
§ 38. Teren elementarny P.Z.3032.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług; 

2) zakazuje się realizacji budynków mieszkalnych w terenie oznaczonym na rysunku planu 

jako „teren objęty zakazem lokalizacji budynków mieszkalnych”; 

3) zakres usług zgodny z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 
1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% powierzchni 

działki budowlanej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
1) teren objęty  strefą  B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej 

struktury przestrzennej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej: 30 %; 

4) ustala się utrzymanie i ochronę zabudowy przy ulicy Hożej i Żabiej, oznaczonej na 

rysunku planu, dla której: 

a) obowiązuje utrzymanie formy i gabarytu zabudowy, 

b) zakazuje się nadbudowy i dobudowy do elewacji frontowych, szczytowych i elewacji od 

strony ulicy Bogumińskiej, 

c) obowiązuje zachowanie formy i gabarytu dachu,  

d) dopuszcza się pokrycie dachu wyłącznie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, 

e) w elewacjach frontowych oraz elewacjach od strony ulicy Bogumińskiej obowiązuje 

zachowanie liczby, wykroju i rozmieszczenia otworów drzwiowych i okiennych, 

f) dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza, 

g) dopuszcza się doświetlenie poddasza budynków, od strony ulicy Hożej, Żabiej i 

Bogumińskiej wyłącznie oknami połaciowymi, 

h) nakazuje się zastosowanie jednolitej kolorystyki, na całej długości elewacji eksponowanej 

od strony ulicy Bogumińskiej i terenu P.Z.3100.KD.D; 

5) lokalizację garaży wolno stojących dopuszcza się: 

a) na lub przy granicy z terenem P.Z.3034.UO/E, w granicach ustalonej linii zabudowy, 

b) w terenie objętym zakazem lokalizacji budynków mieszkalnych, w odległości od 

budynków mieszkalnych nie mniejszej niż 8 m; 

6) maksymalna wysokość garaży: 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 5 m; 

7) budynki garaży kryte dachami płaskimi; 

8) zakazuje się lokalizacji reklam, tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego 

zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wydzielania nowych działek budowlanych, z wyjątkiem: 

a) działki dla zespołu garaży lokalizowanych przy terenie P.Z.3034.UO/E, 

b) działek dla inżynieryjnych urządzeń sieciowych; 

2) maksymalna powierzchnia działki budowlanej dla zespołu garaży: 600 m
2
. 

5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 

dojazd z ulic o symbolach w planie P.Z.3099.KD.D i P.Z.3100.KD.D. 

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło i energię elektryczną, obsługę telekomunikacyjną oraz 

odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące 

i projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w terenach: P.Z.3074.KD.Z,  

P.Z.3099.KD.D, P.Z.3100.KD.D i ul. Bogumińskiej; 

2)  istniejąca sieć: wodociągowa o średnicy 110 mm, gazowa o średnicy 90 mm, cieplna o 

średnicach: 2x65 do 2x200 mm, kanalizacja sanitarna o średnicy 0,3 m, kanalizacja 



deszczowa o średnicy 0,3 m - do zachowania, z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i 

remontu. 
 


