zakresie gospodarki ściekowej ustala się:

1) obszar objęty planem położony jest na obszarze aglomeracji Mrągowo wyznaczonej przepisami odrębnymi; 
termin budowy kanalizacji sanitarnej dla obszaru aglomeracji Mrągowo, określono w Krajowym Programie 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych;

2) ścieki odprowadzić do miejskiej oczyszczalni ścieków;

3) wszystkie budynki na działce budowlanej muszą być podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej i posiadać 
przyłącze kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla 
sposobu zabudowy i zagospodarowania działek.

6. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się:

1) wszystkie budynki oraz działki budowlane muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać 
przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla 
obsługi funkcji zabudowy i zagospodarowania działki;

2) sieć średniego i niskiego napięcia lokalizować jako podziemną;

3) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4kV zgodnie z przepisami odrębnymi, a ich 
lokalizacja w przypadku zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną nie wymaga zmiany planu.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

1) wszystkie budynki przeznaczone na pobyt ludzi muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła ciepła 
w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania.

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) zaopatrzenie z sieci gazowej;

2) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się indywidualne źródła zaopatrzenia w gaz;

3) zachować normatywne odległości sieci gazowych od innych sieci i obiektów zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

9. W zakresie telekomunikacji ustala się:

1) sieć telekomunikacyjną lokalizować jako podziemną, zgodnie z planem i przepisami odrębnymi;
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2) obsługę telekomunikacyjną zapewnić poprzez rozbudowę sieci telekomunikacyjnej oraz rozwój łączności 
bezprzewodowej.

10. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1) nakaz zabezpieczenia w granicach działek, do których inwestor ma tytuł prawny, miejsc pod lokalizację 
kontenerów lub pojemników do czasowego gromadzenia odpadów z uwzględnieniem możliwości ich 
segregacji, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się wyznaczenie miejsc pod lokalizację kontenerów lub pojemników dla zbiorowego 
gromadzenia odpadów z uwzględnieniem możliwości ich segregacji, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 16. Granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz wymagające 
przekształceń i rekultywacji:

1. Na obszarze objętym planem znajdują się obszary wymagające rehabilitacji istniejącej zabudowy oraz 
przekształceń, wyznaczone na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

2. W granicach obszarów wymagających rehabilitacji i przekształceń:

1) należy dążyć do odtworzenia historycznego układu urbanistycznego, w tym uporządkowania podziałów 
geodezyjnych nieruchomości, likwidacji zabudowy gospodarczej wewnątrz historycznych parcel.

§ 17. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1. Do czasu lokalizacji projektowanych funkcji dopuszcza się użytkowanie dotychczasowe, o ile jest ono 
zgodne z przepisami odrębnymi.

2. Dla dotychczas obowiązującego użytkowania nie ustala się terminów czasowych.

§ 18. Stawki procentowe na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawyz 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Ustala się stawkę procentową dla terenów oznaczonych symbolami:

1) MUS, MWU, UMW, MNU, U, PU, RU, UT, UC – 30%;

2) UK, UKM, UO, US, KDW, KSp, KSg – 15%.

2. Dla pozostałych terenów ustala się – 1%.

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe.

Jednostka „A”

§ 19. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami A1UA, A2UA.

1. Przeznaczenie – tereny usług administracji publicznej.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenach znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji nowych budynków;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni nieruchomości;

3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 20. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A3U.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług nieuciążliwych.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się rozbudowę budynku do parametrów:
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a) wysokość budynku do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci do 45º, kryty dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej 
czerwieni;

2) intensywność zabudowy od 0,5 do 0,8;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 5% powierzchni nieruchomości.

§ 21. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A3aUA.

1. Przeznaczenie – tereny usług administracji publicznej.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej;

2) na terenie znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dach dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º, kryty dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej 
czerwieni,

c) intensywność zabudowy od 0,3 do 0,6,

d) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni nieruchomości.

§ 22. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A4U.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług nieuciążliwych.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji nowych budynków;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni nieruchomości;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 23. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A5U.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług nieuciążliwych.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynku do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci do 45º, kryty dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej 
czerwieni;

3) intensywność zabudowy od 0,2 do 0,4;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni nieruchomości;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy w linii rozgraniczającej drogi 03KDL.

§ 24. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A6KSp.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń komunikacji – parking.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
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1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni nieruchomości.

§ 25. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami A7U, A8U.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy usług nieuciążliwych.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren A8U znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) intensywność zabudowy od 0,7 do 0,9;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 1% powierzchni nieruchomości;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;

4) dopuszcza się zmianę geometrii dachu na dwuspadowy o nachyleniu połaci od 25° do 45°, z pokryciem 
dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni oraz nadbudową do dwóch kondygnacji nadziemnych 
z dopuszczeniem poddasza użytkowego.

§ 26. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami A9MWU, A10MWU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie A9MWU znajdują się budynki objęty ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków;

2) na terenach znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu lub wielospadowe kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni o nachyleniu 
połaci od 25° do 45°,

c) intensywność zabudowy, zgodnie z §11 ust. 1 pkt 3,

d) powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z §11 ust. 1 pkt 4,

e) zakazuje się lokalizacji budynków garażowych i gospodarczych,

f) obowiązująca linia zabudowy dla terenu 9MWU jak na rysunku planu,

g) obowiązująca linia zabudowy dla terenu 10MWU w pierzei drogi 03KDL (ulica Królewieckiej).

§ 27. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A11MWU,UT.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi,

z dopuszczeniem usług turystycznych.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej 
czerwieni;

3) intensywność zabudowy, zgodnie z §11 ust. 1 pkt 3;

4) powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z §11 ust. 1 pkt 4;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od drogi pieszo-rowerowej 01KXR.
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§ 28. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A12UMW.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci od 25° do 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej 
czerwieni;

3) intensywność zabudowy, zgodnie z §11 ust. 1 pkt 3;

4) powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z §11 ust. 1 pkt 4.

§ 29. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami A13MUS, A14MUS, A15MUS.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy śródmiejskiej.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) część terenu A15MUS znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

2) tereny A14MUS i A15MUS znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej;

3) na terenach A14MUS i A15MUS znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do rejestru 
zabytków;

4) na terenach A13MUS, A14MUS i A15MUS znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do 
ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) w pierzei ulicy Królewieckiej dopuszcza się wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych 
z dopuszczeniem poddasza użytkowego w najwyższej kondygnacji,

b) na terenie A15MUS dla budynków zlokalizowanych w głębi terenu dopuszcza się wysokość do dwóch 
kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego w najwyższej kondygnacji,

c) dachy symetryczne, dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 25° do 45° z dopuszczeniem 
dachów mansardowych, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni;

2) zakazuje się lokalizacji nowych garaży i budynków gospodarczych,

3) obowiązująca linia zabudowy w pierzei drogi 03KDL, pozostałe nieprzekraczalne linie jak na rysunku 
planu,

4) intensywność zabudowy, zgodnie z §11 ust. 1 pkt 3,

5) powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z §11 ust. 1 pkt 4.

§ 30. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A16UKM.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług sakralnych.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) część terenu znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej;

2) część terenu znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

3) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków oraz wpisu do 
ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji nowych budynków;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni nieruchomości.
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§ 31. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami A17MWU, A17aMWU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) część terenu A17aMWU znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej;

2) część terenu A17MWU znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

3) na terenie A17aMWU znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych, z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci 25° do 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni,

c) na terenie A17aMWU dopuszcza się dachy mansardowe;

2) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

3) na terenie A17aMWU dopuszcza się garaże wolnostojące lub bliźniacze zlokalizowane na granicy dwóch 
działek sąsiednich o parametrach:

a) wysokość budynku do 6,0 m,

b) dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 25° do 45°, kryty dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej 
czerwieni,

c) w przypadku lokalizacji garaży na granicy działek sąsiednich;

4) intensywność zabudowy, zgodnie z §11 ust. 1 pkt 3;

5) powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z §11 ust. 1 pkt 4;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 32. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami A18MNU, A19MNU, A20MNU, A20aMNU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie A19MNU znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków;

2) na terenach A18MNU, A20MNU i A20aMNU znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do 
ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych, z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30° do 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni,

c) dla terenów A18MNU i A19MNU dopuszcza się dachy płaskie;

2) dopuszcza się garaże wolnostojące lub bliźniacze zlokalizowane na granicy dwóch działek sąsiednich 
o parametrach:

a) wysokość budynków do 6,0 m,

b) dachy dwuspadowe lub płaskie nawiązujące kształtem i rodzajem pokrycia do budynków mieszkalnych 
na nieruchomości;
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3) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,25;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni nieruchomości;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 33. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A21Kk.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń infrastruktury kanalizacji sanitarnej (przepompownia ścieków).

§ 34. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A22WS.

1. Przeznaczenie – teren wód powierzchniowych.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się pomost;

2) obowiązują przepisy odrębne dotyczące gospodarki wodnej.

§ 35. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A23UKS.

1. Przeznaczenie – teren placu miejskiego (Plac Kajki).

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz w strefie ochrony konserwatorskiej 
archeologicznej.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych jeśli nie są to obiekty związane z organizacją imprez;

3) w programie zagospodarowania terenu należy m. in. uwzględnić:

a) realizację posadzki całego terenu w jednym poziomie,

b) lokalizację obiektów małej architektury oraz elementów mogących stanowić wyróżniki podkreślające 
charakter miejskiego placu np. w formie rzeźb i instalacji,

c) zieleń urządzoną;

4) dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych wzdłuż wewnętrznego ciągu komunikacji kołowej;

5) dopuszcza się budowę parkingu podziemnego pod powierzchnią placu dostępnego z drogi 015KDD.

§ 36. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami A24U, A24aU, A25U.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług nieuciążliwych.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie A25U znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków dla terenów 24U i 25U – dwie kondygnacje nadziemne,

z dopuszczeniem poddasza użytkowego w najwyższej kondygnacji,

b) wysokość budynków dla terenu 24aU – jedna kondygnacja nadziemna,

c) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45o, kryty dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni,

d) dopuszcza się dach płaski;

2) intensywność zabudowy od 0,2 do 0,6;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 15% powierzchni nieruchomości;
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4) nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) dla terenów A24U i A24aU - 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi 02KDL (ulica Bohaterów Warszawy),

a) dla terenu A25U – wzdłuż linii rozgraniczającej drogę 02KDL.

§ 37. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A26UO.

1. Przeznaczenie – teren usług oświaty i wychowania.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) część terenu znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej;

2) na terenie znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynku do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) kształtem i pokryciem dachu nawiązać do budynku zabytkowego;

2) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,3;

3) powierzchnia biologicznie czynna z wyłączeniem boisk trawiastych nie może być mniejsza niż 20% 
powierzchni nieruchomości;

4) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 38. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A27MWU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowego) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30o do 45o, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni,

c) dopuszcza się dachy płaskie;

2) intensywność zabudowy od 0,15 do 0,4;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni nieruchomości;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy dla 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi 01KDZ (ulica Mrongowiusza) 
i 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi 02KDL (ulica Bohaterów Warszawy).

§ 39. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolami A28MNU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30o do 45o, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

3) dopuszcza się dachy płaskie;

4) intensywność zabudowy od 0,15 do 0,4;
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5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni nieruchomości.

§ 40. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami A29Z, A30Z, A31Z.

1. Przeznaczenie – teren zieleni naturalnej.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) część terenów A30Z i A31Z znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenów:

1) zasady zagospodarowania terenów określone są w §8 ust.3.

§ 41. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami A32ZP, A33ZP.

1. Przeznaczenie – teren zieleni urządzonej.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren 33ZP znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

3) dopuszcza się lokalizację ścieżek pieszych, pieszo-rowerowych i dydaktycznych.

§ 42. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami A34MWU, A35MWU, A36MWU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenach znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe od 25º do 45º kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni,

c) dopuszcza się dach mansardowy kryty jak w lit. b,

d) dopuszcza się zmianę dachów płaskich na mansardowe lub spadowe kryte jak w lit. b;

2) intensywność zabudowy dla terenu A35MWU od 0,3 do 0,5;

3) intensywność zabudowy dla pozostałych terenów jak w §11 ust. 1 pkt 3;

4) powierzchnia biologicznie czynna dla terenu A35MWU nie może być mniejsza niż 30% powierzchni 
nieruchomości;

5) powierzchnia biologicznie czynna dla pozostałych terenów jak w §11 ust. 1 pkt 4;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 43. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A37MWU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do czterech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

3) dopuszcza się dachy mansardowe lub płaskie;
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4) intensywność zabudowy od 0,25 do 0,4;

5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni terenu;

6) nieprzekraczalne linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 44. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami A38MUS, A39MUS, A40MUS, A41MUS, 
A41aMUS, A42MUS, A43MUS, A44MUS, A44aMUS, A45MUS, A46MUS, A47MUS, A48MUS, A49MUS, 
A50MUS, A51MUS, A52MUS, A53MUS, A53aMUS.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy śródmiejskiej.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) tereny A41MUS, A42MUS, A43MUS, A44MUS, A44aMUS A45MUS, A46MUS, A49MUS, A51MUS 
oraz część terenów A48MUS, A50MUS znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

2) tereny A38MUS, A39MUS, A40MUS, A41MUS, A41aMUS, A 42MUS, A43MUS, A44MUS, A44aMUS, 
A45MUS, A46MUS, A47MUS, A48MUS, A49MUS, A51MUS oraz część terenu A50MUS, znajdują się 
w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej;

3) na terenach A40MUS, A42MUS, A43MUS, A44aMUS, A46MUS, A50MUS, A51MUS, A52MUS, 
znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków;

4) na terenach A38MUS, A40MUS, A41MUS, A42MUS, A43MUS, A44MUS, A44aMUS, A45MUS, 
A46MUS, A47MUS, A48MUS, A49MUS, A50MUS, A51MUS, A52MUS, A53MUS, A53aMUS znajdują 
się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji, na zapleczu zabudowy dopuszcza się budynki do dwóch kondygnacji 
nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 25º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni,

c) dopuszcza się dachy mansardowe kryte dachówką jak wyżej;

2) budynki nowe zlokalizowane w pierzei ulicy Królewieckiej, Ratuszowej, Mały Rynek, Warszawskiej 
i Roosevelta kształtem dachu i rodzajem pokrycia winny nawiązywać do sąsiednich budynków 
zabytkowych;

3) wzdłuż ulicy Królewieckiej, Ratuszowej, Mały Rynek, Warszawskiej i Roosevelta zabudowę kształtować 
jako pierzejową;

4) na terenie A39MUS dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy działek; dla pozostałych terenów 
obowiązują zasady określone w §11;

5) zakazuje się budowy nowych garaży i budynków gospodarczych;

6) na terenie A39MUS dopuszcza się garaże dobudowane w bryłę budynku;

7) intensywność zabudowy dla terenów:

a) A41aMUS, A42MUS, A43MUS, A44 MUS, A44aMUS, A53MUS od 0,8 do 0,95,

b) A47MUS, A48MUS, A49MUS, A51MUS, A53aMUS od 0,2 do 0,7,

c) A38MUS, A39MUS, A40MUS, A41MUS, A45MUS, A46MUS, A50MUS, A52MUS jak w §11 
ust. 1 pkt 3;

8) powierzchnia biologicznie czynna jak w §11 ust. 1 pkt 4;

9) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 45. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A54KSp.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń komunikacji – parking.
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2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) część terenu znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków.

§ 46. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A55UKM.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy sakralnej.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

2) na terenie znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków oraz budynek 
objęty ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 35º do 45º kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

2) intensywność zabudowy od 0,2 do 0,25;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni terenu;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 47. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami A56ZP, 57ZP i A58ZP.

1. Przeznaczenie – tereny zieleni urządzonej.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) tereny A56ZP i A57ZP znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz w strefie ochrony 
konserwatorskiej archeologicznej;

2) część terenu A58ZP znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

3) dopuszcza się lokalizację ścieżek pieszych, pieszo-rowerowych i dydaktycznych.

§ 48. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A59KSp.

1. Przeznaczenie – tereny urządzeń komunikacji – parkingi.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) zakazuje się grodzenia terenu;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 5% powierzchni terenu.

