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Uchwała Nr LXX/ 72 /2002 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 23 kwietnia 2002 r. 

 
 
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
nr 24/7/2001 „Temida” w rejonie ul. Rejtana i gen. Kustronia w Rzeszowie 
 
 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139,  
z późn. zm.) 
 
 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje: 
 

I. PRZEPISY OGÓLNE 
 

§ 1 

 

1. Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  
nr 24/7/2001„Temida” w rejonie ul. Rejtana i gen. Kustronia w Rzeszowie, zwany 
dalej planem. 
2. Integralną częścią planu jest rysunek sporządzony na mapie w skali 1 : 1 000, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, który obowiązuje w zakresie określonym 
legendą. 
 

§ 2 
 

Plan obejmuje obszar o powierzchni około 10,58 ha, położony we wschodniej części 
centrum miasta Rzeszowa, w rejonie ulic Rejtana i gen. Kustronia. 
 

§ 3 
 
Przedmiotem ustaleń planu jest: 
1) przeznaczenie terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem U(p)A/U(k), 
pod usługi z zakresu administracji publicznej, z dopuszczeniem usług komercyjnych, 
2) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem U(p)A,E,N/U(k), 
pod usługi z zakresu administracji publicznej, edukacji i nauki, z dopuszczeniem 
usług komercyjnych, 
3) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem U(p)E,N/U(k), 
pod usługi z zakresu edukacji i nauki, z dopuszczeniem usług komercyjnych, 
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4)*  
5) przeznaczenie terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem MW/U(k), pod 
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, z dopuszczeniem usług komercyjnych, 
6) przeznaczenie terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem KL, pod ulice 
lokalne, 
7) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem KD(p), pod 
publiczną drogę dojazdową, 
8) przeznaczenie terenu, oznaczonych na rysunku planu symbolem KX(p), pod 
publiczny ciąg pieszo - jezdny,  
9) przeznaczenie terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem KX/ZP(p), pod 
publiczny ciąg pieszy, z elementami zieleni urządzonej o charakterze parkowym, 
10) przeznaczenie terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem KS(p), pod 
publiczny parking z zielenią towarzyszącą, 
11) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem EE, pod stację 
transformatorową. 
 

§ 4 
 
W zagospodarowaniu terenów objętych granicami planu należy uwzględnić 
uwarunkowania wynikające z występowania na tych terenach gruntów słabonośnych. 
 

§ 5 
 
Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub 
działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej, 
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi wynikające  
z ustaw i aktów prawa miejscowego, 
2) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia 
techniczne służące zaspokojeniu potrzeb bytowych i gospodarczych w danym 
układzie osadniczym, na które składają się: system komunikacji i transportu (drogi, 
ulice, itp.) oraz uzbrojenia (wodociągi i kanalizacja, sieci energetyczne  
i telekomunikacyjne, itp.), 
3) linii rozgraniczającej orientacyjnej - należy przez to rozumieć linię 
wyznaczającą granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia i użytkowania, 
której przebieg zgodnie z ustaleniami planu, może być korygowany w ramach 
procedury wydawania decyzji administracyjnych, jednakże bez naruszenia istotnych 
ustaleń planu, w szczególności przeznaczenia terenów, 
4) linii rozgraniczającej orientacyjnej wewnętrznej – należy przez to rozumieć 
linię wewnętrznego podziału terenu określoną z uwzględnieniem prawa własności 
nieruchomości lub rozmieszczenia poszczególnych funkcji,  
5) linii rozgraniczającej ściśle określonej – należy przez to rozumieć linię 
wyznaczającą granice terenów o różnym sposobie przeznaczenia i użytkowania, 
której przebieg nie może być korygowany w trybie wydawania decyzji 
administracyjnych,  
6) linii ściśle określonej granicy obszaru planu - należy przez to rozumieć linię 
wyznaczającą granicę obszaru planu, której przebieg nie może być korygowany  
w trybie wydawania decyzji administracyjnych, 
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7) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć granicę, której nie 
należy przekraczać przy lokalizacji zabudowy; 
8) linii zabudowy obowiązującej - należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której 
należy sytuować zabudowę, 
9) przeznaczeniu terenów - należy przez to rozumieć funkcję terenu, czyli sposób 
użytkowania terenu, ustalony w planie zagospodarowania przestrzennego, 
10) ścisłej zabudowie – należy przez to rozumieć obiekty lub zespoły obiektów 
przylegających do siebie bezpośrednio ścianami szczytowymi w granicy 
poszczególnych działek, 
11)  terenach biologicznie czynnych - należy przez to rozumieć zieleń urządzoną 
służącą mieszkańcom w celach rekreacyjnych,  
12) terenach zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć zieleń formowaną  
i kształtowaną w oparciu o projekt zagospodarowania zieleni i małej architektury, 
13) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć usługi o charakterze 
rynkowym, nastawionym na osiągnięcie zysku, nie mogących znacząco oddziaływać 
na stan środowiska,  
14) usługach publicznych - należy przez to rozumieć usługi mające na celu 
realizację celów publicznych, 
15) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik 
wyrażony ilością m2 powierzchni ogólnej budynków (sumę powierzchni wszystkich 
kondygnacji użytkowych wraz z powierzchnią urządzeń wbudowanych w te budynki) 
do powierzchni terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi lub do powierzchni 
terenu pod zabudowę kubaturową, 
16) zorganizowanej działalności inwestycyjnej – należy przez to rozumieć 
działalność inwestycyjną realizowaną w oparciu o projekt zagospodarowania całego 
terenu oznaczonego na rysunku planu. 
 

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 
 

§ 6 

 

1. Teren o powierzchni około 1,35 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 
1U(p)A/U(k), objęty granicą zorganizowanej działalności inwestycyjnej, przeznacza 
się pod usługi z zakresu administracji publicznej, z dopuszczeniem usług 
komercyjnych, a także zieleń urządzoną, zaplecze parkingowe oraz niezbędne 
urządzenia infrastruktury technicznej, w szczególności pod stację transformatorową, 
z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2 do ust. 5. 
2. Zasady wyznaczania granic i podziału terenu: 
1) linie ściśle określone granicy obszaru planu – zgodnie z rysunkiem planu, 
2) linie rozgraniczające orientacyjne – o przebiegu jak na rysunku planu, 
3) linie rozgraniczające orientacyjne podziału wewnętrznego – o przebiegu jak na 
rysunku planu, 
4) linie zabudowy obowiązujące oraz linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie  
z rysunkiem planu, 
5) linia zabudowy obowiązująca, dla czwartej i piątej kondygnacji w odległości 3 m do 
wewnątrz od linii elewacji pierwszych trzech kondygnacji, równolegle do linii 
zabudowy obowiązującej.  
3. Zasady zagospodarowania terenu: 
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1) północną część terenu, wyznaczoną liniami rozgraniczającymi orientacyjnymi 
podziału wewnętrznego, przeznacza się pod parking ogólnodostępny, 
2) dopuszcza się realizację parkingu dwupoziomowego, 
3) max. 10% ogólnej powierzchni obiektów można przeznaczyć pod usługi 
komercyjne, pod warunkiem zapewnienia dostępu do tych usług z publicznych 
ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3KX/ZP(p) i 4KX/ZP(p), 
4) dopuszcza się zabudowę parterową lokalizowaną w odległości min. 6 m od linii 
zabudowy nieprzekraczalnej, określonej na rysunku planu, 
5) dopuszcza się lokalizację attyki na zewnątrz obiektów od linii zabudowy 
obowiązującej, w odległości max. 1,5 m od tej linii, 
6) dopuszcza się lokalizację elewacji zabudowy do wewnątrz od linii zabudowy 
obowiązującej, na wysokości całej zabudowy łącznie z attyką lub na wysokości 
parteru, na całej długości tej zabudowy lub na określonych jej odcinkach, max. 3m, 
od tej linii, pod warunkiem zachowania kształtu linii zabudowy obowiązującej,  
7) dopuszcza się zabudowę ażurową w formie kolumnady z pergolą o wysokości 
4,5m, na zewnątrz od linii zabudowy obowiązującej, max. 6 m od tej linii, od strony 
publicznego ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KX/ZP(p),  
8) wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu przeznaczonego pod zabudowę - 
1,2 do 2,5,  
9) min. 10% powierzchni terenu, przeznaczonego pod zabudowę, powinno pozostać 
biologicznie czynne, 
10) zieleń urządzona w części terenu wyznaczonej linią zabudowy nieprzekraczalnej, 
określoną na rysunku planu oraz linią dla lokalizacji zabudowy parterowej, o której 
mowa w pkt. 4, 
11) dopuszcza się grodzenie terenu, pod warunkiem stosowania żywopłotu po 
zewnętrznej stronie ogrodzenia, na całej jego wysokości, oraz zagospodarowania 
terenu zielenią urządzoną do granicy chodnika zlokalizowanego wzdłuż jezdni ulicy 
lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KL1/2.  
4. Zasady zabudowy i kształtowania formy architektonicznej: 
1) wysokość zabudowy od strony publicznych ciągów pieszych, oznaczonych 
symbolami: 1KX/ZP(p), 3KX/ZP(p) i 4KX/ZP(p): 

