
Rozdział 2. Przepisy szczegółowe 
§ 11.

l. Uchwala  się  rysunek  zmiany miejscowych  planów zagospodarowania  przestrzennego  PS.05, 
zawarty w załączniku nr 6 oraz ustalenia szczegółowe zmiany: 

TEREN ELEMENTARNY D.J.18.10.RE 

1. granice terenu 
od południa - ul. Stepowa, od północy - nowoprojektowany teren D.J.18.04.MJ. 

2. powierzchnia 4,4 ha 
3. identyfikatory geodezyjne 
4. identyfikatory adresowe 

Na terenie nie ma nadanych adresów policyjnych. 
5. ustalenia funkcjonalne 
5.1. Funkcja dominująca (w rozumieniu planu) - rekreacja, sport i zieleń. 
5.2. Dopuszcza się lokalizację: 

a) obiektów związanych z funkcją rekreacyjną i sportową, 
b) obiektów inżynierskich i sieci inżynieryjnych koniecznych ze względu na ukształtowanie terenu 
oraz wymogi technologiczne. 
c) niezbędnych obiektów związanych z obsługą komunikacyjną terenu. 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu (w rozumieniu planu) 
za wyjątkiem cięć sanitarnych. 

8. ustalenia formy zabudowy
8.1 Maksymalna wysokość zabudowy (w rozumieniu planu) - 7,5 m.
11. ustalenia planistyczne i proceduralne
11.1. Wymóg  sporządzenia  opracowania  planistycznego,  poprzedzonego  szczegółową  inwentaryzacją 

zieleni, obejmującego cały teren elementarny (w rozumieniu planu).
12. ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej 
12.1. Ustala się ścieżkę rowerową określoną na rysunku planu. 
13. ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej 
13.1. Zaopatrzenie w wodę, gaz i energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w 

oparciu o sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego. Inne rozwiązania sieciowe dopuszcza się  pod 
warunkiem uzgodnienia z gestorami i władającymi gruntem. Rozwiązania indywidualne dopuszcza 
się jedynie pod warunkiem, że nie pogorszą one stanu środowiska. 

16. promocja 
16.1. Ciągi piesze i rowerowe nie powinny być pokrywane nawierzchnią asfaltową. Zaleca się stosowanie 

nawierzchni przepuszczalnych. 
16.2. Zaleca się krycie budynków dachami stromymi (w rozumieniu planu). 16.3. Zaleca się dostęp ogólny 

(w rozumieniu planu) terenu. 

2. Obszar  objęty  zmianą  PS.05  położony  jest  w  terenach  elementarnych  D.J.18.02.ER, 
D.J18.03.RE,  D.J.18.04.MJ,  D.J.18.05.MJ,  D.J.18.05.KW,  obejmuje  rejon  na  południe  od  szkoły 
podstawowej i na zachód od ul. Przyszłości. Granice obszaru określa załącznik nr 6. 

3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany PS.05 jest umożliwienie działalności różnych 
podmiotów  przy  jednoczesnej  minimalizacji  konfliktów  i  optymalizacji  korzyści  wynikających  ze 
wspólnych  działań,  a  także  ochrona  interesów  publicznych,  lokalnych,  dotyczących  kształtowania 
środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

4. Przedmiotem  ustaleń  zmiany  PS.05  jest  zabudowa  i  zagospodarowanie  terenu  osiedla 
mieszkaniowego i fragmentów terenów o innych funkcjach. 
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