§ 49. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A60U.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług nieuciążliwych.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) część terenu znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
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1) wysokość budynków jedna kondygnacja nadziemna do 6,0 m;

2) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45o, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej 
czerwieni;

3) dopuszcza się dachy płaskie;

4) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,3;

5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40%;

6) dopuszcza się wiaty o lekkich konstrukcjach do wysokości 2,50 m.

§ 50. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A61KSg.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń komunikacji – zespół garaży.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

1) intensywność zabudowy od 0,35 do 0,5;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 2% powierzchni terenu.

§ 51. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A62RU.

1. Przeznaczenie – teren gospodarstwa ogrodniczego.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30o do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

2) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych o parametrach:

a) wysokość budynków jedna kondygnacja nadziemna lecz nie wyżej niż 6,0 m,

b) kształt dachu i rodzaj pokrycia dowolny;

3) intensywność zabudowy od 0,03 do 0,06;

4) powierzchnia biologicznie czynna z wyłączeniem upraw ogrodniczych nie może być mniejsza niż 20% 
z uwzględnieniem żywopłotów wzdłuż granic terenu;

5) zakazuje się składowania środków ochrony roślin, nawozów oraz innych materiałów na wolnym powietrzu;

6) dopuszcza się ogrzewanie wyłącznie z zastosowaniem paliw ekologicznych oraz ze źródeł odnawialnych;

7) dopuszcza się ogrodzenie z siatki w żywopłocie;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 01KDZ (ulica Mrongowiusza) oraz 
wzdłuż linii rozgraniczającej drogi 04KDL (ulica Mickiewicza).

§ 52. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A63MWU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej 
czerwieni;

3) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,5;
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4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 10% powierzchni terenu;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 01KDZ (ulica Mrongowiusza) oraz 
6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 04KDL (ulica Mickiewicza).

§ 53. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami A64MWU, A64aMWU, A65MWU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) tereny A64MWU i A65MWU znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej;

2) na terenach znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną 
w kolorze ceglastej czerwieni;

2) intensywność zabudowy jak w §11 ust. 1 pkt 3;

3) powierzchnia biologicznie czynna jak w §11 ust. 1 pkt 4;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy w pierzei drogi lokalnej 04KDL (ulica Mickiewicza).

§ 54. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami A66KSp.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń komunikacji – parking.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) tereny znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) w projekcie zagospodarowania terenu przewidzieć ścieżkę pieszą łączącą drogę 04KDL (ul. Mickiewicza) 
z terenem A58ZP;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 5% powierzchni terenu.

§ 55. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A67G.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń infrastruktury gazowej.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej.

§ 56. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A68E.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej.

§ 57. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami A69MWU i A70MWU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie A70MWU znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:
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a) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy symetryczne, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 25º do 45º, kryte dachówką 
ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni;

2) intensywność zabudowy jak w §11 ust. 1 pkt 3;

3) powierzchnia biologicznie czynna jak w §11 ust. 1 pkt 4;

4) nieprzekraczalne linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 58. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A71ZP.

1. Przeznaczenie – teren zieleni urządzonej.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) część terenu znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz w strefie ochrony 
konserwatorskiej archeologicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

3) dopuszcza się lokalizację ścieżek pieszych, pieszo-rowerowych i dydaktycznych.

§ 59. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A72U.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług nieuciążliwych.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

2) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej;

3) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków oraz budynek 
objęty ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) obowiązujące linie zabudowy jak na rysunku planu;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 1% powierzchni terenu.

§ 60. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A73UKM.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług sakralnych.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

2) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej;

3) na terenie znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji nowych budynków;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni terenu.

§ 61. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A74MWU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):
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1) teren znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz w strefie ochrony konserwatorskiej 
archeologicznej.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do czterech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 25º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

3) intensywność zabudowy od 0,2 do 0,6;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 5% powierzchni nieruchomości;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 62. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A75KSp.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń komunikacji – parking.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

§ 63. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A76MNU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz w strefie ochrony konserwatorskiej 
archeologicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

3) intensywność zabudowy od 0,6 do 0,8;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 5% powierzchni nieruchomości;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 64. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A77UT.

1. Przeznaczenie – teren usług turystycznych.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

2) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do czterech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) dachy wielospadowe, o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej 
czerwieni;

3) intensywność zabudowy od 0,4 do 0,6;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni terenu;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 65. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A78E.
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1. Przeznaczenie – teren urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.

§ 66. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A79MNU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy symetryczne, dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką 
ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni;

2) zakaz lokalizacji budynków garażowych wolnostojących;

3) intensywność zabudowy od 0,2 do 0,6;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni nieruchomości;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 018KDD (ulica Rybna), 02KXR( ul. 
Nadbrzeżna) i 043KDD oraz 5,0 m od osi jezdni drogi 017KDD (ul. Jeziorna).

§ 67. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A80MUS.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy śródmiejskiej.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy winny nawiązywać kształtem i rodzajem pokrycia do budynków sąsiednich;

2) intensywność zabudowy zgodnie z §11 ust. 1, pkt 3;

3) powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z §11 ust. 1, pkt 4;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy 7,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 017KDD (ulica 
Jeziorna), pozostałe obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 68. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami A81MWU, A82MWU, A83MWU, A84MWU, 
A85MWU, A86MWU, A87MWU, A88MWU, A89MWU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie A89MWU znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków;

2) na terenach A81MWU, A82MWU, A83MWU, A85MWU, A86MWU, A89MWU znajdują się budynki 
objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,
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b) dachy symetryczne, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 25º do 45º, kryte dachówką 
ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni,

c) dopuszcza się dachy mansardowe, kryte jak w lit. b;

2) budynki usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków zabytkowych winny nawiązywać kształtem 
dachu i rodzajem pokrycia do budynków zabytkowych, ich kalenica główna nie powinna przewyższać 
wysokością kalenicy głównej budynków zabytkowych;

3) zakazuje się lokalizacji nowych budynków garażowych;

4) intensywność zabudowy zgodnie z §11 ust. 1, pkt 3;

5) powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z §11 ust. 1, pkt 4;

6) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;

7) dla terenu A87MWU dopuszcza się organizowanie miejsc parkingowych na najbliżej położonych terenach 
miejskich przeznaczonych na ten cel lub na nieruchomościach, do których inwestor ma tytuł prawny.

§ 69. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A90UT.

1. Przeznaczenie – teren usług turystycznych.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do czterech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) dachy symetryczne, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 25º do 45º, kryte dachówką ceramiczną 
w kolorze ceglastej czerwieni;

3) intensywność zabudowy od 0,3 do 0,6;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni terenu;

5) nieprzekraczalne linia zabudowy 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 02KXR, 3,0 m od drogi 016KDD 
(ulica Roosvelta) oraz wzdłuż linii rozgraniczającej drogi 019KDD (ulica Chopina).

§ 70. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A91MNU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy symetryczne o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej 
czerwieni;

2) dopuszcza się budynki garażowe wolnostojące lub zlokalizowane na granicy dwóch działek sąsiednich 
o parametrach :

a) wysokość budynków do 6,0 m,

b) dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu połaci od 25º do 45º, kryte dachówką ceramiczną 
w kolorze ceglastej czerwieni,

c) w przypadku lokalizacji garażu na granicy z działką sąsiednią spadek dachu winien być skierowany 
w kierunku działki właściciela;

3) intensywność zabudowy wolnostojącej od 0,2 do 0,3;

4) intensywność zabudowy szeregowej od 0,3 do 0,6;
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5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% dla zabudowy wolnostojącej i 10% dla 
szeregowej;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 71. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A92E.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.

§ 72. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A93MWU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie A93MWU znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 35o do 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

2) intensywność zabudowy zgodnie z §11 ust. 1, pkt 3;

3) powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z §11 ust. 1, pkt 4;

4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 73. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A94ZP.

1. Przeznaczenie – teren zieleni urządzonej.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) dopuszcza się obiekty małej architektury.

§ 74. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A95ZP.

1. Przeznaczenie – teren zieleni urządzonej.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) dopuszcza się obiekty małej architektury.

§ 75. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami A96MWU, A97MWU, A98MWU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenach A96MWU, A97MWU znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do rejestru 
zabytków;

2) na terenie A97MWU znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji z dopuszczeniem poddasza użytkowego w najwyższej 
kondygnacji,
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b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 35o do 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

2) intensywność zabudowy zgodnie z §11 ust. 1, pkt 3;

3) powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z §11 ust. 1, pkt 4;

4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 76. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A99ZP.

1. Przeznaczenie – teren zieleni urządzonej.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) dopuszcza się obiekty małej architektury.

§ 77. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A100MNU

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) zabudowę kształtować jako wolnostojącą lub szeregową,

c) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30º do 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

2) dopuszcza się garaże o parametrach:

a) wysokość garaży do 6,0 m,

b) dach symetryczny o nachyleniu połaci od 25º do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni,

c) w przypadku lokalizacji garaży na granicy z działką sąsiednią, spadek dachu winien być skierowany 
w kierunku działki właściciela;

3) dopuszcza się lokalizację budynków i budowli na granicy działek budowlanych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

4) intensywność zabudowy od 0,2 do 0,6;

5) powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 15% powierzchni nieruchomości;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 78. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A101E.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej.

§ 79. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A102UK.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług kultury.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajduje się budynek objęty ochroną prawną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.
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3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynku do trzech kondygnacji nadziemnych,

b) budynki winny kształtem i pokryciem dachu nawiązać do zabudowy zabytkowej;

2) intensywność zabudowy od 0,25 do 0,5;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni terenu;

4) nieprzekraczalne linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 80. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A103UKS (Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego).

1. Przeznaczenie – teren placu miejskiego.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) dopuszcza się obiekty małej architektury;

3) dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 15%.

§ 81. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A104UO.

1. Przeznaczenie – teren usług oświaty i wychowania.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajduje się budynek objęty ochroną prawną na podstawie wpisu do rejestru zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 5% powierzchni terenu;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 82. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A105Kk.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń infrastruktury sanitarnej.

§ 83. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A106KS.

1. Przeznaczenie – teren komunikacji.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się dowolne podziały geodezyjne w celu regulacji stanu prawnego.

§ 84. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A107WS, A107aWS, A107bWS

1. Przeznaczenie – teren wód powierzchniowych.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) obowiązują przepisy odrębne dotyczące gospodarki wodnej;

2) na terenie A107WS dopuszcza się lokalizację pomostów;

3) na terenie A107aWS lokalizacja nowych pomostów w odległości nie mniejszej niż 50,0 m od istniejących 
pomostów;

4) na terenie A107bWS nie dopuszcza się lokalizacji nowych pomostów.

§ 85. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolami A108MNU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
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1) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z obowiązkiem realizacji ostatniej kondygnacji 
w poddaszu użytkowym, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) wysokość budynków nie może przekraczać 12,0 m;

3) dachy dwu- lub wielospadowe od 30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni;

4) zabudowę kształtować jako wolnostojącą, bliźniaczą i szeregową;

5) zabudowa usługowa wolnostojąca nie może przekroczyć 500 m2 powierzchni terenu;

6) zakazuje się lokalizacji nowych budynków garażowych;

7) poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 0,60 m, licząc od najwyższego punktu terenu w obrysie 
budynku;

8) intensywność zabudowy od 0,05 do 0,5;

9) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni terenu;

10) nieprzekraczalne linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 86. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A109Kk.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń infrastruktury kanalizacji sanitarnej.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz w strefie ochrony konserwatorskiej 
archeologicznej.

§ 87. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A110E.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz w strefie ochrony konserwatorskiej 
archeologicznej.

Jednostka „B”

§ 88. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami B1MNU, B2MNU.

1. Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenach znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 35° do 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

2) zabudowę kształtować jako wolnostojącą lub bliźniaczą;

3) dopuszcza się lokalizację garaży o parametrach:

a) wysokość budynków do 6,0 m,

b) dachy symetryczne dwuspadowe, o nachyleniu połaci od 25° do 45°, kryte dachówką ceramiczną lub 
materiałem dachówkopoodbnym w kolorach jak w budynkach mieszkalnych,

c) dopuszcza się lokalizację garaży na granicy dwóch działek sąsiednich przy czym spadek dachów 
powinien być skierowany w kierunku własnej działki;

4) intensywność zabudowy od 0,15 do 0,35;
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5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni nieruchomości;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) dla terenu B1MNU – wzdłuż elewacji istniejących budynków jednak nie mniej niż 9,0 m od linii 
rozgraniczającej drogi 01KDW (ul. Sołtyska) oraz 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 01KDL (ul. 
Sołtyska),

b) dla terenu B2MNU - 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 01KDD (ulica Sołtyska).

§ 89. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B2aMNU.

1. Przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) adaptuje się istniejącą zabudowę;

2) dopuszcza się zmianę przeznaczenia terenu na usługi oświaty i wychowania;

3) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,25;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni nieruchomości.

§ 90. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B3MNU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35° do 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

2) zabudowę kształtować jako wolnostojącą lub bliźniaczą;

3) dopuszcza się lokalizację garaży wolnostojących o parametrach:

a) wysokość budynków do 6,0 m,

b) dachy symetryczne dwuspadowe, o nachyleniu połaci od 25° do 45°, kryte dachówką ceramiczną 
w kolorze jak w budynkach mieszkalnych,

c) dopuszcza się lokalizację garaży na granicy dwóch działek sąsiednich przy czym spadek dachów 
powinien być skierowany w kierunku działki właściciela;

4) intensywność zabudowy od 0,15 do 0,35;

5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni nieruchomości;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi 01KDZ (ulica Mrongowiusza) oraz 
6,0 m od linii rozgraniczających dróg 01KDL, 01KDD (ul. Sołtyska) i ulicy Polnej (poza obszarem 
opracowania).

§ 91. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B4E.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.

§ 92. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B5Kk.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń infrastruktury sanitarnej.
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§ 93. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B6KSp.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń komunikacji – parking.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni nieruchomości.

§ 94. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami B7MWU, B8MWU, B9MWU, B10MWU, 
B10aMWU, B10bMWU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie B10MWU znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków;

2) na terenach znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1. dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków na terenie B9MWU do pięciu kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza 
użytkowego w najwyższej kondygnacji,

b) wysokość budynków na pozostałych terenach do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem 
poddasza użytkowego w najwyższej kondygnacji,

c) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną 
w kolorze ceglastej czerwieni,

d) dopuszcza się kształt dachu płaski na terenie B9MWU;

2) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zlokalizowaną na terenie B9MWU;

3) zakazuje się lokalizacji nowych garaży;

4) intensywność zabudowy zgodnie z §11 ust. 1, pkt 3;

5) powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z §11 ust. 1, pkt 4;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 95. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami B11UO, B12UO.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy usług oświaty i wychowania.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) kształt dachu płaski;

3) dopuszcza się stosowanie dachów spadowych o nachyleniu połaci od 25o do 45°, krytych dachówką 
ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni;

4) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,25;

5) powierzchnia biologicznie czynna z wyłączeniem boisk trawiastych nie może być mniejsza niż 20% 
powierzchni nieruchomości.

§ 96. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami B13Z, B13aZ, B14Z.

1. Przeznaczenie – tereny zieleni naturalnej.

2. Zasady zagospodarowania terenów:

1) tereny znajdują się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody, obowiązują zasady ochrony zgodnie 
z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami §8 ust. 3 oraz §10 ust. 2 pkt 1-3.
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§ 97. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami B14WS i B15WS.

1. Przeznaczenie – tereny wód powierzchniowych.

2. Zasady zagospodarowania terenów:

1) obowiązują przepisy odrębne dotyczące gospodarki wodnej;

2) na terenie B15WS dopuszcza się lokalizację pomostu;

3) zakazuje się usuwania roślinności przybrzeżnej.

§ 98. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B16MWU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do czterech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 25º do 45º, kryte dachówką ceramiczną 
w kolorze ceglastej czerwieni;

3) dopuszcza się dachy mansardowe i płaskie;

4) zakazuje się lokalizacji garaży;

5) intensywność zabudowy od 0,25 do 0,35;

6) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni nieruchomości;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 99. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami B17W, B18W, B19W, B20W i B21W.