a) dla zabudowy lokalizowanej wzdłuż linii zabudowy obowiązującej -  
min. 3 kondygnacje, max. 5 kondygnacji, 

b) dla zabudowy lokalizowanej wzdłuż linii zabudowy nieprzekraczalnej -  
2 kondygnacje, dopuszczeniem trzeciej kondygnacji, pod warunkiem, że 
kondygnacja ta będzie lokalizowana do wewnątrz od linii elewacji zabudowy 
dwukondygnacyjnej, min. 3 m od tej linii,  

c) dopuszcza się zabudowę do 9 kondygnacji, pod warunkiem, że obiekty powyżej 
piątej kondygnacji, będą sytuowane min. 18 m do wewnątrz od linii zabudowy 
obowiązującej i nieprzekraczalnej, wzdłuż publicznych ciągów pieszych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3KX/ZP(p) i 4KX/ZP(p) oraz min.  
25 m do wewnątrz od linii zabudowy obowiązującej, wzdłuż publicznego ciągu 
pieszego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KX/ZP(p), 

2) attyka powyżej ostatniej kondygnacji, od strony publicznych ciągów pieszych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KX/ZP(p), 3KX/ZP(p) i 4KX/ZP(p), 
3) elewacje obiektów: 

a) od strony publicznego ciągu pieszego, oznaczonego symbolem 1KX/ZP(p), 
powinny być przeszklone na wysokości parteru, min. 55% całej powierzchni 
parteru, 
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b) od strony publicznego ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1KX/ZP(p), w formie portalu wejściowego do obiektu użyteczności 
publicznej, 

c) od strony publicznych ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 3KX/ZP(p) i 4KX/ZP(p), kształtowane z uwzględnieniem 
indywidualnego podziału, pod warunkiem zachowania spójności i ciągłości 
zabudowy oraz uniknięcia monotonii, 

d) dopuszcza się na elewacjach elementy zieleni w formie pnączy. 
5. Zasady dostępności i obsługi komunikacyjnej: 
1) dostępność: 

a) dla komunikacji kołowej - od strony ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KL1/2 oraz od strony ulicy Kustronia, 

b) dla komunikacji pieszej - od strony publicznych ciągów pieszych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 1KX/ZP(p), 3KX/ZP(p) i 4KX/ZP(p), z głównym 
wejściem z publicznego ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1KX/ZP(p),  

2) parking na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U(p)A/U(k),  
w części północnej tego terenu, wydzielonej linią orientacyjną podziału 
wewnętrznego, urządzony z zachowaniem następujących zasad: 
a) nawierzchnia wykonana z elementów drobnowymiarowych, 
b) na każde 6 miejsc postojowych powinno przypadać jedno drzewo niskopienne, 
c) wody opadowe powinny być odprowadzane z nawierzchni parkingu w sposób 
określony w przepisach szczególnych,  
d) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
3) dopuszcza się realizację parkingu dwupoziomowego, pod warunkiem zasadzenia 
w odstępach 7,5 m drzew niskopiennych wzdłuż jego granic, od strony ul. Kustronia 
oraz ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KL1/2. 
 

§ 7 
 
1. Teren o powierzchni około 0,66 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 
2U(p)A/U(k), objęty granicą zorganizowanej działalności inwestycyjnej, przeznacza 
się pod usługi z zakresu administracji publicznej, z dopuszczeniem usług 
komercyjnych, a także zieleń urządzoną, zaplecze parkingowe oraz niezbędne 
urządzenia infrastruktury technicznej, w szczególności pod stację transformatorową, 
z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2 do ust. 5. 
2. Zasady wyznaczania granic i podziału terenu: 
1) linie rozgraniczające orientacyjne – o przebiegu jak na rysunku planu, 
2) linie zabudowy obowiązujące oraz linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie  
z rysunkiem planu, 
3) linia zabudowy obowiązująca, dla czwartej i piątej kondygnacji, w odległości 3 m, 
do wewnątrz od linii elewacji pierwszych trzech kondygnacji, równolegle do linii 
zabudowy obowiązującej, 
4) dopuszcza się podział terenu na dwie działki budowlane, pod warunkiem 
zachowania ścisłej zabudowy wzdłuż linii zabudowy obowiązującej. 
3. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) 10% ogólnej powierzchni obiektów można przeznaczyć pod usługi komercyjne, 

pod warunkiem zapewnienia dostępu do tych usług z publicznych ciągów pieszych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KX/ZP(p) i 5KX/ZP(p), 
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2) dopuszcza się zabudowę parterową lokalizowaną w odległości min. 6m od linii 
zabudowy nieprzekraczalnej, określonej na rysunku planu, 

3) dopuszcza się lokalizację attyki na zewnątrz obiektów od linii zabudowy 
obowiązującej, w odległości max. 1,5 m od tej linii, 

4) dopuszcza się lokalizację elewacji zabudowy do wewnątrz linii zabudowy 
obowiązującej, na wysokości całej zabudowy łącznie z attyką lub na wysokości  
parteru, na całej długości tej zabudowy lub na określonych jej odcinkach, max. 3 m 
od tej linii, pod warunkiem zachowania kształtu linii zabudowy obowiązującej, 

5) wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu przeznaczonego pod zabudowę 
kubaturową - 1,2 do 2,0, 

6) min. 10% powierzchni terenu, przeznaczonego pod zabudowę, powinno pozostać 
biologicznie czynne, 

7) zieleń urządzona w części terenu wyznaczonej linią zabudowy nieprzekraczalnej, 
określoną na rysunku planu oraz linią dla lokalizacji zabudowy parterowej, o której 
mowa w pkt. 2, 

8) dopuszcza się grodzenie terenu, pod warunkiem stosowania żywopłotu po 
zewnętrznej stronie ogrodzenia, na całej jego wysokości, oraz zagospodarowania 
terenu zielenią urządzoną do granicy chodnika zlokalizowanego wzdłuż jezdni ulicy 
lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KL1/2.  