1. Przeznaczenie – tereny urządzeń infrastruktury wodociągowej (ujęcia wody ze strefami bezpośredniej 
ochrony).

2. Zasady zagospodarowania terenów:

1) zasady zagospodarowania terenów zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 100. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B22US.

1. Przeznaczenie – teren sportu.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się budowę budynku gospodarczego z częścią socjalną o powierzchni zabudowy do 200 m2, 
o parametrach:

a) wysokość budynku jedna kondygnacja nadziemna, lecz nie wyżej niż 8,0 m,

b) dach symetryczny, dwu- lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 25º do 45º, kryty dachówką 
ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni;

2) budynek gospodarczy lokalizować w sąsiedztwie parkingu B30KSp;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 90% powierzchni nieruchomości;

4) miejsca postojowe lokalizować na terenie B30KSp.

§ 101. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B23ZCz, B24ZCz, B25ZCz, B26ZCz.

1. Przeznaczenie – tereny cmentarzy.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) tereny B23ZCz, B24ZCz, B25ZCz znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

2) tereny B23ZCz i B24ZCz są objęte ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków;

3) tereny B25ZCz i B26ZCz są objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.
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3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) cmentarze objęte prawną ochroną zabytków, obowiązują ustalenia zawarte w §9.

§ 102. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami B27U, B28U.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy usług nieuciążliwych.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczeniem poddasza użytkowego w najwyższej 
kondygnacji;

2) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 25º do 45º kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

3) intensywność zabudowy dla terenu B27U od 0,20 do 0,75;

4) intensywność zabudowy dla terenu B28U od 0,10 do 0,4;

5) powierzchnia biologicznie czynna:

a) dla terenu B27U nie może być mniejsza niż 20% powierzchni nieruchomości,

b) dla terenu B28U nie może być mniejsza niż 50% powierzchni nieruchomości;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) dla terenu 27U – wzdłuż elewacji istniejących budynków,

b) dla terenu 28U – 8,0 od linii graniczącej drogi lokalnej 08KDL (ulica Brzozowa).

§ 103. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B29U.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług nieuciążliwych.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynku do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dach dwu- lub wielospadowy o nachyleniu połaci do 45°, kryty dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

2) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową z zakazem rozbudowy i nadbudowy, dopuszcza się zmianę 
funkcji na usługową;

3) dopuszcza się lokalizację garażu o parametrach:

a) wysokość budynku do 6,0 m,

b) dach symetryczny dwuspadowy o nachyleniu połaci od 25° do 45°, kryty dachówką ceramiczną lub 
materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni;

4) intensywność zabudowy od 0,15 do 0,3;

5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni nieruchomości;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy wzdłuż linii rozgraniczającej drogi 08KDL (ul. Brzozowa).

§ 104. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B30KSp.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń komunikacji - parking.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;
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2) zakaz grodzenia terenu.

§ 105. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B31MNU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

a) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków mieszkalnych dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczeniem poddasza 
użytkowego w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

2) dopuszcza się lokalizację garaży o parametrach:

a) wysokość budynków do 6,0 m,

b) dachy symetryczne dwuspadowe, o nachyleniu połaci od 25º do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub 
materiałem dachówkopodobnym w kolorze jak w budynkach mieszkalnych,

c) dopuszcza się lokalizację garaży na granicy działek sąsiednich przy czym spadek dachów powinien być 
skierowany w kierunku własnej działki;

3) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni nieruchomości;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 106. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B32MWU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej 
czerwieni;

3) intensywność zabudowy od 0,20 do 0,4;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni nieruchomości;

5) zakazuje się lokalizacji nowych garaży;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi 01KDZ (ulica Mrongowiusza) oraz 
8,0 m od linii rozgraniczającej drogi 041KDD (ulica Spacerowa).

§ 107. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B33T.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) adaptuje się istniejące budowle;

2) wysokość nowych budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

3) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną

w kolorze ceglastej czerwieni;

4) intensywność zabudowy od 0,05 do 0,2;
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5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni nieruchomości;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy 12,0 m od linii rozgraniczającej drogi 09KDX (ulica Spacerowa).

§ 108. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B34U.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług nieuciążliwych.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków;

2) na terenie znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się przystosowanie obiektu do nowej funkcji usługowej jak: mała gastronomia, informacja 
turystyczna, muzeum itp. na zasadach określonych w §9;

2) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość nowych budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza 
użytkowego w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

3) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,3;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni nieruchomości;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy od 4,0 m do 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 09KDX, jak na rysunku 
planu.

§ 109. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami B35MNU, B35aMNU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie B35aMNU znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

2) dopuszcza się lokalizację garaży o parametrach:

a) wysokość budynków do 6,0 m,

b) dachy symetryczne, dwuspadowe kształtem dachu i rodzajem pokrycia nawiązującym do budynków 
mieszkalnych;

3) intensywność zabudowy od 0,05 do 0,25;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni nieruchomości;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) dla terenu B35MNU - 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi pieszo-jezdnej 09KDX,

b) dla terenu B35aMNU - wzdłuż elewacji istniejącego budynku, lecz nie mniej niż 7,0 m od linii 
rozgraniczającej drogi 01KDZ (ulica Mrongowiusza).

§ 110. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami B36ZP, B37ZP.

1. Przeznaczenie – teren zieleni urządzonej.
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2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) adaptuje się istniejącą wieżę ciśnień na terenie B36ZP;

2) zakazuje się lokalizacji nowych budynków;

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

4) dopuszcza się lokalizację ścieżek pieszych, pieszo-rowerowych i dydaktycznych.

§ 111. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami B38MWU, B39MWU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenach znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną

w kolorze ceglastej czerwieni;

2) zakazuje się lokalizacji nowych budynków garażowych i gospodarczych;

3) intensywność zabudowy zgodnie z §11 ust. 1, pkt 3;

4) powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z §11 ust. 1, pkt 4;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 112. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami B40UO, B41UO, B42UO.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy usług oświaty i wychowania.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenach B40UO i B42UO znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji 
zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 25º do 45º, lub mansardowe, kryte dachówką 
ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni;

2) dopuszcza się budynki garażowe o wysokości jednej kondygnacji nadziemnych do 6,0 m, nawiązujące 
kształtem i rodzajem pokrycia dachu do budynków oświaty;

3) intensywność zabudowy dla terenów:

a) B40UO – od 0,2 do 0,3,

b) B41UO – od 0,05 do 0,1,

c) B42UO– od 0,3 do 0,4;

4) powierzchnia biologicznie czynna dla terenów (nie licząc powierzchni trawiastych boisk):

a) B40UO – nie może być mniejsza niż 30 % powierzchni nieruchomości,

b) B41UO – nie może być mniejsza niż 30 % powierzchni nieruchomości,

c) B42UO – nie może być mniejsza niż 10 % powierzchni nieruchomości;
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5) nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) dla terenu B40UO – 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi 09KDX i 041KDD (ulica Spacerowa) oraz jak 
na rysunku planu,

b) dla terenu B41UO – 25,0 m od osi jezdni drogi 08KDL (ulica Brzozowa), pozostałe linie zabudowy jak 
na rysunku planu,

c) dla terenu B42UO – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 040KDD (ulica Sobczyńskiego) i 039KDD 
(ulica Szkolna).

§ 113. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B43MWU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 25º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

3) zakazuje się lokalizacji budynków garażowych i gospodarczych;

4) dopuszcza się garaże podziemne;

5) intensywność zabudowy zgodnie z §11 ust. 1, pkt 3;

6) powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z §11 ust. 1, pkt 4;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 114. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B44US.

1. Przeznaczenie – teren sportowy.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 25º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

2) intensywność zabudowy od 0,005 do 0,01;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie wliczając powierzchni boisk trawiastych nie może być mniejsza niż 
20% powierzchni nieruchomości;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 040KDD (ulica Sobczyńskiego),

b) 5,0 m od linii rozgraniczającej drogi 01KDZ (ulica Mrongowiusza),

c) 25,0 m od osi jezdni drogi 01KDGP (ulica Marii Curie-Skłodowskiej);

5) pozostałe linii jak na rysunku planu.

§ 115. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami B45MWU i B46MWU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie B45MWU znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.
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3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej i mogą występować na nim przekroczenia 
norm hałasu, obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami;

2) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowego) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do pięciu kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 25º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

3) na terenie B45MWU dopuszcza się lokalizację budynków i budowli na granicy działek, zgodnie 
z przepisami odrębnymi; dla terenu B46MWU obowiązują zasady jak w §11 ust. 1 pkt 5;

4) zakazuje się lokalizacji garaży i budynków gospodarczych;

5) intensywność zabudowy zgodnie z §11 ust. 1, pkt 3;

6) powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z §11 ust. 1, pkt 4;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od drogi 040KDD i 039KDD oraz 25,0 m od osi jezdni drogi 
01KDGP (ul. M. Curie-Skłodowskiej).

§ 116. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B47U.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usługowej nieuciążliwej.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do 9,0 m;

2) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci od 25º do 35º, kryty dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej 
czerwieni;

3) intensywność zabudowy od 0,25 do 0,5;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni nieruchomości;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy 25,0 m od osi jezdni drogi 01KDGP (ulica M. Curie-Skłodowskiej) oraz 
6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 039KDD (ulica Szkolna).

§ 117. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami B48MNU i B49MNU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie B48MNU znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) tereny znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej i mogą występować na nim przekroczenia 
norm hałasu, obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami;

2) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowego) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni,

c) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich;

3) dopuszcza się lokalizację garaży o parametrach:
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a) wysokość budynków do 6,0 m,

b) dachy symetryczne, dwuspadowe, o nachyleniu połaci od 25º do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub 
materiałem dachówkopodobnym w kolorze jak budynek mieszkalny,

c) dopuszcza się lokalizację garaży na granicach dwóch działek sąsiednich przy czym spadek dachów 
powinien być skierowany w kierunku działki właściciela;

4) zabudowę kształtować jako wolnostojącą;

5) intensywność zabudowy od 0,35 do 0,5;

6) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni nieruchomości;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu 5,0 m od linii rozgraniczającej drogi 038KDD (ul. 
Konopnickiej), 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 040KDD (ul. Sobczyńskiego) oraz 25,0 m od osi 
jezdni drogi 01KDGP (ul. M. Curie-Skłodowskiej).

§ 118. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B50U.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług nieuciążliwych.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynku do 9,0 m;

2) kształt dachu płaski;

3) dopuszcza się dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 25º do 45º, kryte dachówką 
ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni;

4) intensywność zabudowy od 0,6 do 0,85;

5) powierzchnia biologicznie czynna 5% powierzchni nieruchomości;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż elewacji istniejącego budynku.

§ 119. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B51MWU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej i mogą występować na nim przekroczenia 
norm hałasu, obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami;

2) wysokość budynków do pięciu kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

3) kształt dachu płaski;

4) dopuszcza się dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 25º do 45º, kryte dachówką 
ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni;

5) intensywność zabudowy zgodnie z §11 ust. 1, pkt 3;

6) powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z §11 ust. 1, pkt 4;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 120. Ustalenia terenu oznaczonego symbolem B52UKM.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług sakralnych.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu.

1) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 25º do 45º, kryte dachówką ceramiczną
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w kolorze ceglastej czerwieni;

3) intensywność zabudowy od 0,01 do 0,2;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni nieruchomości;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 041 KDD (ul. Spacerowa).

§ 121. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B53E.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.

§ 122. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami B54E, B55E.

1. Przeznaczenie – tereny urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.

§ 123. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem B56KSp.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń komunikacji - parking.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków.

Jednostka „C”

§ 124. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C1MWU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej i mogą występować na nim przekroczenia 
norm hałasu, obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami;

2) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) budynki od strony drogi 01KDGP nie mogą być wyższe niż budynki zabytkowe położone na terenie, 
kształtem dachu i rodzajem pokrycia winny nawiązywać do budynków zabytkowych,

b) wysokość pozostałych budynków do czterech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza 
użytkowego w najwyższej kondygnacji,

c) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni,

d) dopuszcza się dachy płaskie;

3) zakazuje się lokalizacji nowych budynków garażowych i gospodarczych;

4) intensywność zabudowy jak w §11 ust. 1 pkt 3;

5) powierzchnia biologicznie czynna jak w §11 ust. 1 pkt 4;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KDZ (ulica Kolejowa – poza 
granicami planu), 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 09KDW, pozostałe linie zabudowy jak na rysunku 
planu.

§ 125. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C2PU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynku do trzech kondygnacji nadziemnych;

2) kształt dachu płaski;
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3) dopuszcza się dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną 
w kolorze ceglastej czerwieni;

4) intensywność zabudowy od 0,2 do 0,5;

5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 5% powierzchni terenu;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy 30,0 m od osi jezdni drogi 01KDGP).

§ 126. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C3MWU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej i mogą występować na nim przekroczenia 
norm hałasu, obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami;

2) wysokość budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza 
użytkowego w najwyższej kondygnacji;

3) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej 
czerwieni;

4) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,3;

5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni terenu;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 127. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C4U,UT.

1. Przeznaczenie – teren usług nieuciążliwych i turystycznych.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynku do trzech kondygnacji nadziemnych;

2) kształt dachu płaski;

3) dopuszcza się dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną 
w kolorze ceglastej czerwieni;

4) intensywność zabudowy od 0,3 do 0,6;

5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni terenu;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy 30,0 m od osi jezdni drogi 01KDGP (ulica M. Curie-Skłodowskiej) oraz 
jak na rysunku planu.

§ 128. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C5MWU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej i mogą występować na nim przekroczenia 
norm hałasu, obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami;

2) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do pięciu kondygnacji nadziemnych, możliwa dobudowa poddasza użytkowego,
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b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni,

c) dopuszcza się dachy mansardowe kryte jak w lit. b;

3) intensywność zabudowy jak w §11 ust. 1 pkt 3;

4) powierzchnia biologicznie czynna jak w §11 ust. 1 pkt 4;

5) zakazuje się lokalizacji garaży nadziemnych i budynków gospodarczych;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy 30,0 m od osi jezdni drogi 01KDGP (ulica M. Curie-Skłodowskiej), 
pozostałe linie jak na rysunku planu.

§ 129. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C6MWU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do pięciu kondygnacji nadziemnych;

2) kształt dachu płaski;

3) dopuszcza się dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną 
w kolorze ceglastej czerwieni;

4) zakazuje się lokalizacji wolnostojących garaży i budynków gospodarczych;

5) intensywność zabudowy jak w §11 ust. 1 pkt 3;

6) powierzchnia biologicznie czynna jak w §11 ust. 1 pkt 4;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi 09KDL.

§ 130. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C7E.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się grodzenia terenu.

§ 131. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C8KSg.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń komunikacji - zespół garaży.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do 6,0 m;

2) kształt dachu płaski;

3) dopuszcza się dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

4) intensywność zabudowy od 0,2 do 0,5;

5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 5% powierzchni terenu;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m linii rozgraniczającej drogi 010KDW.

§ 132. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C9KS.

1. Przeznaczenie – teren usług komunikacji.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizację budynku administracyjnego o parametrach:

a) wysokość do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego w najwyższej 
kondygnacji,
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b) dach dwu- lub wielospadowy, o nachyleniu połaci do 45º, kryty dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 300 m2;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni terenu;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 010KDW i 10,0 m od drogi 
Kolejowej (poza granicami opracowania).

§ 133. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C10MWU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowego) obowiązują parametry:

a) wysokość budynku do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem użytkowe poddasze 
w najwyższej kondygnacji,

b) dach dwu- lub wielospadowy o nachyleniu połaci 30º do 45º, kryty dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

2) intensywność zabudowy jak w §11 ust. 1 pkt 3;

3) powierzchnia biologicznie czynna jak w §11 ust. 1 pkt 4;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 010KDW, pozostałe linie zabudowy 
jak na rysunku planu.

§ 134. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C11U.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług nieuciążliwych.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynku do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) dach dwu- lub wielospadowy, o nachyleniu połaci do 45º, kryty dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej 
czerwieni;

3) dopuszcza się dachy płaskie;

4) intensywność zabudowy od 0,2 do 0,6;

5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 15% powierzchni działki budowlanej;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od linii rozgraniczającej ulicy Kolejowej i 6,0 m od drogi 
010KDW.

§ 135. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C12MWU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do pięciu kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej 
czerwieni;

3) intensywność zabudowy jak w §11 ust. 1 pkt 3;

4) powierzchnia biologicznie czynna jak w §11 ust. 1 pkt 4;
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5) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 010KDW i 10,0 od linii 
rozgraniczającej ulicy Kolejowej (poza granicami planu).

§ 136. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C13MNU i C14MNU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie C13MNU znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) kształt dachu i rodzaj pokrycia nawiązujący do zabudowy zabytkowej na terenie C13MNU;

2) dopuszcza się garaże wolnostojące o parametrach:

a) budynki winny nawiązywać kształtem i pokryciem dachu do budynków zabytkowych;

3) intensywność zabudowy od 0,15 do 0,4;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni nieruchomości;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 137. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C15MWU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) część terenu znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

2) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków;

3) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej i mogą występować na nim przekroczenia 
norm hałasu, obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami;

2) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do czterech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni,

c) dopuszcza się dachy mansardowe kryte jak w lit. b;

3) intensywność zabudowy jak w §11 ust. 1 pkt 3;

4) powierzchnia biologicznie czynna jak w §11 ust. 1 pkt 4;

5) zakazuje się grodzenia terenu;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 138. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C16U.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług nieuciążliwych.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;
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2) na terenie znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) intensywność zabudowy od 0,2 do 0,4;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni terenu;

3) zakazuje się grodzenia terenu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 139. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C17UA.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług administracji.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

2) na terenie znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) intensywność zabudowy od 0,3 do 0,5;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni terenu;

3) zakazuje się grodzenia terenu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 140. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami C18MWU, C19MWU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) tereny znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

2) na terenach znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) tereny znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej i mogą występować na nim przekroczenia 
norm hałasu, obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami;

2) intensywność zabudowy od 0,3 do 0,5;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni terenu;

4) zakazuje się grodzenia terenu;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 141. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C20U.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług nieuciążliwych.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

2) na terenie znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) intensywność zabudowy od 0,3 do 0,45;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 5% powierzchni terenu;

3) zakazuje się grodzenia terenu;
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4) nieprzekraczalna linia zabudowy w pierzei drogi 02KDGP (ulica Wojska Polskiego).

§ 142. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C21KSp.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń komunikacji – parkingu.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 5% powierzchni terenu;

3) zakazuje się grodzenia terenu.

§ 143. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C22MWU,UT.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Przeznaczenie dopuszczalne – teren zabudowy usług turystycznych.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;na terenie znajduje się budynek objęty 
ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków.

4. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) intensywność zabudowy od 0,15 do 0,3;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni terenu;

3) zakazuje się grodzenia terenu;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 09KDL i drogi 037KDD – 6,0 m.

§ 144. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C23US.

1. Przeznaczenie – teren sportu.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) zakazuje się grodzenia terenu.

§ 145. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C24US.

1. Przeznaczenie – teren sportu.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) intensywność zabudowy od 0,6 do 0,8;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni terenu;

3) zakazuje się grodzenia terenu;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 146. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C25MWU, C26MWU i C27MWU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):
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1) tereny C25MWU, C26MWU znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

2) na terenie C25MWU znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) teren C25MWU znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej i mogą występować na nim 
przekroczenia norm hałasu, obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi 
należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób 
zapewniający spełnienie wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami;

2) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowego) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków:

- do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego na terenie C25MWU 
i C26MWU,

- do czterech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego na terenie C27MWU;

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45° kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

3) intensywność zabudowy jak w §11 ust. 1 pkt 3;

4) powierzchnia biologicznie czynna jak w §11 ust. 1 pkt 4;

5) zakazuje się grodzenia terenu;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;

7) zakazuje się lokalizacji budynków garażowych i gospodarczych.

§ 147. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C28U i C29U.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy usług nieuciążliwych.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) tereny znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

2) na terenach znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) nowe budynki wysokością, kształtem i pokryciem dachu winny nawiązywać do budynków zabytkowych 
na terenach;

2) intensywność zabudowy dla terenów:

a) C28U od 0,35 do 0,5,

b) C29U od 0,3 do 0,35;

3) powierzchnia biologicznie czynna dla terenu:

a) C28U nie mniejsza niż 5% powierzchni terenu,

b) C29U nie mniejsza niż 15% powierzchni terenu;

4) zakazuje się grodzenia terenu;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 148. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C30MNU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;
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2) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci do 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni;

3) zakaz lokalizacji garaży;

4) intensywność zabudowy od 0,25 do 0,50;

5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 15% powierzchni nieruchomości;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 149. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C31MNU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej i mogą występować na nim przekroczenia 
norm hałasu, obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami;

2) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci do 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej 
czerwieni;

3) dopuszcza się garaże wolnostojące lub zlokalizowane na granicy dwóch działek sąsiednich o parametrach:

a) wysokość garaży do 6,0 m,

b) dachy o nachyleniu połaci od 25o do 45º, kryte jak budynek mieszkalny,

c) garaże zlokalizowane na granicy dwóch działek sąsiednich spadki dachu powinny być na teren działki 
właściciela;

4) intensywność zabudowy od 0,2 do 0,6;

5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 5% powierzchni terenu;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 150. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C32MNU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 35º do 45º kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

2) dopuszcza się garaże wolnostojące lub zlokalizowane na granicy dwóch działek sąsiednich o parametrach:

a) wysokość garaży do 6,0 m,

b) dachy o nachyleniu połaci od 25o do 45º, kryte jak budynkach mieszkalnych;

3) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,25;
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4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki budowlanej;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 09KDL i 08KDX.

§ 151. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C33E.

1. Przeznaczenie – tereny urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się grodzenia terenu.

§ 152. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C34KSg.

1. Przeznaczenie – tereny urządzeń komunikacji – garaże.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) adaptuje się istniejącą zabudowę;

2) intensywność zabudowy od 0,3 do 0,5;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni terenu.

§ 153. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C35MWU, C36MWU i C37MWU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie C37MWU znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry;

2) wysokość budynków na terenach :

a) C35MWU i C36MWU – do czterech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) C37MWU – do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego w najwyższej 
kondygnacji;

3) dachy płaskie oraz dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45°;

4) pokrycie dachów spadowych dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni;

5) zakazuje się lokalizacji garaży i budynków gospodarczych;

6) intensywność zabudowy od 0,2 do 0,4;

7) powierzchnia biologicznie czynna dla terenów:

a) dla terenów C35MWU i C36MWU – nie mniej niż 30% powierzchni terenu,

b) dla terenu C37MWU nie mniej niż 20% powierzchni terenu;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 154. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C38MNU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej i mogą występować na nim przekroczenia 
norm hałasu, obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami;
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2) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry;

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego,

b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką 
ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni;

3) zabudowę kształtować jako wolnostojącą;

4) dopuszcza się garaże wolnostojące lub zlokalizowane na granicy dwóch działek sąsiednich o parametrach:

a) wysokość budynków do 6,0 m,

b) dachy o nachyleniu połaci od 25o do 45º, kryte jak budynek mieszkalny;

5) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,35;

6) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni nieruchomości;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 155. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C39U.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy usług nieuciążliwych.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) kształt dachu płaski;

3) dopuszcza się dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45o, kryte dachówką ceramiczną 
w kolorze ceglastej czerwieni;

4) intensywność zabudowy od 0,3 do 0,6;

5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 5% powierzchni terenu;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;

7) zakazuje się lokalizacji garaży i budynków gospodarczych.

§ 156. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C40MNU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej i mogą występować na nim przekroczenia 
norm hałasu, obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami;

2) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynku do dwóch kondygnacji nadziemnych,

b) dachy wielospadowe o nachyleniu połaci od 25o do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej 
czerwieni;

3) intensywność zabudowy od 0,2 do 0,4;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40% powierzchni nieruchomości;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 157. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C41KSg.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń komunikacji – garaże.
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2. Zasady kształtowania zagospodarowania terenu:

1) teren przeznacza się na poprawę zagospodarowania działki położonej poza granicami planu;

2) zakazuje się lokalizacji nowych budynków garażowych.

§ 158. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C42MWU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) teren przeznacza się na poprawę zagospodarowania działki położonej poza granicami planu.

§ 159. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C43MNU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką 
ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni;

2) zabudowę kształtować jako wolnostojącą;

3) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,3;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki budowlanej;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 033KDD (ulica Sienkiewicza).

§ 160. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C44MWU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do czterech kondygnacji nadziemnych;

2) kształt dachu płaski;

3) zakazuje się lokalizacji garaży i budynków gospodarczych;

4) intensywność zabudowy od 0,25 do 0,4;

5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 25% powierzchni terenu;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających drogi:

a) 02KDZ – 15,0 m,

b) 033KDD – 6,0 m,

c) 032KDD – 5,0m;

7) pozostałe linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 161. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C45UO,US.

1. Przeznaczenie – teren usług oświaty i sportu.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do czterech kondygnacji z dopuszczeniem poddasza użytkowego w najwyższej 
kondygnacji;
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2) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

3) dopuszcza się lokalizację budynku gospodarczego do obsługi boisk sportowych o parametrach:

a) wysokość budynku do 6,0 m,

b) kształt dachów płaski lub dwuspadowy o nachyleniu połaci od 25o do 45o,

c) powierzchnia zabudowy nie większa niż 250 m2;

4) dopuszcza się obiekty małej architektury;

5) intensywność zabudowy od 0,25 do 0,4;

6) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% nie wliczając boisk trawiastych;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 162. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C46US.

1. Przeznaczenie – teren sportu.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) dopuszcza się urządzenie placu zabaw oraz boiska do małych gier w części terenu przylegającego do 
zabudowy C36MWU.

§ 163. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C47E.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.

§ 164. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem C48ZP.

1. Przeznaczenie – teren zieleni urządzonej.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) dopuszcza się obiekty małej architektury;

3) dopuszcza się ścieżki piesze.

Jednostka „D”

§ 165. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D1UC.

1. Przeznaczenie – teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do 14 m;

2) kształt dachów wielospadowy;

3) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich;

4) w przypadku stosowania dachów spadowych, nachylenie połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną 
w kolorze ceglastej czerwieni;

5) dopuszcza się miejsca postojowe podziemne oraz na dachu budynków;

6) intensywność zabudowy od 0,4 do 0,9;

7) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni terenu;

8) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.
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§ 166. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D2U.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług nieuciążliwych.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) kształt dachów wielospadowy o nachyleniu połaci od 25º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

3) intensywność zabudowy od 0,15 do 0,4;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 15% powierzchni terenu;

5) nieprzekraczalna linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 167. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D3UA.

1. Przeznaczenie – teren usług administracji.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowego) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych,

b) kształt dachów wielospadowy o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

2) intensywność zabudowy od 0,3 do 0,5;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni terenu;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 168. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami D4MWU, D5MWU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren D5MWU znajduje się na obszarze chronionym, wpisanym do rejestru zabytków;

2) na terenie D5MWU znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków;

3) na terenie D4MWU znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) tereny znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej i mogą występować na nim przekroczenia 
norm hałasu, obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami;

2) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków:

- do trzech kondygnacji nadziemnych na terenie D5MWU,

- do czterech kondygnacji nadziemnych na terenie D4MWU;

b) nowe budynki kształtem i kolorem pokrycia dachu winny nawiązywać do budynków zabytkowych;

3) intensywność zabudowy zgodnie z §11 ust. 1, pkt 3;

4) powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z §11 ust. 1, pkt 4;
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5) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 169. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D6MWU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej i mogą występować na nim przekroczenia 
norm hałasu, obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami;

2) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do pięciu kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego,

b) nowe budynki kształtem i kolorem pokrycia dachu winny nawiązywać do budynków zabytkowych;

3) intensywność zabudowy zgodnie z §11 ust. 1, pkt 3;

4) powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z §11 ust. 1, pkt 4;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 170. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami D7MWU, D8MWU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren D8MWU znajduje się na obszarze chronionym, wpisanym do rejestru zabytków;

2) na terenie D8MWU znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków;

3) na terenie D7MWU znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) na terenie D7MWU dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy wielospadowe o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryty dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej 
czerwieni, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni;

c) dopuszcza się stosowanie dachu płaskiego;

2) na terenie D8MWU zakazuje się wznoszenia nowej zabudowy;

3) intensywność zabudowy zgodnie z §11 ust. 1, pkt 3;

4) powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z §11 ust. 1, pkt 4;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 171. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D9C.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń infrastruktury ciepłowniczej.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni nieruchomości;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 172. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D10U.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług nieuciążliwych.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren znajduje się na obszarze chronionym, wpisanym do rejestru zabytków;
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2) na terenie znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowego) obowiązują parametry:

a) nowa zabudowa nie może być wyższa niż budynek zabytkowy na terenie,

b) kształt dachów dwuspadowy o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryty dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

2) intensywność zabudowy od 0,15 do 0,5;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni nieruchomości;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 173. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D11UO.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług oświaty i wychowania.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) część terenu znajduje się na obszarze chronionym, wpisanym do rejestru zabytków;

2) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do pięciu kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy wielospadowe o nachyleniu połaci do 45o, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej 
czerwieni,

c) dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań kształtu dachu dla budynków budynków 
sportowych;

2) intensywność zabudowy od 0,2 do 0,4;

3) powierzchnia biologicznie czynna z wyłączeniem boisk trawiastych nie może być mniejsza niż 20% 
powierzchni terenu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 174. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D11aUO.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług oświaty i wychowania.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajduje się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) nowe budynki kształtem i kolorem pokrycia dachu winny nawiązywać do budynków zabytkowych;

2) intensywność zabudowy od 0,15 do 0,3;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni terenu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 175. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D12UO.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług oświaty i wychowania.
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2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych;

2) kształt dachów płaski;

3) dopuszcza się stosowanie dachów spadowych o nachyleniu połaci do 45º;

4) intensywność zabudowy od 0,15 do 0,4;

5) powierzchnia biologicznie czynna z wyłączeniem boisk trawiastych nie może być mniejsza niż 20% 
powierzchni terenu;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 176. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D13KSp.

1. Przeznaczenie – teren usług komunikacji – parking.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni terenu.

§ 177. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D14MNU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

2) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,3;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni nieruchomości;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy 11,0 m od drogi 02KXR (ul. Nadbrzeżna) oraz jak na rysunku planu.

§ 178. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D14aMNU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

3) intensywność zabudowy od 0,15 do 0,3;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni terenu.

§ 179. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D15UT.

1. Przeznaczenie – teren usług turystycznych.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;
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3) intensywność zabudowy od 0,05 do 0,5;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni nieruchomości;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 01KDX (ul. Nadbrzeżna) 
i 010KDL (ulica Grunwaldzka) oraz 6,0 m od drogi 019KDW;

6) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1000 m2.

§ 180. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami D16ZP, D16aZP.

1. Przeznaczenie – tereny zieleni urządzonej.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

3) dopuszcza się lokalizację ścieżek pieszych, pieszo-rowerowych i dydaktycznych.