4. Zasady zabudowy i kształtowania formy architektonicznej: 
1) wysokość zabudowy od strony publicznych ciągów pieszych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 1KX/ZP(p), 2KX/ZP(p) i 5KX/ZP(p): 
a) dla zabudowy lokalizowanej wzdłuż linii zabudowy obowiązującej - min. 3 
kondygnacje, max. 5 kondygnacji, 
b) dla zabudowy lokalizowanej wzdłuż linii zabudowy nieprzekraczalnej – 2 
kondygnacje, z dopuszczeniem trzeciej kondygnacji, pod warunkiem, że kondygnacja 
ta będzie lokalizowana do wewnątrz od linii elewacji zabudowy dwukondygnacyjnej, 
min. 3 m od tej linii, 
c) dopuszcza się zabudowę do 7 kondygnacji, pod warunkiem, że obiekty powyżej 
piątej kondygnacji, będą sytuowane min. 18 m do wewnątrz od linii zabudowy 
obowiązującej i nieprzekraczalnej, wzdłuż publicznych ciągów pieszych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KX/ZP(p) i 5KX/ZP(p) oraz min. 20 m 
do wewnątrz od linii zabudowy obowiązującej, wzdłuż publicznego ciągu pieszego, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KX/ZP(p), 
2) attyka powyżej ostatniej kondygnacji obiektów zlokalizowanych od strony 
publicznych ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KX/ZP(p), 
2KX/ZP(p) i 5KX/ZP(p), 
3) elewacje obiektów: 
a) od strony publicznego ciągu pieszego, oznaczonego symbolem 1KX/ZP(p), 
powinny być przeszklone na wysokości parteru, min. 55% powierzchni parteru, 
b) od strony publicznego ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1KX/ZP(p), w formie portalu wejściowego do obiektu użyteczności publicznej, 
c) od strony publicznych ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 2KX/ZP(p) i 5KX/ZP(p), kształtowane z uwzględnieniem indywidualnego 
podziału, pod warunkiem zachowania spójności i ciągłości zabudowy oraz uniknięcia 
monotonii, 
d) dopuszcza się na elewacjach elementy zieleni w formie pnączy. 
5. Zasady dostępności i obsługi komunikacyjnej: 
1) dostępność: 
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a) dla komunikacji kołowej - od strony ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KL1/2, 
b) dla komunikacji pieszej - od strony publicznych ciągów pieszych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 1KX/ZP(p), 2KX/ZP(p) i 5KX/ZP(p), z głównym wejściem 
z publicznego ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KX/ZP(p), 
2) parking dla własnych potrzeb na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem 
2U(p)A/U(k), w południowej części tego terenu, zawartej pomiędzy linią zabudowy 
nieprzekraczalną oraz linią rozgraniczającą orientacyjną ten terenem z terenem, 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KL1/2, urządzony z zachowaniem 
następujących zasad: 
a) nawierzchnia wykonana z elementów drobnowymiarowych, 
b) na każde 6 miejsc postojowych powinno przypadać jedno drzewo niskopienne, 
c) wody opadowe powinny być odprowadzane z nawierzchni parkingu w sposób 
określony w przepisach szczególnych,  
d) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
3) dopuszcza się realizację parkingu dwupoziomowego. 
 

§ 8 
 
1. Teren o powierzchni około 0,29 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 
3U(p)A/U(k), przeznacza się pod usługi z zakresu administracji publicznej,  
z dopuszczeniem usług komercyjnych, a także zieleń urządzoną, zaplecze 
parkingowe oraz niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej w szczególności 
pod stację transformatorową, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2 do ust. 5. 
2. Zasady wyznaczania granic i podziału terenu: 
1) linie ściśle określone granicy obszaru planu - zgodnie z rysunkiem planu, 
2) linie rozgraniczające orientacyjne – o przebiegu jak na rysunku planu, 
3) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu. 
3. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) 10% ogólnej powierzchni obiektów można przeznaczyć pod usługi komercyjne, 

pod warunkiem zapewnienia dostępu do tych usług z publicznego ciągu pieszego, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KX/ZP lub chodnika zlokalizowanego 
wzdłuż ul. Rejtana, 

2) wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu przeznaczonego pod zabudowę 
kubaturową - 1,2 do 3,0, 

3) min. 10% powierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowę powinno zostać  
biologicznie czynne, 

4) dopuszcza się grodzenie terenu, od strony ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1KL1/2 oraz od strony terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2U(p)A/U(k), pod warunkiem stosowania żywopłotu po zewnętrznej 
stronie ogrodzenia, na całej jego wysokości.  

4. Zasady zabudowy i kształtowania formy architektonicznej: 
1) wysokość zabudowy: 

a) od strony publicznego ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2KX/ZP(p) oraz od strony ul. Rejtana – od 4 do 6 kondygnacji, 

b) od strony ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KL1/2 - min.  
2 kondygnacje, 

2) forma architektoniczna charakterystyczna, kształtowana z uwzględnieniem 
sylwety od strony ul. Rejtana oraz publicznego ciągu pieszego, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 2KX/ZP(p), 
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3) na elewacjach obiektów dopuszcza się elementy zieleni w formie pnączy. 
5. Zasady dostępności i obsługi komunikacyjnej: 
1) dostępność: 

a) dla komunikacji kołowej - od strony ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KL1/2, 

b) dla komunikacji pieszej - od strony publicznego ciągu pieszego, oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 2KX/ZP(p) oraz chodnika zlokalizowanego wzdłuż 
ul. Rejtana, 

2) parking dla własnych potrzeb na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem 
3U(p)A/U(k), urządzony z zachowaniem następujących zasad: 
a) nawierzchnia wykonana z elementów drobnowymiarowych, 
b) wody opadowe powinny być odprowadzane z nawierzchni parkingu w sposób 

określony w przepisach szczególnych,  
c) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
3) dopuszcza się realizację parkingu dwupoziomowego. 
 

§ 9 
 
1. Teren o powierzchni około 0,67 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 
U(p)A,E,N/U(k), objęty granicą zorganizowanej działalności inwestycyjnej, 
przeznacza się pod usługi z zakresu administracji publicznej, edukacji i nauki 
(szkolnictwa wyższego), z dopuszczeniem usług komercyjnych, a także zieleń 
urządzoną, zaplecze parkingowe i niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,  
w szczególności pod stację transformatorową, z uwzględnieniem zasad określonych 
w ust. 2 do ust. 5. 
2. Zasady wyznaczania granic i podziału terenu: 
1) linie rozgraniczające orientacyjne – o przebiegu jak na rysunku planu, 
2) linie zabudowy obowiązujące oraz linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie  

z rysunkiem planu,  
3) linia zabudowy obowiązująca dla czwartej i piątej kondygnacji w odległości 3 m, 

do wewnątrz od linii elewacji pierwszych trzech kondygnacji, równolegle do linii 
zabudowy obowiązującej, 

4) dopuszcza się podział terenu na dwie działki budowlane, pod warunkiem 
zachowania ścisłej zabudowy, wzdłuż linii zabudowy obowiązującej. 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) 10% ogólnej powierzchni obiektów można przeznaczyć pod usługi komercyjne, 

pod warunkiem zapewnienia dostępu do tych usług z publicznych ciągów pieszych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3KX/ZP(p) i 5KX/ZP(p), 

2) dopuszcza się zabudowę parterową lokowaną w odległości min. 6 m od linii 
zabudowy nieprzekraczalnej, określonej na rysunku planu, 

3) wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu przeznaczonego pod zabudowę 
kubaturową - 1,2 do 2,5, 

4) dopuszcza się lokalizację attyki na zewnątrz obiektów od linii zabudowy 
obowiązującej, w odległości max. 1,5 m od tej linii, 

5) dopuszcza się lokalizację elewacji zabudowy do wewnątrz od linii zabudowy 
obowiązującej, na wysokości całej zabudowy łącznie z attyką lub na wysokości 
parteru, na całej długości tej zabudowy lub na określonych jej odcinkach, max. 3 m 
od tej linii, pod warunkiem zachowania kształtu linii zabudowy obowiązującej, 
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6) dopuszcza się zabudowę ażurową, w formie kolumnady z pergolą o wysokości 
4,5 m, na zewnątrz od linii zabudowy obowiązującej, max. 6 m od tej linii, od strony 
publicznego ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KX/ZP(p), 

7) min. 10% powierzchni terenu, przeznaczonego pod zabudowę, powinno pozostać 
biologicznie czynne, 

8)  zieleń urządzona w części terenu wyznaczonej linią zabudowy nieprzekraczalnej, 
określoną na rysunku planu oraz linią dla lokalizacji zabudowy parterowej, o której 
mowa w pkt. 3.2), 

9)  dopuszcza się grodzenie terenu pod warunkiem stosowania żywopłotu po 
zewnętrznej stronie ogrodzenia, na całej jego wysokości.  