§ 181. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D17MWU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenach znajdują się budynek objęty ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej i mogą występować na nim przekroczenia 
norm hałasu, obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami;

2) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowego) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

3) intensywność zabudowy zgodnie z §11 ust. 1, pkt 3;

4) powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z §11 ust. 1, pkt 4;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 182. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D18MNU, D18aMNU, D18bMNU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenach znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej i mogą występować na nim przekroczenia 
norm hałasu, obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami;

2) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej 
czerwieni;
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3) zabudowę kształtować jako szeregową lub bliźniaczą;

4) dopuszcza się zabudowę wolnostojącą;

5) adaptuje się istniejącą zabudowę usługową;

6) dopuszcza się garaże wolnostojace oraz bliźniacze zlokalizowane na granicy dwóch działek sąsiednich 
o parametrach:

a) wysokość budynków do 6,0 m,

b) dachy symetryczne dwuspadowe o nachyleniu połaci od 25º do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub 
materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni;

7) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6;

8) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni nieruchomości;

9) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 183. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D19MNU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej i mogą występować na nim przekroczenia 
norm hałasu, obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie 
wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami;

2) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza 
użytkowego w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

3) zabudowę kształtować jako wolnostojącą i bliźniaczą;

4) dopuszcza się garaże wolnostojące lub bliźniacze usytuowane na granicy dwóch działek sąsiednich 
o parametrach:

a) wysokość budynków do 6,0 m,

b) dachy symetryczne dwuspadowe o nachyleniu połaci od 25º do 45º , kryte dachówką ceramiczną lub 
materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni,

c) kształt dachu winien nawiązywać do budynku mieszkalnego na działce. W przypadku lokalizacji garaży 
na granicy dwóch działek sąsiednich spadek dachu winien być skierowany w kierunku działki 
właściciela;

5) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,3;

6) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni nieruchomości;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 184. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami D20MNU, D20aMNU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenach znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
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1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

2) intensywność zabudowy od 0,2 do 0,5;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni nieruchomości;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 185. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami D21MNU, D21aMNU, D22MNU, D23MNU, 
D23aMNU, D24MNU, D25MNU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenach D21MNU, D21aMNU, D22MNU, D25MNU znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie 
wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

2) zabudowę kształtować jako wolnostojącą, bliźniaczą i szeregową;

3) dopuszcza się sytuowanie budynków i budowli na granicy działek;

4) dopuszcza się garaże wolnostojące lub bliźniacze usytuowane na granicy dwóch działek sąsiednich 
o parametrach:

a) wysokość budynku do 6,0 m,

b) dachy symetryczne dwuspadowe o nachyleniu połaci od 25º do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub 
materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastej czerwieni,

c) kształt dachu winien nawiązywać do budynku mieszkalnego na działce. W przypadku lokalizacji garażu 
na granicy dwóch działek sąsiednich spadek dachu winien być skierowany w kierunku działki 
właściciela;

5) intensywność zabudowy dla terenu:

a) D21MNU, D21aMNU i D22MNU od 0,1 do 0,3,

b) D23MNU, D23aMNU, D24MNU i D25MNU od 0,2 do 0,6;

6) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni nieruchomości;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 186. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D26MNU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:
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a) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza 
użytkowego w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

2) zabudowę kształtować jako wolnostojącą;

3) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,4;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni nieruchomości;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 187. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D27KSp.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń komunikacyjnych - parking.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków.

§ 188. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D28KSg.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń komunikacji – garaże.

§ 189. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami D29Z, D29aZ, D29bZ, D30Z.

1. Przeznaczenie – teren zieleni naturalnej.

2. Zasady zagospodarowania terenów określone są w §8 ust.3.

§ 190. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D31MNU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 35º do 45º, kryte dachówką 
ceramiczną w kolorze ceglastej czerwieni;

2) intensywność zabudowy od 0,2 do 0,3;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni nieruchomości;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy wzdłuż linii rozgraniczających drogi 028KDD oraz jak na rysunku planu.

§ 191. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D32UKM.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy sakralnej.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków parafialnych z wyjątkiem budynku kościoła do dwóch kondygnacji nadziemnych 
z dopuszczeniem poddasza użytkowego w najwyższej kondygnacji;

2) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej 
czerwieni;

3) intensywność zabudowy od 0,17 do 0,25;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni nieruchomości.

§ 192. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami D33Z, D33aZ.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 63 – Poz. 366_______________________________________________________________________________________________________________



1. Przeznaczenie – tereny zieleni naturalnej.

2. Zasady zagospodarowania terenów określone są w §8 ust.3.

§ 193. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D34MWU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do pięciu kondygnacji nadziemnych;

2) kształt dachu płaski;

3) zakazuje się lokalizacji budynków garażowych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej;

4) dopuszcza się zespoły garaży;

5) intensywność zabudowy zgodnie z §11 ust. 1, pkt 3;

6) powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z §11 ust. 1, pkt 4;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 194. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D35U.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług nieuciążliwych.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych;

2) kształt dachu płaski;

3) intensywność zabudowy od 0,30 do 0,4;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni terenu;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 010KDL – 6,0 m.

§ 195. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami D36WS, D36aWS, D36bWS.

1. Przeznaczenie – tereny wód powierzchniowych jeziora Czos.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) obowiązują przepisy odrębne dotyczące gospodarki wodnej;

2) na terenie D36WS dopuszcza się lokalizację pomostów;

3) na terenie D36aWS lokalizacja nowych pomostów w odległości nie mniejszej niż 50,0 m od istniejących 
pomostów;

4) na terenie D36bWS nie dopuszcza się lokalizacji nowych pomostów.

§ 196. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D37KSp.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń komunikacji - parkingi.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) zakazuje się grodzenia terenu.

§ 197. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami D38MWU, D39MWU i D40MWU.

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do pięciu kondygnacji nadziemnych;

2) kształt dachu płaski,

3) intensywność zabudowy zgodnie z §11 ust. 1, pkt 3;
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4) powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z §11 ust. 1, pkt 4;

5) zakazuje się lokalizacji garaży i budynków gospodarczych;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 198. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D41MWU,UO.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Przeznaczenie dopuszczalne - teren zabudowy usług oświaty i wychowania.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego;

2) kształt dachu płaski;

3) intensywność zabudowy od 0,15 do 0,5;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni nieruchomości;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy 7,0 m od drogi 021KDW.

§ 199. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D42Z.

1. Przeznaczenie – teren zieleni naturalnej.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) zasady zagospodarowania terenów określone są w §8 ust.3.

§ 200. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D43Z.

1. Przeznaczenie – teren zieleni naturalnej.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji budynków z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz sanitariatu;

2) adaptuje się istniejące urządzenia sportowe;

3) dopuszcza się w miejscach dostępnych lokalizację boisk do gier małych (siatkówka, koszykówka);

4) pozostałe zasady zagospodarowania terenów określone są w §8 ust.3.

§ 201. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D44MNU.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenie znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji zabytków.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego w najwyższej 
kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

2) zabudowę kształtować jako szeregową lub bliźniaczą;

3) od strony drogi 010KDL zakazuje się lokalizacji garaży i budynków gospodarczych;

4) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,45;

5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni nieruchomości;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 mod drogi 010KDL oraz 3,0 m od drogi 08KDW.

§ 202. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami D45MNU, D46MNU, D47MNU.
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1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) na terenach D46MNU i D47MNU znajdują się budynki objęte ochroną na podstawie wpisu do ewidencji 
zabytków.

1. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla budynków (z wyłączeniem zabytkowych) obowiązują parametry:

a) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji,

b) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastej czerwieni;

2) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,3;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 15% powierzchni nieruchomości;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 020KDW – 6,0 m, od drogi 03KDX – 10,0 m oraz jak na 
rysunku planu, od drogi 019KDW – 6,0 m oraz jak na rysunku planu.

§ 203. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D48US,UTp.

1. Przeznaczenie – teren sportu i rekreacji.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizację nowych budynków z wyjątkiem hangarów.

§ 204. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D49UO.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług oświaty i wychowania.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastej 
czerwieni;

3) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,3;

4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni nieruchomości;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 205. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D50UTp.

1. Przeznaczenie – teren rekreacji.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizację budynku socjalnego (sanitariatu z przebieralnią) o powierzchni do 25 m2;

2) kształt dachu i rodzaj pokrycia dowolny;

3) dopuszcza się obiekty małej architektury;

4) miejsca postojowe zabezpieczyć na terenie parkingu D37KSp;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu.

§ 206. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D51Kk.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń infrastruktury sanitarnej.

§ 207. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D52US.

1. Przeznaczenie – teren sportu.
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§ 208. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami D53E, D54E.

1. Przeznaczenie – tereny urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.

§ 209. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D55E.

1. Przeznaczenie – teren urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.

§ 210. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem D56U.

1. Przeznaczenie – teren zabudowy usług nieuciążliwych.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem poddasza użytkowego 
w najwyższej kondygnacji;

2) kształt dachu płaski;

3) dopuszcza się dachy dwu- i wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º;

4) intensywność zabudowy od 0,30 do 0,50;

5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni nieruchomości;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy 3,0 m od linii rozgraniczającej drogi 08KDW, wzdłuż linii 
rozgraniczającej drogi 010KDL oraz jak na rysunku planu;

7) pozostałe linie zabudowy jak na rysunku planu.

§ 211. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 01KDGP, 02KDGP.

1. Przeznaczenie – tereny dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość drogi 01KDGP w liniach rozgraniczających zgodnie z wydzieleniem geodezyjnym, szerokość 
drogi 02KDGP nie mniej niż 25,0 m;

2) zakazuje się lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z bezpośrednią obsługą drogi 
oraz zarządzaniem ruchem pod jezdnią drogi. Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym 
możliwa pod warunkiem, że nie będzie zagrażała bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz będzie zgodna 
z przepisami ruchu drogowego;

3) zjazd z drogi 02KDGP na drogę 018KDW wyłącznie w formie prawo skrętu;

4) po oddaniu w użytkowanie południowej obwodnicy Mrągowa i zaliczeniu jej przebiegu do drogi krajowej 
nr 16, drogi 01KDGP i 02KDGP zmienią klasę na drogę publiczną klasy zbiorczej;

5) zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów na drogę.

§ 212. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 01KDZ, 02KDZ.

1. Przeznaczenie – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających dróg istniejących zgodnie z wydzieleniem geodezyjnym.

§ 213. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 01KDL, 02KDL, 03KDL, 04KDL, 05KDL, 06KDL, 
07KDL, 08KDL, 09KDL, 010KDL i 011KDL.

1. Przeznaczenie – tereny dróg publicznych klasy lokalnej.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) tereny 02KDL, 03KDL, 04KDL, 07KDL oraz część terenu 05KDL znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej archeologicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z wydzieleniem geodezyjnym, dla drogi 010KDL szerokość 
nie może być mniejsza niż 15,0 m;
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2) dopuszcza się zjazdy na drogę.

§ 214. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 01KDD, 02KDD, 03KDD, 04KDD, 05KDD, 
06KDD, 07KDD, 08KDD, 09KDD, 010KDD, 011KDD, 012KDD, 013KDD, 014KDD, 015KDD, 016KDD, 
017KDD, 018KDD, 019KDD, 020KDD, 021KDD, 022KDD, 023KDD, 024KDD, 025KDD, 026KDD, 
027KDD, 028KDD, 029KDD, 030KDD, 031KDD, 032KDD, 033KDD, 034KDD, 035KDD, 036KDD, 
037KDD, 038KDD, 039KDD, 040KDD, 041KDD, 042KDD, 043KDD.

1. Przeznaczenie – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) tereny 05KDD, 012KDD, 013KDD, 015KDD, 017KDD oraz część terenów 02KDD, 04KDD, 09KDD 
i 014KDD znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających dróg istniejących zgodnie z wydzieleniem geodezyjnym;

2) istniejący zjazd z drogi oznaczonej symbolem przeznaczenia 026KDD na ul. Warszawską może służyć 
wyłącznie dla ruchu pojazdów uprzywilejowanych. Połączenie z zewnętrznym układem komunikacyjnym 
możliwe jest wyłącznie poprzez ul. Traugutta i ul. Kopernika;

3) dla nowych dróg szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na 10,0 m.

§ 215. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 01KDW, 02KDW, 03KDW, 04KDW, 05KDW, 
06KDW, 07KDW, 08KDW, 09KDW, 010KDW, 011KDW, 012KDW, 013KDW, 014KDW, 015KDW, 
016KDW, 017KDW, 018KDW, 019KDW, 020KDW, 021KDW, 022KDW, 023KDW.

1. Przeznaczenie – tereny dróg wewnętrznych.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) tereny 016KDW, 017KDW znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

2) tereny 015KDW, 016KDW, 017KDW, 022KDW oraz część terenu 02KDW znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej archeologicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających dróg istniejących zgodnie z wydzieleniem geodezyjnym;

2) szerokość nowych dróg od 6,0 m do 10,0 m jak na rysunku planu.

§ 216. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 01KXR, 02KXR, 03KXR.

1. Przeznaczenie – tereny drogi pieszo-rowerowej.

1) część terenu 01KXR znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz w strefie ochrony 
konserwatorskiej archeologicznej;

2) część terenu 02KXR znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej;

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających łącznie z zielenią przybrzeżną jak na rysunku planu;

2) szerokość pasa drogi pieszo-rowerowej – nie mniej niż 4,0 m;

3) zakaz likwidacji zieleni przybrzeżnej jeziora Czos.

§ 217. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 01KDX, 02KDX, 03KDX, 04KDX, 05KDX, 
06KDX, 07KDX, 08KDX, 09KDX, 010KDX, 011KDX.

1. Przeznaczenie – tereny dróg pieszo-jezdnych.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) część terenu 02KDX znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej archeologicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu:
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1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z wydzieleniami geodezyjnymi;

2) szerokość nowo wydzielonych dróg nie może być mniejsza niż 6,0 m w liniach rozgraniczających;

3) szerokość drogi 02KDX ustala się łącznie z zielenią przybrzeżną.

§ 218. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 01KXX, 02KXX, 03KXX, 04KXX.

1. Przeznaczenie – tereny ścieżek pieszych.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (zgodnie z §9):

1) teren 03KXX znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz w strefie ochrony 
konserwatorskiej archeologicznej.

3. Zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z wydzieleniami geodezyjnymi;

2) szerokość nowo wydzielonych dróg nie może być mniejsza niż 3,0 m w liniach rozgraniczających.

Rozdział 4.

Ustalenia końcowe.

§ 219. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.

§ 220. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

§ 221. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

 

Przewodnicząc Rady 
Miejskiej w Mrągowie

Tadeusz Orzoł
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Załącznik nr 1

do Uchwały nr III/7/2014

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 22 grudnia 2014 r.
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Załącznik nr 2
do UCHWAŁY NR III/7/2014
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 22 grudnia 2014r.

ROZSTRZYGNI ĘCIE

O  SPOSOBIE  ROZPATRZENIA  UWAG  NIEUWZGL ĘDNIONYCH  zło żonych  do  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich.

Na podstawie art. 17 pkt 11), 12) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 
647 z późn. zm.)  Burmistrz Miasta Mrągowa rozpatruje uwagi wniesione do projektu planu i rozstrzyga o sposobie ich uwzględnienia w projekcie 
planu.

Projekt  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  śródmieścia  w  Mrągowie  jako  obszaru  koncentracji  usług 
ogólnomiejskich, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony był do publicznego wglądu w dniach od 09.06.2014 r. do 30.06.2014 r.
W ustalonym terminie składania uwag do projektu planu do dnia 15.07.2014 r. wpłynęło do Burmistrza Miasta Mrągowa 12 uwag. Po analizie uwag, 
Burmistrz Miasta Mrągowa rozstrzyga o nie uwzględnieniu 9 uwag. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w/w ustawy Rada Miejska rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do planu.
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Mrągowie o sposobie nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Mrągowa uwag wraz z uzasadnieniem 

przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:
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Uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich, 
wyłożonego w dniach od 09.06.2014 r. do 30.06.2014 r. Termin składania uwag do projektu planu – 15.07.2014 r.

Lp Wnioskodawca
Data złożenia 

uwag
Nr działki 
/kontur

Czego dotyczy uwaga Powody nieuwzględnienia uwagi

1. *) 20.06.2014
6-22/23 / D10U, 

018KDW, 02KDGP

1. Dopisanie w §172 ustalenia 
obejmującego wskazanie sposobu 
obsługi drogowej dla jednostki 
planistycznej „D10U” – poprzez 
wyraźne wskazanie obsługi z drogi 
wewnętrznej „018KDW”.
2. Rezygnacja z zapisu planu 
w postaci §211 pkt 1 ppt 3 
mówiącego, że zjazd w drogę 
„018KDW” jest możliwy wył ącznie 
w formie prawo skrętu.

Ad. 1 Rysunek planu jednoznacznie wskazuje, że teren oznaczony symbolem przeznaczenia D10U 
przylega  do  drogi  wewnętrznej  oznaczonej  symbolem  przeznaczenia  018KDW.  Nie  ma  potrzeby 
wprowadzania dodatkowych zapisów w planie, tym bardziej, że ustawa tego nie przewiduje. Zakres 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalony został w art. 15 ustawy.
Ad. 2 Ustalenie przedmiotowego zapisu w planie było jednym z warunków, który musiał być spełniony, 
aby projekt planu został uzgodniony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

2. *) 02.07.2014
6-87/1/ 01KDX, 

9-7/2

1. Wyeliminować ruch 
samochodowy na całej długości 
Promenady nad jeziorem Czos.
2. Ograniczyć ilość pomostów na 
jeziorze Czos – nie częściej niż 
co 300 m. Wszystkie pomosty 
nowo budowane powinny być 
przynajmniej w części ogólnie 
dostępne.