4. Zasady zabudowy i kształtowania formy architektonicznej: 
1) wysokość zabudowy od strony publicznych ciągów pieszych oznaczonych 
symbolami: 1KX/ZP(p), 3KX/ZP(p) i 5KX/ZP(p): 

a) dla zabudowy lokalizowanej wzdłuż linii zabudowy obowiązującej - 
min. 3 kondygnacje, max. 5 kondygnacji, 

b) dla zabudowy lokalizowanej wzdłuż linii zabudowy nieprzekraczalnej - 
2 kondygnacje, z dopuszczeniem trzeciej kondygnacji, pod warunkiem, że 
kondygnacja ta będzie lokalizowana do wewnątrz od linii elewacji zabudowy 
dwukondygnacyjnej, min. 3 m od tej linii, 

c) dopuszcza się zabudowę do 9 kondygnacji, pod warunkiem, że obiekty powyżej 
piątej kondygnacji, będą sytuowane min. 18 m do wewnątrz od linii zabudowy 
obowiązującej i nieprzekraczalnej, wzdłuż publicznych ciągów pieszych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3KX/ZP(p) i 5KX/ZP(p) oraz min.  25 
m do wewnątrz od linii zabudowy obowiązującej, wzdłuż ciągu pieszego, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KX/ZP(p), 

2) attyka powyżej ostatniej kondygnacji zabudowy lokalizowanej od strony 
publicznych ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KX/ZP(p), 
3KX/ZP(p) i 5KX/ZP(p), 
3) elewacje obiektów: 

a) od strony publicznego ciągu pieszego, oznaczonego symbolem 1KX/ZP(p), 
powinny być przeszklone na wysokości parteru, min. 55% powierzchni parteru, 

b) od strony publicznego ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1KX/ZP(p), w formie portalu wejściowego do obiektu użyteczności 
publicznej, 

c) od strony publicznych ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 3KX/ZP(p) i 5KX/ZP(p), kształtowane z uwzględnieniem 
indywidualnego podziału, pod warunkiem zachowania spójności i ciągłości 
zabudowy oraz uniknięcia monotonii, 

d) dopuszcza się na elewacjach elementy zieleni w formie pnączy. 
5. Zasady dostępności i obsługi komunikacyjnej: 
1) dostępność: 

a) dla komunikacji kołowej - od strony ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KL1/2, 

b) dla komunikacji pieszej - od strony publicznych ciągów pieszych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 1KX/ZP(p), 3KX/ZP(p) i 5KX/ZP(p), z głównym 
wejściem z publicznego ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1KX/ZP(p), 

2) parking na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem U(p)A,E,N/U(k), 
urządzony z zachowaniem następujących zasad: 
a) nawierzchnia wykonana z elementów drobnowymiarowych, 
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b) na każde 6 miejsc postojowych powinno przypadać jedno drzewo niskopienne, 
c) wody opadowe powinny być odprowadzane z nawierzchni parkingu w sposób 
określony w przepisach szczególnych,  
d) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
3) dopuszcza się realizację parkingu dwupoziomowego, pod warunkiem zasadzenia 
w odstępach 7,5 m drzew niskopiennych wzdłuż jego granic, od strony ulicy lokalnej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KL1/2. 
 

§ 10 
 
1. Teren o powierzchni około 2,05 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 
U(p)E,N/U(k), objęty granicą zorganizowanej działalności inwestycyjnej, przeznacza 
się pod usługi z zakresu edukacji (szkolnictwa ponadpostawowego i wyższego) oraz 
nauki, z dopuszczeniem usług komercyjnych, a także parkingi, zieleń urządzoną oraz 
niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej w szczególności pod stację 
transformatorową, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2 do ust. 5. 
2. Zasady wyznaczania granic i podziału terenu: 
1) linie ściśle określone granicy obszaru planu - zgodnie z rysunkiem planu, 
2) linie rozgraniczające orientacyjne – o przebiegu jak na rysunku planu, 
3) linie zabudowy obowiązujące oraz linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
4) linia zabudowy obowiązująca, dla czwartej i piątej kondygnacji, w odległości 3 m, 

do wewnątrz od linii elewacji pierwszych trzech kondygnacji, równolegle do linii 
zabudowy obowiązującej, 

5) dopuszcza się podział terenu na dwie działki budowlane, pod warunkiem 
zachowania ścisłej zabudowy, wzdłuż linii zabudowy obowiązującej. 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) 10% ogólnej powierzchni obiektów można przeznaczyć pod usługi komercyjne, 

pod warunkiem zapewnienia dostępu do tych usług z publicznych ciągów pieszych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KX/ZP(p) i 4KX/ZP(p) lub z chodnika 
zlokalizowanego wzdłuż ul. Rejtana, 

2) dopuszcza się realizację parkingu podziemnego, 
3) przy lokalizacji obiektów należy uwzględnić konieczność zapewnienia dostępu do 

istniejących i nowo wybudowanych budynków i budowli oraz terenów 
przeznaczonych pod sport i rekreację dla komunikacji kołowej wewnętrznej,  
w szczególności poprzez odpowiednie odstępy między budynkami lub realizację 
przejazdów pod budynkami,  

4) dopuszcza się zabudowę parterową lokalizowaną w odległości min. 6 m od linii 
zabudowy nieprzekraczalnej, określonej na rysunku planu,  

5) dopuszcza się lokalizację attyki na zewnątrz obiektów od linii zabudowy 
obowiązującej, w odległości max. 1,5 m od tej linii, 

6) dopuszcza się lokalizację elewacji zabudowy do wewnątrz od linii zabudowy 
obowiązującej, na wysokości całej zabudowy łącznie z attyką lub na wysokości  
parteru, na całej długości tej zabudowy lub na określonych jej odcinkach, max. 3 m 
od tej linii, pod warunkiem zachowania kształtu linii zabudowy obowiązującej, 

7) wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu przeznaczonego pod zabudowę 
kubaturową - 1,2 do 2,0, 

8) min. 15% powierzchni terenu powinno pozostać biologicznie czynne,  
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9) zieleń urządzona w części terenu wyznaczonej linią zabudowy nieprzekraczalnej, 
określoną na rysunku planu oraz linią dla lokalizacji zabudowy parterowej, o której 
mowa w pkt. 4, 

10) min. 0,65 ha powierzchni terenu powinno być przeznaczone pod rekreację i sport 
w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów szkolnych,  

11) dopuszcza się grodzenie terenu, pod warunkiem stosowania żywopłotu po 
zewnętrznej stronie ogrodzenia, na całej jego wysokości.  

4. Zasady zabudowy i kształtowania formy architektonicznej: 
1) wysokość zabudowy od strony publicznych ciągów pieszych, oznaczonych na 

rysunku planu symbolami: 1KX/ZP(p), 2KX/ZP(p) i 4KX/ZP(p): 
a) dla zabudowy lokalizowanej wzdłuż linii zabudowy obowiązującej -  

min. 3 kondygnacje, max. 5 kondygnacji, 
b) dla zabudowy lokalizowanej wzdłuż linii zabudowy nieprzekraczalnej -  

2 kondygnacje, z dopuszczeniem trzeciej kondygnacji, pod warunkiem, że 
kondygnacja ta będzie lokalizowana do wewnątrz od linii elewacji zabudowy 
dwukondygnacyjnej, min. 3 m od tej linii, 

c) dopuszcza się zabudowę do 7 kondygnacji, pod warunkiem, że obiekty powyżej 
piątej kondygnacji, będą sytuowane min. 18 m do wewnątrz linii zabudowy 
obowiązującej i nieprzekraczalnej, wzdłuż publicznych ciągów pieszych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KX/ZP(p) i 4KX/ZP(p) oraz min.  
20 m do wewnątrz od linii zabudowy obowiązującej wzdłuż publicznego ciągu 
pieszego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KX/ZP(p), 

2) attyka powyżej ostatniej kondygnacji zabudowy lokalizowanej od strony 
publicznych ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1KX/ZP(p), 2KX/ZP(p), 4KX/ZP(p), 

3) elewacje obiektów: 
a) od strony publicznego ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1KX/ZP(p), powinny być przeszklone na wysokości parteru, w części, 
min. 55% powierzchni parteru, 

b) od strony publicznego ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1KX/ZP(p), w formie portalu wejściowego do obiektu użyteczności 
publicznej, 

c) od strony publicznych ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 3KX/ZP(p) i 4KX/ZP(p), kształtowane z uwzględnieniem 
indywidualnego podziału, pod warunkiem zachowania spójności i ciągłości 
zabudowy oraz uniknięciem monotonii, 

d) dopuszcza się na elewacjach elementów zieleni w formie pnączy. 
5. Zasady dostępności i obsługi komunikacyjnej: 
1) dostępność: 

a) dla komunikacji kołowej - od strony ul. Kustronia, 
b) dla komunikacji pieszej - od strony publicznych ciągów pieszych, oznaczonych 

na rysunku planu symbolami: 1KX/ZP(p), 2KX/ZP(p) i 4KX/ZP(p) oraz  
z chodnika zlokalizowanego wzdłuż ul. Rejtana, pod warunkiem, że jedno  
z głównych wejść będzie z publicznego ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KX/ZP(p), 

2) parking na terenie, oznaczonego na rysunku planu symbolem U(p)E,N/U(k), 
urządzony z zachowaniem następujących zasad: 

a) nawierzchnia wykonana z elementów drobnowymiarowych, 
b) na każde 6 miejsc postojowych powinno przypadać jedno drzewo niskopienne, 
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c) wody opadowe powinny być odprowadzane z nawierzchni parkingu w sposób 
określony w przepisach szczególnych,  

d) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
3) dopuszcza się realizację parkingu podziemnego. 
 