1. Rozwiązania przyjęte w planie miejscowym powinny uwzględniać interes wszystkich mieszkańców 
Mrągowa, a nie określonej grupy. Jakakolwiek prywata nie jest do zaakceptowania. Dopuszczony ruch 
pojazdów przyjęty  na  części  terenu  promenady  nad  jeziorem  Czos  zapewnia  dojazd  do  Zespołu 
Oświatowo Sportowego  „Baza”  Mrągowo,  którego  działalność  jest  bezcenna  dla  miasta  i sprzyja 
rozwojowi młodych ludzi oraz ogranicza występowanie patologii społecznych. 
2. Ustalenia dotyczące budowy pomostów przyjęto na podstawie przeprowadzonej analizy. Mieszkańcy 
miasta bardzo często występują  o wydanie warunków zabudowy dla pomostów, które miałyby być 
budowane  jeden  przy  drugim.  Przyjęte  w  planie  rozwiązanie  częściowo  uwzględnia  potrzeby 
inwestorów oraz rozwiązuje problem zagospodarowania akwenu jeziora Czos. Ponadto brak niektórych 
ustaleń  w planie nie oznacza,  że przepisy nie muszą  być  przestrzegane.  Sprawę  dostępności  wód 
publicznych reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 
145 z późn. zm.). 

3. *) 14.07.2014 5-300 / A18MNU 1. Umożliwienie zabudowy 
działki nr 5-300 położonej w 
Mrągowie przy ul. Na Ostrowiu 
13. Projektowana 
nieprzekraczalna linia zabudowy 
uniemożliwia obecnie zabudowę 
działki od strony ogrodu, 
pozostawiając większą część 
działki o powierzchni 2071m² bez 
możliwości zabudowy. 
Przesunięcie projektowanej linii 
zabudowy w głąb działki o ok. 15 
metrów umożliwi w przyszłości 
budowę garażu, altanki, czy też 
budynku gospodarczego. Tak mała 
zmiana w planie miejscowym nie 
zaburzy jego założeń, 
a możliwość zabudowy 
uzupełniającej od strony zaplecza 

Ad. 1 Uwaga, którą wnieśli Państwo *) oraz *), była przedmiotem ich wniosku, jaki został złożony do 
sporządzanego projektu planu w dniu 25.02.2013 r. Przedmiotowy wniosek został zaopiniowany przez 
Gminną Komisję  Urbanistyczno – Architektoniczną.  Przesunięcie linii zabudowy na działce nr 300 
uznano  jako  problematyczne  ze  względu  na  sąsiedztwo  terenów  podmokłych  oraz  konieczność 
uporządkowania  zaplecza  istniejącej  zabudowy  na  działkach  sąsiednich.  Wniosek  dotyczący 
przesunięcia  nieprzekraczalnej  linii  zabudowy  na  terenie  działki  o  numerze  ewidencyjnym  300 
postanowiono  nie  uwzględniać  w sporządzanym  projekcie  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego, dlatego przedmiotową uwagę należy odrzucić.
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działki nie wpłynie negatywnie na 
środowisko.

4.

*) 14.07.2014
4-169/1, 4-169/3, 

4-170/23, 
4-170/24 / 
A63MWU

1. Dopuścić stosowanie 
blachodachówki jako materiału 
pokrycia dachu.

Ad. 1 Sprawa pokrycia dachów na terenie śródmieścia omówiona została podczas posiedzenia Gminnej 
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 7 listopada 2013 r. Komisja zaproponowała ustalenie 
obowiązku  na  całym obszarze  objętym planem pokrycia dachówką  ceramiczną.  Zdaniem Referatu 
Planowania  Przestrzennego,  Budownictwa i  Inwestycji jest  to  bardzo dobre  rozwiązanie,  które na 
pewno poprawi estetykę zabudowy śródmiejskiej. 

5.
*) 15.07.2014

5-226/10 / 
A87MWU

1. Dla terenu nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 
226/10 w obrębie 5, należy 
ustalić wysokość zabudowy: 3 
kondygnacje plus poddasze.
2. Wykreślić §7 ust. 4, który 
mówi, że w przypadku 
realizowania nowej zabudowy 
bezpośrednio stykającej się 
z zabudową istniejącą, wysokość 
gzymsu i krawędzi dachu muszą 
być równe w miejscu styku 
z analogicznymi elementami 
jednego z budynków sąsiednich. 
Główne połacie dachu muszą 
mieć ten sam spadek i kierunek 
kalenicy jak w jednym 
z budynków sąsiednich.
3. Dla terenu nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 226/10 
w obrębie 5 nie wprowadzać 
zapisu nakazującego zapewnienia 
miejsc parkingowych.

Ad. 1 Ustalenia dotyczące wysokości zabudowy ustalone w projekcie planu miejscowego wynikają 
z inwentaryzacji urbanistycznej wykonanej przez Głównego Projektanta planu, posiadającego stosowne 
uprawnienia  oraz  wiedzę  z  dziedziny  planowania  i  zagospodarowania  przestrzennego.  Ustalona  
w  projekcie  planu  wysokość  zabudowy  dla  terenu  nieruchomości  Pana  *) przyjęta  została  
w nawiązaniu do zabudowy sąsiedniej występującej na terenie o symbolu przeznaczenia A87MWU. 
Projektowany budynek na działce Pana *) o numerze 226/10 powinien mieć taką samą wysokość co 
budynek na działce obok o numerze 226/9. 
Ad. 2  W projekcie planu w §7 ust. 4 zawarto zapis, który mówi, że w przypadku realizowania nowej  
zabudowy bezpośrednio stykającej  się  z zabudową  istniejącą,  wysokość  gzymsu i  krawędzi  dachu 
muszą  być  równe w miejscu  styku z  analogicznymi  elementami  jednego z  budynków sąsiednich, 
główne połacie dachu muszą  mieć  ten sam spadek i  kierunek kalenicy jak w jednym z budynków 
sąsiednich.  Podobny  zapis  ustalony  jest  w  obowiązującym  miejscowym  planie  zagospodarowania 
przestrzennego. Przyjęte rozwiązanie zostało wprowadzone zgodnie ze stanowiskiem uprawnionych 
urbanistów,  którzy  opracowali  projekt  planu,  przyjęty  uchwałą  nr  VII/1/2011  Rady  Miejskiej 
w Mrągowie z dnia 19 maja 2011 r. Zdaniem urbanistów, zgodnie z zasadami i normami stosowanymi 
w  urbanistyce,  uwaga  Pana  *) powinna  zostać  odrzucona.  Referat  Planowania  Przestrzennego, 
Budownictwa i Inwestycji uważa, że usunięcie §7 ust. 4 projektu planu może negatywnie wpłynąć na 
kształtowanie zabudowy w śródmieściu, a uwaga Pana *) nie jest uzasadniona.
Ad. 3 Ze względu na specyfikę terenu proponuje się wprowadzić zapis dopuszczający organizowanie 
miejsc parkingowych na najbliżej położonych terenach miejskich przeznaczonych na ten cel lub na 
nieruchomościach, do których inwestor ma tytuł prawny.

*) Dane osobowe wnoszących uwagę podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Projekt  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  śródmieścia  w  Mrągowie  jako  obszaru  koncentracji  usług 
ogólnomiejskich, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach  od 31.07.2014 r. do 
21.08.2014 r.

W ustalonym terminie składania uwag do projektu planu do dnia 05.09.2014 r. wpłynęły do Burmistrza Miasta Mrągowa 2 uwagi. Po analizie 
uwag, Burmistrz Miasta Mrągowa rozstrzyga o nie uwzględnieniu 2 uwag. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w/w ustawy Rada Miejska rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do planu.
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Mrągowie o sposobie nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Mrągowa uwag wraz z uzasadnieniem 

przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:
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Uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich, 
wyłożonego w dniach od 31.07.2014 r. do 21.08.2014 r. Termin składania uwag do projektu planu – 05.09.2014 r.

Lp Wnioskodawca
Data złożenia 

uwag
Nr działki 
/kontur

Czego dotyczy uwaga Powody nieuwzględnienia uwagi

1. *) 05.09.2014 229/3, 231/4, 238/8, 
229/7, 232/3, 230/2 / 

A108MNU

1. Ponownie kwestionujemy 
ustalenia projektu planu dotyczące 
terenu oznaczonego symbolem 
A108MNU. Zgodnie z uwagami 
wyrażonymi przez nas w czasie 
dyskusji publicznej w dniu 23 
czerwca 2014 roku, a następnie 
wniesionymi na piśmie w dniu 7 
lipca 2014 r., wnioskowaliśmy aby 
dla terenu na zapleczu ul. 
Warszawskiej, graniczącego 
z naszymi nieruchomościami, nie 
zmieniać funkcji i zasad 
zagospodarowania terenu.

Ad. 1  W dniu 5 września 2014 r. Pani *) zakwestionowała ustalenia projektu planu dotyczące terenu 
oznaczonego symbolem A108MNU. Pani *) podkreśliła, że zgodnie z uwagami wyrażonymi w czasie 
dyskusji publicznej w dniu 23 czerwca 2014 r., a następnie wniesionymi na piśmie w dniu 7 lipca 2014 
r., razem z mieszkańcami ul. Oficerskiej 27 wnioskowali aby dla terenu na zapleczu ul. Warszawskiej, 
nie zmieniać funkcji i zasad zagospodarowania terenu. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania  przestrzennego  fragmentów  terenu  śródmieścia  w  Mrągowie  jako  obszaru 
koncentracji  usług  ogólnomiejskich,  zatwierdzonym  uchwałą  nr  XXVIII/3/2005  Rady  Miejskiej  w 
Mrągowie  z  dnia  10  lutego  2005  r.,  nieruchomość  oznaczona  w ewidencji  gruntów  
i budynków obrębu nr 5 jako działki nr 229/3, 231/4, 238/8, 229/7, 232/3, 230/2 została oznaczona 
symbolem  przeznaczenia  MNU-1  „Tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  z  usługami 
nieuciążliwymi”.  W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na terenie 
oznaczonym symbolem przeznaczenia MNU-1 ustala  się  następujące wskaźniki  liczbowe dotyczące 
warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki 
budowlanej:

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:

   a) 0,5 na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU-1,

   b) 0,7 na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU-2.

2) maksymalna wysokość zabudowy –12 m,

3) maksymalna ilość kondygnacji pełnych –2,

4) maksymalna ilość kondygnacji w poddaszu użytkowym – 1,

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej:

a) 50% na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU-1,

b) 40% na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU-2.

6) maksymalna powierzchnia zabudowy nowych budynków usługowych na terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia MNU-1 - 500 m2,

7) poziom rzędnej parteru budynku nie może być więcej niż 60 cm nad poziom terenu,

8) maksymalna wysokość ogrodzenia – 160 cm.

Pani *) w dniu 8 września 2014 roku, po wyznaczonym terminie składania uwag do planu, uzupełniła 
swoje pismo z dnia 5 września 2014 r. Pani *) nawiązując do stanowiska Głównego Projektanta planu 
poinformowała, że po raz kolejny wnioskuje, aby w projekcie planu dla terenu o symbolu A108MNU 
wprowadzić  takie same ustalenia co do zasad kształtowania zabudowy, jak projektowane dla terenu 
A100MNU, ponieważ oba te tereny znajdują się w granicach jednej jednostki w obowiązującym obecnie 
planie, oznaczonej symbolem funkcjonalnym MNU-1. Należy podkreślić, że w piśmie z dnia 7 lipca 
2014 roku, a następnie w piśmie z dnia 5 września 2014 roku mieszkańcy ul. Oficerskiej 27 wraz z Panią  
*)  wnieśli  sprzeciw  wobec  projektowanej  zmianie  przeznaczenia  i  zasad  zagospodarowania 
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nieruchomości położonej w Mrągowie przy ul. Oficerskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 5 
jako działki nr 229/3, 231/4, 238/8, 229/7, 232/3, 230/2. Biorąc pod uwagę powyższe należy podkreślić, 
że Pani *) w swoim piśmie z dnia 8 września 2014 roku, tak naprawdę wnosi nową uwagę, różniącą się 
od wcześniej złożonej w piśmie z dnia 7 lipca 2014 roku oraz w piśmie z dnia 5 września 2014 roku. Nie 
jest prawdą,  jak  napisano w piśmie z dnia 8 września 2014 roku, że Pani  *),  cyt.  „po raz kolejny 
wnioskuje, aby w projekcie planu dla terenu o symbolu A108MNU wprowadzić takie same ustalenia co 
do zasad kształtowania zabudowy, jak projektowane dla terenu A100MNU, ponieważ  oba te tereny 
znajdują  się  w granicach  jednej  jednostki  w obowiązującym obecnie planie,  oznaczonej  symbolem 
funkcjonalnym  MNU-1”,  gdyż  w  poprzednich  pismach  wyrażono  jedynie  sprzeciw  wobec 
projektowanej  zmianie  przeznaczenia  i  zasad  zagospodarowania  nieruchomości.  Projektowany  plan 
miejscowy dla terenu A100MNU ustala między innymi następujący parametr: wysokość budynków dwie 
kondygnacje naziemne z dopuszczeniem poddasza użytkowego w najwyższej kondygnacji. Przy takim 
zapisie w planie, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, mogłyby powstać 
budynki  o wysokości  2  „pełnych kondygnacji”,  natomiast  obowiązujący plan miejscowy dopuszcza 
maksymalnie 2 pełne kondygnacje oraz 1 kondygnację w poddaszu użytkowym. W obecnych przepisach 
nie funkcjonuje określenie pełnej kondygnacji, dlatego, aby projektowany plan dla terenu A108MNU 
zawierał  adekwatne zapisy do planu obowiązującego,  dotyczące liczby kondygnacji  oraz wysokości 
zabudowy,  należy  wprowadzić  następujący  zapis:  „wysokość  budynków  do  trzech  kondygnacji 
nadziemnych z obowiązkiem realizacji ostatniej kondygnacji w poddaszu użytkowym. Ponadto, projekt 
należy uzupełnić o następujące ustalenia: poziom rzędnej parteru - max 0,60 m, max pow. zabudowy 
usług  wolnostojących  500  m2,  intensywność  zabudowy od  0,05  do  0,5,  powierzchnia  biologicznie 
czynna minimum 50%, obowiązujące w aktualnym planie miejscowym. Takie rozwiązanie częściowo 
uwzględni uwagi Pani *), które nie są identyczne we wszystkich przekazanych do tej pory pismach.

2. *) 05.09.2014 5-300 / A18MNU

1. Umożliwienie zabudowy działki 
nr 5-300 położonej w Mrągowie 
przy ul. Na Ostrowiu 13 na większej 
jej powierzchni od strony ogrodu. 
Jeżeli okaże się to niemożliwe do 
realizacji, to proszę o maksymalne 
ograniczenie zabudowy na tym 
obszarze zgodnie z teorią: 
przesunięcie linii zabudowy na 
działce nr 300 uznano jako 
problematyczne ze względu na 
sąsiedztwo terenów podmokłych 
oraz konieczność uporządkowania 
zaplecza istniejącej zabudowy na 
działkach sąsiednich 

Ad. 1 Uwaga, którą wniósł Pan *), była przedmiotem wniosku z dnia 28.02.2013 r., jaki został złożony 
do sporządzanego projektu planu.  Przedmiotowy wniosek negatywnie zaopiniowała Gminna Komisja 
Urbanistyczno – Architektoniczną,  dlatego postanowiono go odrzucić.  Przedmiotowa uwaga, po raz 
pierwszy,  została  złożona w trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu do publicznego wglądu 
w dniach od 09.06.2014 r.  do 30.06.2014 r.  Burmistrz Miasta Mrągowo zarządzeniem nr 1400/2014 
z dnia 18.07.2014 r.  nie uwzględniła  uwagi.  W związku z powyższym uwagę  Pana *),  złożoną  do 
projektu planu, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 31.07.2014 r. do 21.08.2014 r. należy 
również odrzucić. 

*) Dane osobowe wnoszących uwagę podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

................................................................

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Orzoł
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Załącznik Nr 3 
do UCHWAŁY NR III/7/2014
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 22 grudnia 2014r.

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych rozstrzygnięć w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich 

finansowania. 
 
 

Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 7 ust. 1, 2 i 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), 
oraz art. 167, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U.
z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Mrągowie rozstrzyga co następuje:

1. Realizacja  założeń  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wymaga 
wykonania  inwestycji  należących  do  zadań  własnych  gminy.  Należą  do  nich  zadania 
z zakresu infrastruktury technicznej, infrastruktury drogowej oraz inne, takie jak urządzenie 
miejsc publicznych w tym np. terenów zieleni ogólnodostępnej.

2. Inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów wymienionych w pkt 1 przedmiotowej 
uchwały, będą finansowane ze środków:
1) środki własne budżetu gminy;
2) środki zewnętrzne (w tym dotacje UE).

................................................................

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Orzoł
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Załącznik nr 4
do UCHWAŁY NR III/7/2014
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 22 grudnia 2014r.

1. Wykaz obszarów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

L.p. Ulica Nr lub 
działka 

ewidencyjna

Obiekt Nr rejestru zabytków

1. Bohaterów Warszawy 4 budynek  szkolny, 
murowany

A-4403 z 11.04.2006 r.

2. Brzozowa 5 cmentarz ewangelicki, 
dawny

A-1637 z 05.03.1986 r.

3. Brzozowa 6 cmentarz  rzymskokatolicki A-1638 z 05.03.1986 r.
4. Brzozowa 7C Wieża Bismarcka A-3063 z 02.10.1990 r.
5. Kajki 6 kamienica murowana A-3199 z 30.10.1991 r.
6. Kościelna 2 kościół ewangelicki, 

murowany
A-1085 z 06.08.1968 r.

7. Kościuszki 2 budynek murowany A-3417 z 10.11.1992 r.
8. Królewiecka 1 kamienica murowana A-3281 z 20.02.1992 r.
9. Królewiecka 4 kamienica murowana A-3623 z 15.11.1993 r.
10. Królewiecka 7 kamienica murowana A-3093 z 01.02.1991 r.
11. Królewiecka 16A kamienica murowana A-3086 z 01.02.1991 r.
12. Królewiecka 18A kamienica murowana A-3091 z 01.02.1991 r.
13. Królewiecka 23 kamienica murowana A-3096 z 01.02.1991 r.
14. Królewiecka 25 kamienica murowana A-3088 z 01.02.1991 r.
15. Królewiecka 26 budynek mieszkalny, 

murowany
A-3084 z 01.02.1991 r.

16. Królewiecka 32 Kościół parafialny, 
murowany p.w. św. 

Wojciecha

A-3090 z 01.02.1991 r.

17. Królewiecka 32 plebania murowana A-3095 z 01.02.1991 r.
18. Królewiecka 41 kamienica murowana A-2230 z 08.03.2006 r.
19. Królewiecka 49 kamienica murowana A-3094 z 01.02.1991 r.
20. Królewiecka 55 budynek sądu, murowany 

wraz z działką
A-4514 z 23.10.2008 r.

21. Królewiecka 60A budynek starostwa, 
murowany wraz z działką

A-4513 z 23.10.2008 r.

22. Mrongowiusza 29A budynek mieszkalny, 
murowany

A-3638 z 03.12.1993 r.

23. Na Ostrowiu 6 budynek mieszkalny, 
murowany

A-3060 z 21.08.1990 r.

24. Ratuszowa 5 ratusz murowany A-1087 z 06.08.1968 r.
25. Ratuszowa 7 kamienica murowana A-3357 z 11.05.1992 r.
26. Ratuszowa 9 kamienica murowana A-3719 z 26.08.1994 r.
27. Roosevelta 2 spichlerz murowano-

drewniany
A-1086 z 06.08.1968 r.

28. Roosevelta 3 synagoga murowana, ob. 
cerkiew parafialna p.w. 

Przemienienia Pańskiego

A-3878 z 14.03.1996 r.

29. Roosevelta 7 kamienica murowana A-3556 z 25.08.1993 r.
30. Roosevelta 20 kamienica murowana A-3087 z 01.02.1991 r.
31. Roosevelta 23 budynek mieszkalny, 

murowany z młynem 
murowanym

A-3198 z 30.10.1991 r.

32. Roosevelta 29 kamienica murowana, 
obecnie szkoła muzyczna)

A-4558 z 15.10.2010 r.

33. Warszawska 4A kamienica murowana A-3098 z 01.02.1991 r.
34. Warszawska 8 kamienica murowana A-3089 z 01.02.1991 r.
35. Warszawska 10 kamienica murowana A-3080 z 01.02.1991 r.
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36. Warszawska 13 kamienica murowana A-3669 z 01.03.1994 r.
37. Warszawska 22 budynek mieszkalny, 

murowany
A-3607 z 02.11.1993 r.

38. Warszawska 53 kamienica murowana wraz 
z działką oraz ogrodzenie 

przed kamienicą

A-4432 z 18.09.2006 r.

39. Żeromskiego 3 kamienica murowana A-3083 z 01.02.1991 r.
40. Żeromskiego 7 kamienica murowana A-3081 z 01.02.1991 r.

41. - -
założenie urbanistyczne 

starego miasta w Mrągowie
A-534 z dnia 20.09.1960 r.

42.
Wojska Polskiego, 

Piaskowa, Kopernika
-

zespół dawnych koszar 
piechoty położny przy ul. 

Wojska Polskiego, 26 
budynków historycznych i 

historyczne ogrodzenie 
wraz z otoczeniem

A-4372 z dnia 27.11.2006 r.

2. Wykaz obszarów i obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

L.p. Adres Obiekt Datowanie

1. - założenie urbanistyczne Starego 
Miasta

XV w.

2. 8 Maja 1 kamienica murowana koniec XIX w.

3. 8 Maja 3 budynek mieszkalny, murowany koniec XIX – początek XX w.

4. Bohaterów Warszawy 1 kamienica murowana początek XX w.

5. Bohaterów Warszawy 4 budynek szkolny, murowany koniec XIX w.

6. Bohaterów Warszawy 7 kamienica murowana początek XX w.

7. Bohaterów Warszawy 8 budynek mieszkalny, murowany koniec XIX w.

8. Bohaterów Warszawy 9 kamienica murowana 4. ćwierć XIX w.

9. Bohaterów Warszawy 10 budynek magazynowy, 
murowany I

początek XX w.

10. Bohaterów Warszawy 10 budynek magazynowy, 
murowany II

początek XX w.

11. Bohaterów Warszawy 10 budynek magazynowy, 
murowany III

początek XX w.

12. Bohaterów Warszawy 11A kamienica murowana 1910 r.

13. Bohaterów Warszawy 15 budynek mieszkalny, murowany początek XX w.

14. Bohaterów Warszawy 17 budynek mieszkalny, murowany początek XX w.

15. Brzozowa 3 cmentarz prawosławny początek XX w.
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16. Brzozowa 5 cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX w.

17. Brzozowa, przy wieży 
Bismarcka

mogiła wojenna z czasów I 
wojny światowej

1914-1918 r.

18. Brzozowa 6 cmentarz rzymskokatolicki XIX w.

19. Brzozowa 7C wieża Bismarcka 1906 r.

20. Brzozowa 10 budynek mieszkalny, murowany koniec XIX – początek XX w.

21. Chopina 1 kamienica murowana koniec XIX w.

22. Chopina 3 kamienica murowana 1890 r.

23. Chopina 5 kamienica murowana 1895 r.

24. Chopina 7 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

początek XX w.

25. Chopina 7 budynek gospodarczy, 
murowany

początek XX w.

26. Dolny Zaułek 1 kamienica murowana 1907 r.

27. Dziękczynna 2 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

28. Dziękczynna 3 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

29. Dziękczynna 4/6 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

30. Dziękczynna 5/7 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

31. Dziękczynna 8 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

32. Dziękczynna 9 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

33. Dziękczynna 10 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

34. Dziękczynna 15/17 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

35. Dziękczynna 16 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

36. Dziękczynna 18 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

37. Dziękczynna 21 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

38. Dziękczynna 22 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

39. Dziękczynna 24/26 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

40. Dziękczynna 25 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

41. Dziękczynna 27 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

42. Dziękczynna 28/30/32/34 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

43. Dziękczynna 29 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.
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44. Dziękczynna 31/33/35 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

45. Dziękczynna 36/38/40/42 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

46. Dziękczynna 37 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

47. Dziękczynna 39/41/43/45 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

48. Dziękczynna 44/46/48/50 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

49. Dziękczynna 47 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

50. Dziękczynna 49 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

51. Dziękczynna 51 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

52. Dziękczynna 52/54 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

53. Dziękczynna 53 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

54. Grunwaldzka 3/4 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

55. Grunwaldzka 5/6 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

56. Grunwaldzka 7/8 budynek mieszkalny, murowany 1924 r.

57. Grunwaldzka 9/10 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

58. Grunwaldzka 11/12 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

59. Grunwaldzka 13/14 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

60. Grunwaldzka 15/16 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

61. Jeziorna 8 budynek mieszkalny, murowany 1902 r.

62. Kajki 1 budynek kasy miejskiej, 
murowany

połowa XIX w.

63. Kajki 2 wartownia miejska, murowano-
drewniana 

2. połowa XVIII w.

64. Kajki 4 kamienica murowana koniec XIX w.

65. Kajki 6 kamienica murowana 1895 r.

66. Kajki 6 (d. 8 Maja 2) spichlerz murowany koniec XIX w.

67. Kajki 7 kamienica murowana początek XX w.

68. Kajki 8 kamienica murowana 1881 r.

69. Kajki 10 kamienica murowana 1887 r.

70. Kolejowa 1 budynek mieszkalny, murowany 1911 r.

71. Kolejowa 3 budynek mieszkalny, murowany 
w zespole stacji kolejowej

1911 r.
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72. Kolejowa 5 budynek mieszkalny, murowany 
w zespole stacji kolejowej

1911 r.

73. Kolejowa 7 budynek mieszkalny, murowany 
w zespole stacji kolejowej

1911 r.

74. Kolejowa 11 budynek mieszkalny, murowany 
w zespole stacji kolejowej

1911 r.

75. Kopernika 1 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany 

lata 20-30-te XX w.

76. Kopernika 2A budynek administracyjny, 
murowany w zespole koszar 

1898 r.

77. Kopernika 2B budynek gospodarczy, 
murowany w zespole koszar 

1898 r.

78. Kopernika 5 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany 

lata 20-30-te XX w.

79. Kopernika 7/9 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.

80. Kopernika 11 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

81. Kościelna 1 kamienica murowana 4. ćwierć XIX w.

82. Kościelna 2 budynek mieszkalny, murowany początek XX w.

83. Kościelna 2 kościół ewangelicki, murowany 1. połowa XVIII w.

84. Kościuszki 1 kamienica murowana 1910 r.

85. Kościuszki 2 budynek murowany 1908 r.

86. Kościuszki 3 oficyna murowana początek XX w.

87. Kościuszki 4 budynek mieszkalny, murowany 1876 r.

88. Kościuszki 7 kamienica murowana 1893 r.

89. Kościuszki 9 kamienica murowana przełom XIX i XX w.

90. Krakowska 1 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

91. Krakowska 3 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

92. Królewiecka 1 kamienica murowana koniec XIX – początek XX w.

93. Królewiecka 2A kamienica murowana 1925 r.

94. Królewiecka 3 kamienica murowana 1905 r.

95. Królewiecka 4 kamienica murowana koniec XIX – początek XX w.

96. Królewiecka 5 kamienica murowana 1895 r.

97. Królewiecka 6 kamienica murowana 1912 r.
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98. Królewiecka 7 kamienica murowana 1900 r.

99. Królewiecka 8 kamienica murowana 1910 r.

100. Królewiecka 9 kamienica murowana 1898 r.

101. Królewiecka 10A-10B kamienica murowana 1912 r., 1915 r.

102. Królewiecka 11 kamienica murowana początek XX w.

103. Królewiecka 13 kamienica murowana początek XX w.

104. Królewiecka 14A kamienica murowana 1908 r.

105. Królewiecka 15 kamienica murowana 1884 r.

106. Królewiecka 16A kamienica murowana 1901 r.

107. Królewiecka 17 kamienica murowana 1887 r.

108. Królewiecka 18A kamienica murowana 1901 r.

109. Królewiecka 19 kamienica murowana 1922 r.

110. Królewiecka 22 kamienica murowana 1900 r.

111. Królewiecka 22 oficyna murowana koniec XIX – początek XX w.

112. Królewiecka 23 kamienica murowana 1912 r.

113. Królewiecka 25 kamienica murowana 1910 r.

114. Królewiecka 26 budynek mieszkalny, murowany 1900 r.

115. Królewiecka 27 kamienica murowana początek XX w.

116. Królewiecka 28 budynek mieszkalny, murowany 1905 r.

117. Królewiecka 29A kamienica murowana początek XX w.

118. Królewiecka 30 kościół parafialny, murowany 
p.w. św. Wojciecha

1860 r.

119. Królewiecka 31A kamienica murowana 1908 r.

120. Królewiecka 32 plebania murowana początek XX w.

121. Królewiecka 33 kamienica murowana początek XX w.

122. Królewiecka 34 kamienica murowana 1919 r.

123. Królewiecka 35A budynek mieszkalny, murowany 1919 r.

124. Królewiecka 36 kamienica murowana 1919 r.

125. Królewiecka 41 kamienica murowana wraz z 
działką

1905 r.

126. Królewiecka 45A kamienica murowana 1905 r.
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127. Królewiecka 46 kamienica murowana początek XX w.

128. Królewiecka 45B budynek mieszkalny, murowany 1920 r.

129. Królewiecka 48 kamienica murowana koniec XIX – początek XX w.

130. Królewiecka 49 kamienica murowana 1902 r.

131. Królewiecka 50 kamienica murowana 1905 r.

132. Królewiecka 51A kamienica murowana 1895 r.

133. Królewiecka 52 kamienica murowana 1913 r.

134. Królewiecka 54A budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

1887 r.

135. Królewiecka 55 budynek sądu, murowany wraz z 
działką

koniec XIX w.

136. Królewiecka 56 budynek mieszkalny, murowany początek XX w.

137. Królewiecka 58 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany 

lata 20-30-te XX w.

138. Królewiecka 60A budynek starostwa, murowany 
wraz z działką

1912 r.

139. Mały Rynek 2 kamienica murowana początek XX w.

140. Mały Rynek 3 kamienica murowana 1910 r.

141. Mały Rynek 4 kamienica murowana początek XX w.

142. Mały Rynek 5 kamienica murowana 1897 r.

143. Mickiewicza 2 kamienica murowana 1910 r.

144. Mickiewicza 3 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

1932 r.

145. Mickiewicza 5 budynek mieszkalny, murowany początek XX w.

146. Mickiewicza 10 kamienica murowana 1928 r.

147. Mickiewicza 12 budynek mieszkalny, murowany koniec XIX – początek XX w.

148. Mickiewicza 14 budynek mieszkalny, murowany początek XX w.

149. Mickiewicza 16 kamienica murowana 1908 r.

150. Mickiewicza 18 budynek mieszkalny, murowany koniec XIX - początek XX w.

151. Mickiewicza 20 kamienica murowana 1911 r.

152. Moniuszki 1 kamienica murowana koniec XIX – początek XX w.

153. Moniuszki 2 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.
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154. Moniuszki 3 kamienica murowana 1910 r.

155. Moniuszki 6E kamienica murowana początek XX w.

156. Moniuszki 8 kamienica murowana 1935 r.

157. Moniuszki 10 kamienica murowana lata 20-30-te XX w.

158. Moniuszki 12 kamienica murowana lata 20-30-te XX w.

159. Mrongowiusza 1 stróżówka stadionu I lata 20-te XX w.

160. Mrongowiusza 1 stróżówka stadionu II lata 20-te XX w.

161. Mrongowiusza 3 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

1920 r.

162. Mrongowiusza 4 kamienica murowana 1908 r.

163. Mrongowiusza 6 kamienica murowana 1935 r.

164. Mrongowiusza 8 kamienica murowana koniec XIX w.

165. Mrongowiusza 9/11 budynek mieszkalny, murowany 1912 r.

166. Mrongowiusza 10 kamienica murowana koniec XIX w.

167. Mrongowiusza 13A budynek mieszkalny, w zespole 
szkoły

początek XX w.