 

§ 11* 
 
1. Teren o powierzchni około 0,33 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 
MN/U(k), przeznacza się pod budownictwo jednorodzinne wolnostojące  
z dopuszczeniem usług komercyjnych oraz niezbędne urządzenia infrastruktury 
technicznej, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2 do ust. 4: 
2. Zasady wyznaczenia granic i podziału terenu: 
1) linie ściśle określone granicy obszaru planu – zgodnie z rysunkiem planu, 
2) linie rozgraniczające orientacyjne – o przebiegu jak na rysunku planu, 
3) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu. 
3. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) max. 25% powierzchni obiektów mieszkalnych można przeznaczyć pod usługi 

komercyjne, z wykluczeniem działalności produkcyjnej branży stolarskiej  
i mechanicznej oraz związanej z obsługą samochodów, 

2) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane pod warunkiem zachowania 
min. powierzchni działki wynoszącej 0,05 ha, 

3) min. 30% powierzchni działki powinno pozostać biologicznie czynne w formie 
zieleni urządzonej, 

4) zabudowa do dwóch kondygnacji, z dopuszczeniem trzeciej kondygnacji  
w poddaszu, o max. Wysokości do 7,5 m, licząc od poziomu terenu do okapu lub 
attyki, 

5) dachy dwu lub wielospadowe, z nachyleniem połaci dachowej od 250 do 450, 
6) elewacje obiektów powinny być kształtowane ze szczególną dbałością celem 

zachowania kameralnego charakteru zabudowy, 
7) dopuszcza się jednorodną stylistykę z uwzględnieniem elementów drewnianych, 

wykuszy, werand i tarasów zadaszonych,  
4. Zasady dostępności i obsługi komunikacyjnej: 
1) dostępność: 

a) dla komunikacji kołowej – od strony ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 2KL1/2 oraz z ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2KX(p), 

b) dla komunikacji pieszej – z chodnika wzdłuż ulicy lokalnej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 2KL1/2 i z ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 2KX(p). 

 
§ 12 

 
1. Teren o powierzchni około 1,46 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 
1MW/U(k), objęty granicami zorganizowanej działalności inwestycyjnej, przeznacza 
się pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, z dopuszczeniem parkingów 
podziemnych i usług komercyjnych, a także niezbędne urządzenia infrastruktury 
technicznej, w szczególności pod stację transformatorową, z uwzględnieniem zasad 
określonych w ust. 2 do ust. 5: 
2. Zasady wyznaczenia granic i podziału terenu: 
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1) linie ściśle określone granicy obszaru planu – zgodnie z rysunkiem planu, 
2) linie rozgraniczające ściśle określone – zgodnie z rysunkiem planu, 
3) linie rozgraniczające orientacyjne – o przebiegu jak na rysunku planu,  
4) linie rozgraniczające orientacyjne wewnętrzne – o przebiegu jak na rysunku 

planu, 
5) linie zabudowy obowiązujące oraz linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie  

z rysunkiem planu. 
3. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) usługi komercyjne nieuciążliwe dla mieszkańców lokalizowane wyłącznie  
w poziomie parteru i pierwszego piętra w szczytach zabudowy wyznaczonej linią 
zabudowy nieprzekraczalnej, w sąsiedztwie ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 2KL1/2 oraz publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem KD1/2(p), zajmujące ogółem do 500 m2 powierzchni użytkowej,  
2) dopuszcza się ciąg pieszo-jezdny z miejscami postojowymi dla potrzeb 
mieszkańców, wzdłuż zabudowy mieszkaniowej od strony ulicy lokalnej, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 1KL1/2, pod warunkiem zachowania pasa zieleni 
urządzonej wzdłuż obiektów kubaturowych szerokości min. 9 m oraz nasadzenia 
drzew niskopiennych w odstępach wyznaczonych przez każde 3 miejsca postojowe, 
3) dopuszcza się lokalizację elewacji zabudowy do wewnątrz od linii zabudowy 
obowiązującej, na wysokości całej zabudowy lub na wysokości części kondygnacji, 
na całej długości tej zabudowy lub na określonych jej odcinkach, max. 3 m od tej linii, 
4) dopuszcza się poprzeczne prześwity w formie ciągów pieszych pod zabudową, 
szerokości 6 m do 10 m, do wysokości pierwszych dwóch kondygnacji, 
5) dopuszcza się dwie przerwy między budynkami o szerokości 10 m, w ciągu 
zabudowy lokalizowanej wzdłuż linii zabudowy obowiązującej, w miejscach 
przecięcia linii rozgraniczających orientacyjnych wewnętrznych z liniami zabudowy 
obowiązującymi i nieprzekraczalnymi, w szczególności dla kontynuacji budowy 
magistrali wodociągowej Ø400 mm, 
6) zakaz grodzenia terenu od strony ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KL1/2, 
7) dopuszcza się grodzenie terenu od strony południowo-wschodniej w konstrukcji 
ażurowej do 2 m wysokości, pod warunkiem stosowania żywopłotu po zewnętrznej 
stronie ogrodzenia, na całej jego wysokości, 
8) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić konieczność urządzenia terenów 
rekreacji i placów dla dzieci, 
9) min. 35% ogólnej powierzchni terenu powinno pozostać biologicznie czynne. 
4. Zasady zabudowy i kształtowania formy architektonicznej: 
1) wysokość zabudowy – od 4 do 5 kondygnacji, 
2) dopuszcza się zabudowę do 7 kondygnacji, w szczytach zabudowy wyznaczonej 

linią zabudowy nieprzekraczalną, o długości do 20 m, w sąsiedztwie ulicy lokalnej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL1/2 oraz publicznej drogi dojazdowej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KD1/2(p),  

3) dopuszcza się poddasza użytkowe z lukarnami w elewacji oraz w połaci 
dachowej, 

4) dachy płaskie lub dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 350, , 
5) dopuszcza się lokalizację wykuszy w odległości do 2 m od linii elewacji, 
6) elewacje obiektów od strony ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 1KL1/2, z wyraźnymi podziałami pionowymi według proporcji: trzy 
jednostki miary długości do jednej jednostki miary wysokości, 
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7) dopuszcza się stosowanie na elewacjach lub na ich fragmentach elementów 
zieleni w formie pnączy. 

5. Zasady dostępności i obsługi komunikacyjnej: 
1) dostępność: 
a) dla komunikacji kołowej – od strony ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KL1/2, 
b) dla komunikacji pieszej – od strony ciągu pieszo-jezdnego z wydzielonym 
chodnikiem, zlokalizowanego wzdłuż ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KL1/2, 
2) miejsca parkingowe, w ilości min. 1 stanowisko na jedno mieszkanie,  

z uwzględnieniem korzystania w 40% z parkingów publicznych w bezpośrednim 
sąsiedztwie dostępnych z ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1KL1/2 oraz publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KD1/2(p), 

3) dopuszcza się realizację parkingów podziemnych z dostępnością z ulic lokalnych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KL1/2 i 2KL1/2 oraz publicznej drogi 
dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD1/2(p). 

 
§ 13 

 
1. Teren o powierzchni około 0,58 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 
2MW/U(k), objęty granicami zorganizowanej działalności inwestycyjnej, przeznacza 
się pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, z dopuszczeniem parkingów 
podziemnych, usług komercyjnych, a także zieleń rekreacyjną z placem zabaw dla 
dzieci oraz niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej, w szczególności pod 
stację transformatorową, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2 do ust. 5: 
2. Zasady wyznaczenia granic i podziału terenu: 
1) linie ściśle określone granicy obszaru planu – zgodnie z rysunkiem planu, 
2) linie rozgraniczające orientacyjne – o przebiegu jak na rysunku planu, 
3) linie podziału wewnętrznego orientacyjne – o przebiegu jak na rysunku planu, 
4) linie zabudowy obowiązujące oraz linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie  

z rysunkiem planu. 
3. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) usługi komercyjne lokalizowane wyłącznie w poziomie parteru i pierwszego piętra, 

w szczycie zabudowy wyznaczonej linią zabudowy nieprzekraczalnej,  
w sąsiedztwie ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL1/2, 
zajmujące ogółem do 500 m2 powierzchni użytkowej, 

2) nasadzenia drzew niskopiennych w odstępach 7,5 m, w pasie równoległym do linii 
rozgraniczającej obowiązującej, od strony ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1KL1/2, 

3) dopuszcza się ciąg pieszo-jezdny z miejscami postojowymi dla potrzeb 
mieszkańców, wzdłuż zabudowy mieszkaniowej od strony ulicy lokalnej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL1/2, pod warunkiem zachowania pasa 
zieleni urządzonej o szerokości 9 m, wzdłuż obiektów kubaturowych, oraz 
nasadzenia drzew niskopiennych w odstępach wyznaczonych przez każde 3 
miejsca postojowe, 

4) dopuszcza się lokalizację elewacji zabudowy do wewnątrz od linii zabudowy 
obowiązującej, na wysokości całej zabudowy lub na wysokości części kondygnacji, 
na całej długości tej zabudowy lub na określonych jej odcinkach, max. 3 m od tej 
linii, 
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5) zakaz grodzenia terenu od strony ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KL1/2, 

6) dopuszcza się grodzenie terenu od strony wschodniej w konstrukcji ażurowej do 2 
m wysokości, pod warunkiem stosowania żywopłotu po zewnętrznej stronie 
ogrodzenia na całej jego wysokości, 

7) południowo-wschodnią część terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
Zr, wyznaczoną linią podziału wewnętrznego orientacyjną, przeznacza się pod 
rekreację i plac zabaw dla dzieci o powierzchni min. 0,10 ha, 

8) min. 35% ogólnej powierzchni terenu, powinno pozostać biologicznie czynne.  
4. Zasady zabudowy i kształtowania formy architektonicznej: 
1) wysokość zabudowy – od 4  do 5 kondygnacji, 
2) dopuszcza się zabudowę do 7 kondygnacji, w szczycie zabudowy wyznaczonej 

linią zabudowy nieprzekraczalną, o długości 20 m, w sąsiedztwie ulicy lokalnej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL1/2,  

3) dopuszcza się poddasza użytkowe z lukarnami w elewacji oraz w połaci 
dachowej, 

4) dachy płaskie lub dachy strome o nachyleniu połaci dachowych do 350, 
5) dopuszcza się lokalizowanie wykuszy, w odległości do 2 m od linii elewacji, 
6) dopuszcza się stosowanie na elewacjach lub na ich fragmentach elementów 

zieleni w formie pnączy. 
5. Zasady dostępności i obsługi komunikacyjnej: 
1) dostępność: 

a) dla komunikacji kołowej – od strony ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KL1/2, 

dla komunikacji pieszej – od strony ciągu pieszo - jezdnego z wydzielonym 
chodnikiem, zlokalizowanego wzdłuż ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KL1/2, 

2) miejsca parkingowe, w ilości min. 1 stanowisko na jedno mieszkanie, pod 
warunkiem, że 40% potrzeb parkingowych zostanie zaspokojone w formie 
parkingów publicznych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie, dostępnych  
z ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KL1/2, 

3) dopuszcza się realizację parkingu podziemnego, z dostępnością z ulic lokalnych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KL1/2 i 2KL1/2. 

 
§ 14 

 
Teren o powierzchni około 1,25 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KL1/2, 
przeznacza się pod ulicę lokalną, z uwzględnieniem następujących zasad: 
1) linie ściśle określone granicy obszaru planu – zgodnie z rysunkiem planu, 
2) linie rozgraniczające ściśle określone – zgodnie z rysunkiem planu, 
3) linie rozgraniczające orientacyjne - o przebiegu jak na rysunku planu, 
4) szerokość w liniach rozgraniczających - około 20 m do około 30 m, 
5) szerokość jezdni - 6 m, 
6) parkingi prostopadłe do jezdni na odcinkach terenów, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: U(p)A,E,N/U(k), 1MW/U(k), 2MW/U(k) oraz 1KS(p), 
7) ścieżki rowerowe dwukierunkowe o szerokości 2,5 m, wzdłuż południowej  

i wschodniej strony jezdni, przy uwzględnieniu pasa zieleni urządzonej o szerokości 
1 m licząc od krawędzi jezdni oraz parkingu prostopadłego do jezdni,  

8) chodnik z pasem zieleni urządzonej o szerokości min. 2 m wzdłuż ogrodzenia 
cmentarza, znajdującego się na terenie nie objętym granicami planu, 
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9) chodniki z pasem zieleni urządzonej o szerokości min. 3,5 m, wzdłuż północnej  
i zachodniej strony jezdni, na odcinkach, na których nie przewidziano parkingów 
prostopadłych do jezdni, 

10) dostępność komunikacyjna zewnętrzna: 
a) od ul. Kustronia, 
b) od ul. Rejtana, ze skrzyżowania umożliwiającego lewoskręt. 

 
§ 15 

 
Teren o powierzchni około 0,28 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 2KL1/2, 
przeznacza się pod ulicę lokalną, z uwzględnieniem następujących zasad: 
1) linie ściśle określone granicy obszaru planu – zgodnie z rysunkiem planu, 
2) linie rozgraniczające orientacyjne - o przebiegu jak na rysunku planu, 
3) szerokość w liniach rozgraniczających - około 14 m do około 22 m, 
4) szerokość jezdni - 6 m, 
5) ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szerokości 2,5 m, zlokalizowana wzdłuż 

północnej strony jezdni,  
6) chodniki dwustronne o szerokości min. 2 m,  
7) dostępność komunikacyjna zewnętrzna: 
a) od ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KL1/2, 
b) dojazdem od strony ul. Słodkiej. 
 

§ 16 
 
Teren o powierzchni około 0,30 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 
KD1/2(p), przeznacza się pod publiczną drogę dojazdową do publicznego parkingu, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KS(p) oraz terenów zabudowy 
mieszkaniowej, wyznaczonych na terenach nie objętych granicami planu,  
z uwzględnieniem następujących zasad: 
1) linie ściśle określone granicy obszaru planu – zgodnie z rysunkiem planu, 
2) linie rozgraniczające orientacyjne - o przebiegu jak na rysunku planu, 
3) szerokość w liniach rozgraniczających - około 18 m do około 30 m, 
4) szerokość jezdni – 6 m, 
5) chodniki z pasem zieleni urządzonej o szerokości min. 3 m, lokalizowane wzdłuż 

jezdni, na odcinkach poza parkingami prostopadłymi do jezdni, 
6) pas zieleni urządzonej wzdłuż ogrodzenia cmentarza, znajdującego się na terenie 

nie objętym granicami planu,  
7) dostępność komunikacyjna zewnętrzna - z ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 1KL1/2. 
 

§ 17 
 
Teren o powierzchni około 0,29 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KS(p), 
przeznacza się pod publiczny parking wraz z pasem zieleni urządzonej, o szerokości 
min. 3 m, lokalizowany równolegle do ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KL1/2, z uwzględnieniem następujących zasad: 
1) linie ściśle określone granicy obszaru planu – zgodnie z rysunkiem planu, 
2) linie rozgraniczające orientacyjne - o przebiegu jak na rysunku planu, 
3) parking realizowany z elementów drobnowymiarowych, 
4) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
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5)  wody opadowe powinny być odprowadzane z nawierzchni parkingu w sposób 
określony w przepisach szczególnych, 

6) dostępność komunikacyjna zewnętrzna - z ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1KL1/2. 

 
§ 18 

 
Teren o powierzchni około 0,23 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 2KS(p), 
przeznacza się pod publiczny parking wraz z zielenią urządzoną, z uwzględnieniem 
następujących zasad: 
1) linie ściśle określone granicy obszaru planu – zgodnie z rysunkiem planu, 
2) linie rozgraniczające orientacyjne - o przebiegu jak na rysunku planu, 
3) parking realizowany z elementów drobnowymiarowych, 
4) pas zieleni urządzonej pomiędzy miejscami postojowymi, a ogrodzeniem 

cmentarza, znajdującego się na terenie nie objętym granicami planu,  
5) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
6) wody opadowe powinny być odprowadzane z nawierzchni parkingu w sposób 

określony w przepisach szczególnych, 
7) dostępność komunikacyjna zewnętrzna - z publicznej drogi dojazdowej, 

oznaczonej na rysunku planu symbolem KD1/2(p). 
 