168. Mrongowiusza 13B budynek szkolny, murowany początek XX w.

169. Mrongowiusza 14 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

170. Mrongowiusza 16 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

171. Mrongowiusza 18 budynek mieszkalny, murowano-
drewniany

początek XX w.

172. Mrongowiusza 19 budynek mieszkalny, murowany początek XX w.

173. Mrongowiusza 21 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

174. Mrongowiusza 26 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

1916 r.

175. Mrongowiusza 28 kamienica murowana 1925 r.

176. Mrongowiusza 29A budynek mieszkalny, murowany początek XX w.

177. Mrongowiusza 29B budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.

178. Mrongowiusza 32 kamienica murowana początek XX w.

179. Mrongowiusza 33 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

180. Mrongowiusza 36 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.
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181. Mrongowiusza 37 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

182. Mrongowiusza 38 budynek mieszkalny, murowany początek XX w.

183. Mrongowiusza 41 kamienica murowana 1910 r.

184. Mrongowiusza 42 kamienica murowana koniec XIX – początek XX w.

185. Mrongowiusza 43 kamienica murowana 1910 r.

186. Mrongowiusza 44 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

1925 r.

187. Mrongowiusza 46 budynek mieszkalny, murowany 1912 r.

188. Mrongowiusza 48 kamienica murowana 1912 r.

189. Mrongowiusza 51 budynek mieszkalny, murowany 1912 r.

190. Mrongowiusza 52 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

1924 r.

191. Mrongowiusza 56 budynek mieszkalny, murowany początek XX w.

192. Mrongowiusza 58 budynek mieszkalny, murowany początek XX w.

193. Mrongowiusza 59A budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

194. Mrongowiusza 60 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

195. Mrongowiusza 61 kamienica murowana 1915 r.

196. Mrongowiusza 62 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

197. Mrongowiusza 63 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

198. Mrongowiusza 64 budynek mieszkalny, murowany początek XX w.

199. Mrongowiusza 67 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

1900 r.

200. Mrongowiusza 70/72 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

201. Mrongowiusza 75 budynek mieszkalny, murowany 1920 r.

202. Mrongowiusza 79 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.

203. Mrongowiusza 81A budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.

204. Mrongowiusza 83/85 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

205. Mrongowiusza 87/89 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

206. Mrongowiusza 91/93 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

207. Mrongowiusza 95/97 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.
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208. Na Ostrowiu 1 budynek mieszkalny, murowany początek XX w.

209. Na Ostrowiu 3 budynek mieszkalny, murowany początek XX w.

210. Na Ostrowiu 6 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

211. Na Ostrowiu 11 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

212. Na Ostrowiu 13 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

213. Na Ostrowiu 16 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

214. Na Ostrowiu 18 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

215. Nadbrzeżna 1 kamienica murowana 1900 r.

216. Nadbrzeżna 2 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

217. Nadbrzeżna 3 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

218. Oficerska 1 budynek mieszkalny, murowany 1932 r.

219. Oficerska 1A budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

220. Oficerska 3 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

221. Oficerska 4 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

222. Oficerska 5 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.

223. Oficerska 6 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

224. Oficerska 7 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

225. Oficerska 9/11 budynek mieszkalny, murowany 1930 r.

226. Oficerska 13A-13B budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

227. Oficerska 17 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

228. Piaskowa 2A budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

1924 r.

229. Piaskowa 4 budynek mieszkalny, murowany koniec XIX – początek XX w.

230. Piaskowa 5 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

231. Piaskowa 7 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

232. Piaskowa 10/12/14 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

1926 r.

233. Piaskowa 10/12/14 budynek gospodarczy, 
murowany I

1926 r.

234. Piaskowa 10/12/14 budynek gospodarczy, 
murowany II

lata 20-30-te XX w.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 89 – Poz. 366_______________________________________________________________________________________________________________



235. Piaskowa 10/12/14 budynek gospodarczy, 
murowany III

lata 20-30-te XX w.

236. Piaskowa 16/18/20/22/24/26 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.

237. Piaskowa 16/18/20/22/24/26 budynek gospodarczy, 
murowany I

lata 20-30-te XX w.

238. Piaskowa 16/18/20/22/24/26 budynek gospodarczy, 
murowany II

lata 20-30-te XX w.

239. Piaskowa 16/18/20/22/24/26 budynek gospodarczy, 
murowany III

lata 20-30-te XX w.

240. Piaskowa 16/18/20/22/24/26 budynek gospodarczy, 
murowany IV

lata 20-30-te XX w.

241. Plutonowa 9 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

242. Plutonowa 18 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

243. Plutonowa 20 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

244. Ratuszowa 1 kamienica murowana 1910 r.

245. Ratuszowa 3 kamienica murowana 1910 r.

246. Ratuszowa 5 ratusz murowany 1824-1825 r.

247. Ratuszowa 6 kamienica murowana początek XX w.

248. Ratuszowa 7 kamienica murowana koniec XIX – początek XX w.

249. Ratuszowa 8 kamienica murowana 1920 r.

250. Ratuszowa 9 kamienica murowana 1905 r.

251. Ratuszowa 16 kamienica murowana 1900 r.

252. Ratuszowa 18 kamienica murowana 1911 r.

253. Ratuszowa 20 kamienica murowana początek XX w.

254. Ratuszowa 22 kamienica murowana początek XX w.

1909 r.

255. Ratuszowa 26 kamienica murowana początek XX w.

256. Roosvelta 2 spichlerz murowano-drewniany XVIII w.

257. Roosvelta 3 synagoga murowana, ob. 
cerkiew parafialna p.w. 
Przemienienia Pańskiego

1895-1896 r.

258. Roosvelta 4 budynek mieszkalny, murowany 1890 r.

259. Roosvelta 5 kamienica murowana 1883 r.
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260. Roosvelta 7 kamienica murowana koniec XIX w.

261. Roosvelta 8 budynek mieszkalny, murowany 1861 r.

262. Roosvelta 10 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

1829 r.

263. Roosvelta 12 budynek mieszkalny, murowany koniec XIX w.

264. Roosvelta 13 kamienica murowana 1910 r.

265. Roosvelta 14 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

1902 r.

266. Roosvelta 15 kamienica murowana 1910 r.

267. Roosvelta 17 kamienica murowana 1910 r.

268. Roosvelta 18 budynek mieszkalny, murowany koniec XIX w.

269. Roosvelta 19 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

1880 r.

270. Roosvelta 20 kamienica murowana 1912 r.

271. Roosvelta 22 wozownia murowana koniec XIX w.

272. Roosvelta 23 budynek mieszkalny, murowany 
z młynem murowanym

1900 r.

273. Roosvelta 24 kamienica murowana 1890 r.

274. Roosvelta 24 budynek gospodarczy, 
murowano-drewniany

koniec XIX w.

275. Roosvelta 25 kamienica murowana 1904 r.

276. Roosvelta 27A kamienica murowana 1860 r.

277. Roosvelta 28 kamienica murowana 1893 r.

278. Roosvelta 28A budynek mieszkalny, murowany 
z częścią gospodarczą

1890 r.

279. Roosvelta 29 kamienica murowana początek XX w.

280. Roosvelta 31 kamienica murowana 1870 r.

281. Roosvelta 35A budynek mieszkalny, murowany początek XX w.

282. Roosvelta 37 kamienica murowana 1912 r.

283. Sienkiewicza 1 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

284. Sienkiewicza 2 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.

285. Sienkiewicza 4/6/8 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.
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286. Sienkiewicza 5 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

287. Sienkiewicza 7 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

288. Sienkiewicza 9 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

289. Sienkiewicza 10 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.

290. Sienkiewicza 11 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

291. Sienkiewicza 13 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

292. Sienkiewicza 15 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

293. Sienkiewicza 18 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

294. Sienkiewicza 20 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

295. Sobczyńskiego cmentarz ewangelicki, dawny z 
cmentarzem wojennym z czasów 
I wojny światowej

XIX w.

296. Sobczyńskiego 1A budynek szkolny, murowany lata 20-30-te XX w.

297. Sobczyńskiego 1B budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.

298. Sobczyńskiego 3 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.

299. Sołtyska 1/2 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

300. Sołtyska 4 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

301. Sołtyska 5 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

302. Sołtyska 7 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

303. Sołtyska 8 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

304. Sołtyska 11 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

305. Sołtyska 12 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

306. Sołtyska 16 budynek mieszkalny, murowany lata 20-30-te XX w.

307. Spacerowa 3 budynek szkolny, murowany koniec XIX w.

308. Traugutta 4A budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

początek XX w.

309. Warszawska 3 kamienica murowana początek XX w.

310. Warszawska 4A kamienica murowana 1908 r.

311. Warszawska 5 kamienica murowana początek XX w.

312. Warszawska 6 kamienica murowana początek XX w.
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313. Warszawska 6A kamienica murowana 1910 r.

314. Warszawska 7 kamienica murowana początek XX w.

315. Warszawska 8 kamienica murowana początek XX w.

316. Warszawska 9 budynek mieszkalny, murowany koniec XIX – początek XX w.

317. Warszawska 10 kamienica murowana początek XX w.

318. Warszawska 11A kamienica murowana 1933 r.

319. Warszawska 13 kamienica murowana 1913 r.

320. Warszawska 14AB kamienica murowana 1904 r.

321. Warszawska 14AB oficyna murowana I początek XX w.

322. Warszawska 14AB oficyna murowana II początek XX w.

323. Warszawska 15 kamienica murowana 1895 r.

324. Warszawska 16A budynek mieszkalny, murowany 1900 r.

325. Warszawska 17 kamienica murowana 1895 r.

326. Warszawska 18 kamienica murowana koniec XIX w.

327. Warszawska 19 budynek mieszkalny, murowany 1872 r.

328. Warszawska 21 budynek mieszkalny, murowany 1870 r.

329. Warszawska 22 budynek mieszkalny, murowany 1905 r.

330. Warszawska 23 kamienica murowana 1908 r.

331. Warszawska 25 budynek mieszkalny, murowany 1883 r.

332. Warszawska 26 budynek użyteczności 
publicznej, murowany

1963 r.

333. Warszawska 27 budynek mieszkalny, murowany 1850 r.

334. Warszawska 29 budynek mieszkalny, murowany koniec XIX w. 1860 r.

335. Warszawska 31 kamienica murowana 1895 r.

336. Warszawska 33 kamienica murowana 1890 r.

337. Warszawska 35 kamienica murowana 1893 r.

338. Warszawska 37 kamienica murowana lata 20-te XX w.

339. Warszawska 41 kamienica murowana 1905 r.

340. Warszawska 49 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.

341. Warszawska 51 kamienica murowana 1910 r.
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342. Warszawska 53 kamienica murowana wraz z 
działką

1. ćwierć XX w.

343. Warszawska 53 ogrodzenie przed kamienicą 1. ćwierć XX w.

344. Warszawska 55 kamienica murowana początek XX w.

345. Warszawska 57 kamienica murowana 1920 r.

346. Wojska Polskiego 1 kamienica murowana 1909 r.

347. Wojska Polskiego 6A kasyno murowane w zespole 
koszar

1898 r.

348. Wojska Polskiego

6D

budynek sztabu, murowany w 
zespole koszar

1898 r.

349. Wojska Polskiego 3 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.

350. Wojska Polskiego 4A budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.

351. Wojska Polskiego 4BC budynek mieszkalny, murowany 1919 r.

352. Wojska Polskiego 5C budynek administracyjny, 
murowany w zespole koszar 

1898 r.

353. Wojska Polskiego 6B budynek stajni, murowany w 
zespole koszar

1898 r.

354. Wojska Polskiego 6E budynek koszarowy, murowany 
w zespole koszar

1898 r.

355. Wojska Polskiego 6G budynek koszarowy, murowany 
w zespole koszar

1898 r.

356. Wojska Polskiego 6H budynek koszarowy, murowany 
w zespole koszar

1898 r.

357. Wojska Polskiego 6I budynek gospodarczy, 
murowany w zespole koszar

1898 r.

358. Wojska Polskiego 
8/10/12/14/16

budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.

359. Wojska Polskiego 9 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.

360. Wojska Polskiego 
11/13/15/17/19/21/23/25

budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.

361. Wojska Polskiego 
27/29/31/33/35/37/39

budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.

362. Wojska Polskiego 
41/43/45/47/49/51/53/55/57/59/
61/63

budynek  mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.
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363. Wojska Polskiego 65/67 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.

364. Wojska Polskiego 69/71 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.

365. Wojska Polskiego 73 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.

366. Wojska Polskiego 73A/73B budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.

367. Wojska Polskiego 75 budynek mieszkalny, murowanylata 20-30-te XX w.

368. Wojska Polskiego 79 budynek mieszkalny, murowanylata 20-30-te XX w.

369. Wojska Polskiego 81 budynek mieszkalny, murowanylata 20-30-te XX w.

370. Wojska Polskiego 6F Budynek gospodarczy, obecnie 
restauracja

1898 r.

371. Wojska Polskiego, dz. 185/37 stajnia murowana w zespole 
koszar

1898 r.

372. Piaskowa 1D budynek gospodarczy, 
murowany w zespole koszar

1898 r.

373. Wojska Polskiego, 5B biuro przepustek, murowane w 
zespole koszar

1898 r.

374. Kopernika 2C/1 budynek gospodarczy, 
murowany w zespole koszar

1898 r.

375. Wojska Polskiego, 5A budynek gospodarczy, 
murowany w zespole koszar

1898 r.

376. Wojska Polskiego, dz. 22/19 budynek gospodarczy, 
murowany w zespole koszar

1898 r.

377. Wojska Polskiego, dz. 22/19 budynek koszarowy, murowany 
w zespole koszar

1898 r.

378. Wojska Polskiego, 5A budynek koszarowy, murowany 
w zespole koszar

1898 r.

379. Wojska Polskiego, 5D budynek koszarowy, murowany 
w zespole koszar

1898 r.

380. Wojska Polskiego, 5E budynek gospodarczy, 
murowany w zespole koszar

1898 r.

381. Wojska Polskiego, 6K sala gimnastyczna, murowana w 
zespole koszar

1898 r.

382. Wojska Polskiego, dz. 185/10 garaż murowany w zespole 
koszar

1898 r.

383. Wojska Polskiego budynek koszarowy, murowany 
w zespole koszar

1898 r.
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384. Wojska Polskiego, 6B budynek gospodarczy, 
murowany w zespole koszar

1898 r.

385. Wojska Polskiego ogrodzenie murowano-metalowe 
w zespole koszar

1898 r.

386. Wyspiańskiego 1 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

lata 20-30-te XX w.

387. Wyspiańskiego 4 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny, murowany

początek XX w.

388. Wyspiańskiego 5 budynek mieszkalny, murowany początek XX w.

389. Wyspiańskiego 6 kamienica murowana początek XX w.

390. Żeromskiego 1 oficyna murowana początek XX w.

391. Żeromskiego 1A budynek mieszkalny, murowany koniec XIX – początek XX w.

392. Żeromskiego 1B kamienica murowana koniec XIX – początek XX w.

393. Żeromskiego 2 kamienica murowana początek XX w.

394. Żeromskiego 3 kamienica murowana początek XX w.

395. Żeromskiego 3 oficyna murowana początek XX w.

396. Żeromskiego 4 kamienica murowana początek XX w.

397. Żeromskiego 5 kamienica murowana koniec XIX – początek XX w.

398. Żeromskiego 5 oficyna murowana koniec XIX – początek XX w.

399. Żeromskiego 7 kamienica murowana początek XX w.

400. Żeromskiego 7 oficyna murowana początek XX w.

401. Żeromskiego 9 kamienica murowana koniec XIX – początek XX w.

402. Żeromskiego 11 kamienica murowana koniec XIX – początek XX w.

3. Wykaz obiektów archeologicznych.

L.p. Nr obszaru

 AZP

Nr stan.

w miejscowości

Nr stan. na 
obszarze

Funkcja i chronologia stanowiska

1. 22-69 I -- nawarstwienia kulturowe Starego Miasta, nr rej. C-151 z 
13.05.1992 r.

2. 22-69 II 2 osada, starożytność

3. 22-69 VI 6 ślad osadnictwa, średniowiecze

................................................................
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Orzoł
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