§ 19 
 
1. Teren o powierzchni około 0,35 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 
1KX/ZP(p), przeznacza się pod publiczny ciąg pieszy z placem o charakterze 
rekreacyjnym oraz zielenią towarzyszącą urządzoną, a także niezbędne urządzenia 
infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2 do ust. 4: 
2. Zasady wyznaczenia granic terenu: 
1) linie rozgraniczające orientacyjne – o przebiegu jak na rysunku planu, 
2) średnica placu około 65 m. 
3. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) ciąg pieszy powinien stanowić element rekreacji publicznej i być kształtowany  

w powiązaniu z publicznymi ciągami pieszymi, oznaczonymi na rysunku planu 
symbolami: 2KX/ZP(p), 3KX/ZP(p), 4KX/ZP(p) i 5KX/ZP(p), 

2) dopuszcza się różnorodne formy zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem 
miejsc wypoczynku, pergoli, fontann, zbiorników wodnych jako elementów zieleni 
urządzonej, z dopuszczeniem zróżnicowania terenu w stosunku do posadowienia 
przyległych budynków +0,75 m ÷ - 0,75 m, 

3) zieleń urządzona powinna stanowić element uzupełniający, jej skala nie może 
jednak ograniczać czytelności i dostępności obiektów lokalizowanych wokół placu, 

4) dopuszcza się lokalizację elementów plastycznych, w szczególności pomnika, 
5) ciąg pieszy wraz z placem realizowany z elementów drobnowymiarowych. 
4. Dostępność komunikacyjna zewnętrzna - od strony publicznych ciągów pieszych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KX/ZP(p), 3KX/ZP(p), 4KX/ZP(p) i 
5KX/ZP(p). Publiczny ciąg pieszy wraz z placem powinien być dostępny, w formie 
przejazdu pieszo - jezdnego, dla samochodów uprzywilejowanych od strony 
publicznych ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KX/ZP(p), 
3KX/ZP(p), 4KX/ZP(p) i 5KX/ZP(p). 
 

§ 20 
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1. Teren o powierzchni około 0,28 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 
2KX/ZP(p), przeznacza się pod publiczny ciąg pieszy z zielenią urządzoną  
o charakterze rekreacyjnym oraz niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,  
z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2 do ust. 4: 
2. Zasady wyznaczenia granic terenu: 
1) linie ściśle określone granicy obszaru planu – zgodnie z rysunkiem planu, 
2) linie rozgraniczające orientacyjne – o przebiegu jak na rysunku planu, 
3) szerokość ciągu pieszego urządzonego- około 25 m. 
3. Zasady kształtowania i urządzenia terenu: 
1) ciąg pieszy powinien stanowić element rekreacji publicznej i być kształtowany  

w powiązaniu z publicznym ciągiem pieszym, oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1KX/ZP(p) oraz chodnikiem zlokalizowanym wzdłuż ul. Rejtana, 

2) dopuszcza się różnorodne formy zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem 
miejsc wypoczynku, pergoli, fontann, zbiorników wodnych jako elementów zieleni 
urządzonej, z dopuszczeniem zróżnicowania terenu w stosunku do posadowienia 
przyległych budynków +0,75 m ÷ - 0,75 m, 

3) zieleń urządzona powinna stanowić element uzupełniający, jej skala nie może 
jednak ograniczać czytelności i dostępności obiektów, lokalizowanych wzdłuż ciągu 
pieszego, 

4) ciąg pieszy realizowany z elementów drobnowymiarowych. 
4. Dostępność komunikacyjna zewnętrzna - od strony publicznego placu pieszego, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KX/ZP(p) oraz od strony chodnika 
zlokalizowanego wzdłuż ul. Rejtana. Publiczny ciąg pieszy powinien być dostępny,  
w formie przejazdu pieszo-jezdnego, dla samochodów uprzywilejowanych, od strony 
ul. Rejtana. 
 

§ 21 
 
1. Teren o powierzchni około 0,16 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 
3KX/ZP(p), przeznacza się pod publiczny ciąg pieszy z zielenią urządzoną  
o charakterze rekreacyjnym oraz niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,  
z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2 do ust. 4: 
2. Zasady wyznaczenia granic terenu: 
1) linie rozgraniczające orientacyjne – o przebiegu jak na rysunku planu, 
2) szerokość ciągu pieszego urządzonego - około 25 m. 
3. Zasady kształtowania i urządzenia terenu: 
1) ciąg pieszy powinien stanowić element rekreacji publicznej i być kształtowany  

w powiązaniu z publicznym ciągiem pieszym, oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1KX/ZP(p) oraz obiektami budownictwa wielorodzinnego, oznaczonego 
na rysunku planu symbolami: 1MW/U(k) i 2MW/U(k), 

2) dopuszcza się różnorodne formy zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem 
miejsc wypoczynku, pergoli, fontann, zbiorników wodnych jako elementów zieleni 
urządzonej, z dopuszczeniem zróżnicowania terenu w stosunku do posadowienia 
przyległych budynków +0,75 m ÷ - 0,75 m, 

3) zieleń urządzona powinna stanowić element uzupełniający, jej skala nie może 
jednak ograniczać czytelności i dostępności obiektów lokalizowanych wzdłuż 
ciągów pieszych, 

4) ciąg pieszy realizowany z elementów drobnowymiarowych. 
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4. Dostępność komunikacyjna zewnętrzna - od strony publicznego ciągu pieszego, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KX/ZP(p) oraz od strony chodników 
zlokalizowanych wzdłuż ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1KL1/2 oraz od strony chodników zlokalizowanych wzdłuż ulicy lokalnej, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 2KL1/2. Publiczny ciąg pieszy powinien być dostępny,  
w formie przejazdu pieszo – jezdnego, dla samochodów uprzywilejowanych od strony 
ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KL1/2. 
 

§ 22 
 
1. Teren o powierzchni około 0,18 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 
4KX/ZP(p), przeznacza się pod publiczny ciąg pieszy z zielenią urządzoną  
o charakterze rekreacyjnym oraz niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,  
z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2 do ust. 4: 
2. Zasady wyznaczenia granic terenu: 
1) linie ściśle określone granicy obszaru planu – zgodnie z rysunkiem planu, 
2) linie rozgraniczające orientacyjne – o przebiegu jak na rysunku planu, 
3) szerokość ciągu pieszego urządzonego - około 15 m. 
3. Zasady kształtowania i urządzenia terenu: 
1) ciąg pieszy powinien stanowić element rekreacji publicznej i być kształtowany  

w powiązaniu z publicznym ciągiem pieszym, oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1KX/ZP(p) oraz chodnikiem zlokalizowanym wzdłuż ul. Kustronia, 

2) dopuszcza się różnorodne formy zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem 
miejsc wypoczynku, pergoli, fontann, zbiorników wodnych jako elementów zieleni 
urządzonej, z dopuszczeniem zróżnicowania terenu w stosunku do posadowienia 
przyległych budynków +0,75 m ÷ - 0,75 m, 

3) zieleń urządzona powinna stanowić element uzupełniający, jej skala nie może 
jednak ograniczać czytelności i dostępności obiektów lokalizowanych wzdłuż ciągu 
pieszego, 

4) ciąg pieszy realizowany z elementów drobnowymiarowych. 
4. Dostępność komunikacyjna zewnętrzna - od strony publicznego ciągu pieszego, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KX/ZP(p) oraz chodnika 
zlokalizowanego wzdłuż ul. Kustronia. Publiczny ciąg pieszy powinien być dostępny, 
w formie przejazdu pieszo – jezdnego, dla samochodów uprzywilejowanych, od 
strony ul. Kustronia. 
 

§ 23 
 
1. Teren o powierzchni około 0,11 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 
5KX/ZP(p), przeznacza się pod publiczny ciąg pieszy z zielenią urządzoną  
o charakterze rekreacyjnym oraz niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,  
z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2 do ust. 4: 
2. Zasady wyznaczenia granic terenu: 
1) linie rozgraniczające orientacyjne – o przebiegu jak na rysunku planu, 
2) szerokość ciągu pieszego urządzonego - około 15 m. 
3. Zasady kształtowania i urządzenia terenu: 
1) ciąg pieszy powinien stanowić element rekreacji publicznej i być kształtowany  

w powiązaniu z publicznym ciągiem pieszym, oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1KX/ZP(p) oraz chodnikiem zlokalizowanym wzdłuż ulicy lokalnej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KL1/2, 
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2) dopuszcza się różnorodne formy zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem 
miejsc wypoczynku, pergoli, fontann, zbiorników wodnych jako elementy zieleni 
urządzonej, z dopuszczeniem zróżnicowania terenu w stosunku do posadowienia 
przyległych budynków +0,75 m ÷ - 0,75 m, 

3) zieleń urządzona powinna stanowić element uzupełniający, jej skala nie może 
jednak ograniczać czytelności i dostępności obiektów lokalizowanych wzdłuż ciągu 
pieszego, 

4) ciąg pieszy realizowany z elementów drobnowymiarowych. 
4. Dostępność komunikacyjna zewnętrzna - od strony publicznego pieszego, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KX/ZP(p) oraz chodnika 
zlokalizowanego wzdłuż ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1KL1/2. Publiczny ciąg pieszy powinien być dostępny, w formie przejazdu pieszo –
jezdnego, dla samochodów uprzywilejowanych, od strony ulicy lokalnej, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 1KL1/2. 
 

§ 24 
 
1. Teren o powierzchni około 0,07 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 
1KX(p), przeznacza się pod ciąg pieszo - jezdny z zielenią urządzoną o charakterze 
rekreacyjnym oraz niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,  
z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2 do ust. 4: 
2. Zasady wyznaczenia granic terenu: 
1) linie ściśle określone granicy obszaru planu – zgodnie z rysunkiem planu, 
2) linie rozgraniczające orientacyjne – o przebiegu jak na rysunku planu, 
3) szerokość ciągu pieszo-jezdnego – około 12 m do 24 m. 
3. Zasady kształtowania i urządzenia terenu: 
1) ciąg pieszo - jezdny powinien stanowić przedłużenie publicznego ciągu pieszego 

rekreacyjnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KX/ZP(p), poprzez 
chodniki zlokalizowane wzdłuż ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 2KL1/2,  

2) dopuszcza się różnorodne formy zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem 
miejsc wypoczynku, pergoli i innych elementów zieleni urządzonej.  

4. Dostępność komunikacyjna zewnętrzna - od strony chodników zlokalizowanych 
wzdłuż ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL1/2. 
 

§ 25* 
 

1. Teren o powierzchni około 0,07 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 
2KX(p), przeznacza się pod ciąg pieszo-jezdny, z dopuszczeniem parkowania 
samochodów po stronie południowej oraz niezbędne urządzenia infrastruktury 
technicznej, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2 do ust. 4: 
2. Zasady wyznaczenia granic terenu: 
1) linie ściśle określone granicy obszaru planu – zgodnie z rysunkiem planu, 
2) linie rozgraniczające orientacyjne – o przebiegu jak na rysunku planu, 
3) szerokość ciągu pieszo-jezdnego – około 10 m. 
3. Zasady kształtowania i urządzenia terenu: 
1) ciąg pieszo - jezdny powinien stanowić przedłużenie istniejącej, od strony 

południowo-wschodniej poza granicą obszaru planu, drogi dojazdowej,  
2) dopuszcza się parkowanie równoległe, po stronie południowej, 
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4. Dostępność komunikacyjna zewnętrzna - z istniejącej, od strony południowo-
wschodniej, poza granicą obszaru planu, drogi dojazdowej. 

§ 26 
 
Teren o powierzchni około 0,02 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem EE, 
przeznacza się pod stację transformatorową i urządzenia elektroenergetyczne  
z zapewnieniem dostępu dla komunikacji kołowej od strony publicznej drogi 
dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD1/2(p), wyznaczony linią 
rozgraniczającą orientacyjną o przebiegu jak na rysunku planu. 
 
 

III. ZASADY OBSŁUGI TERENÓW  
W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 
§ 27 

 
1. Zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami 
gestora miejskiej sieci wodociągowej. Kontynuacja budowy magistrali wodociągowej 
Ø400 mm w terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MW/U(k) oraz 
terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem KD1/2(p). 
2. Odprowadzenie ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami gestora miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 
3. Odprowadzenie wód opadowych – do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, 
zgodnie z warunkami gestora miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 
4. Zaopatrzenie w gaz – z miejskiej sieci gazowej niskoprężnej, zgodnie  
z warunkami gestora miejskiej sieci gazowej. 
5. Zaopatrzenie w ciepło – z miejskiej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej, po jej 
lokalnej przebudowie w obrębie planu, zgodnie z warunkami gestora miejskiej sieci 
ciepłowniczej. 
 

§ 28 
 
Gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zgodnie z zasadami 
obowiązującymi na terenie miasta. Gromadzenie i usuwanie odpadów wytworzonych 
w wyniku prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami określonymi w 
obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych. 
 
 
1. Zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci miejskiej po jej 
rozbudowie o nowe stacje transformatorowe i sieć rozdzielczą kablową. Dopuszcza 
się rozwiązania indywidualne pod warunkiem, że nie pogorszą stanu środowiska. 
2. Szczegółowe warunki przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej 
określają odrębne przepisy. W przypadku występowania kolizji projektowanych 
obiektów z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi należy 
sieci te przystosować do nowych warunków pracy.  
3. Świadczenie usług telekomunikacyjnych siecią przewodową – w wykonaniu 
podziemnym. 
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§ 30 
 
1. Wyposażenie terenu w infrastrukturę techniczną na warunkach uzgodnionych  
z dysponentami sieci. 
2. Przebieg sieci infrastruktury technicznej w pasach ulic ograniczonych liniami 
rozgraniczającymi, z zachowaniem wymagań określonych w odrębnych przepisach 
dotyczących dróg publicznych i sieci. 
3. Dopuszcza się przebieg sieci poza pasami ulic pod warunkiem, że ich przebieg nie 
wykluczy możliwości zagospodarowania terenów zabudowy, zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w §§ 6 - 14. Dopuszczenie przebiegu sieci infrastruktury technicznej poza 
pasami ulic może nastąpić w procesie inwestycyjnym w drodze decyzji 
administracyjnej ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania poszczególnych 
sieci. 
 

IV. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 
 

§ 31 
 
Tereny objęte granicami planu pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu do 
czasu zagospodarowania zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem,  
z zastrzeżeniem postanowień zawartych w §§ 32 i 33. 
 

§ 32 
 
Do czasu zagospodarowania terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1KL1/2, zgodnie z zasadami określonymi w planie, dopuszcza się urządzenie w 
północnej części terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U(p)A/U(k), 
wyznaczonej liniami rozgraniczającymi orientacyjnymi podziału wewnętrznego pod 
parking ogólnodostępny, drogi dojazdowej od ul. Kustronia do zabudowy 
realizowanej na pozostałej części terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1U(p)A/U(k). 
 

§ 33 
 
Do czasu zagospodarowania terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1KL1/2, zgodnie z zasadami określonymi w planie, dopuszcza się urządzenie na tym 
terenie dróg dojazdowych od ul. Dołowej do zabudowy realizowanej na terenach, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2U(p)A/U(k), 3U(p)A/U(k). 
 

§ 34 
 
Na terenach objętych granicami planu wyklucza się realizację tymczasowych 
obiektów o charakterze kubaturowym. 
 

§ 35 
 
Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 
- dla terenów przeznaczonych na cele niepubliczne w wysokości 30%, 
- dla terenów przeznaczonych na cele publiczne w wysokości 0%, w związku  
z uchwaleniem planu. 
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§ 36 
 
Tracą moc ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa uchwalonego uchwałą Nr XXXV/33/92 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 23 czerwca 1992 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. 
Rzeszowskiego z 1992 r. Nr 9, poz. 109 oraz ustalenia Miejscowego Planu 
Szczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy „Nowe Miasto”  
w Rzeszowie, uchwalonego uchwałą Nr LII/77/93 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  
28 września 1993 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego z 1993 r. Nr 9, 
poz. 146, w granicach objętych planem. 
 

§ 37 
 
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta Rzeszowa. 
 

§ 38 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
 
Załącznik:  
Rysunek planu w skali 1 : 1000 
 
* stwierdzono nieważność rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podkarpackiego nr P.I. 0911/69/02 z dnia 6 czerwca  

2002 r. 

Przewodniczący 
Rady Miasta Rzeszowa 

 
 

dr inż. Andrzej Rylski 
 

 




