
§ 75. Teren elementarny S.N.9008.MC 
 

powierzchnia 0,46 ha 
 

1. przeznaczenie terenu 1) śródmiejska zabudowa wielofunkcyjna, w tym usługi m.in.: administracyjno 
– biurowe, prawnicze, finansowe, ośrodki szkoleniowo – doradcze, 
kongresowo – konferencyjne, hotelarstwo, obsługa klientów, usługi 
bussinesu, rozrywki, gastronomii, handlu, usługi kultury: obiekty nauki i 
szkolnictwa wyższego, wyspecjalizowane obiekty kulturalno – edukacyjne, 
upowszechniania kultury, wystawiennictwa, pracownie artystyczne, usługi 
związane ze sportem, rekreacją i turystyką, działalność edukacyjna, usługi 
pobytu kwalifikowanego (klubowego), usługi ochrony zdrowia – gabinety 
lekarskie, ośrodki pielęgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, małe 
ośrodki opieki nad dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo, 

2) sezonowe usługi: gastronomii, handlu i rozrywki, 
3) do czasu realizacji ustaleń planu, dopuszcza się obecne zagospodarowanie 

i sposób użytkowania, z możliwością adaptacji, prowadzenia prac 
remontowych, bez prawa rozbudowy, 

4) zakaz lokalizacji: produkcji, usług produkcyjnych, składowania i 
przeładunku; 

2. kształtowanie zabudowy           
i zagospodarowania terenu 

1) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, od 
strony nabrzeża do stropu kondygnacji zawieszenia pasażu zewnętrznego 
(teren S.N.9019.KP) obowiązująca linia zabudowy, powyżej, w tym 
samym położeniu nieprzekraczalna linia zabudowy, 

2) powierzchnia zabudowy do 80 % powierzchni terenu, 
3) wysokość zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronującego) 

frontowego, od ulicy Kolumba: od 9,0 do 18,5 m n.p.t., od strony terenu 
S.N.9018.KPP i rzeki od 7,0 do 30,0 m n.p.m., 

4) dachy o parametrach dowolnych, lokalizacja urządzeń technicznych w 
kondygnacjach zamkniętych, nie dotyczy anten, 

5) zabudowa obrzeżna, styczna na granicach działek, 
6) zakaz stosowania balkonów i wykuszy na elewacjach od strony ul. 

Kolumba, placu (teren S.N.9018.KPP), 
7) bramy przejazdowe ażurowe (przezierne), metaloplastyczne, zakaz 

stosowania ogrodzeń katalogowych, 
8) zalecane materiały wykończeniowe w przewadze tradycyjne, np. tynk, 

kamień, okładzina ceramiczna, w tym cegła licowa, detal ceramiczny, 
9) usługi dostępne od ul. Kolumba i/lub terenu S.N.9018.KPP i/lub od strony 

rzeki poprzez pasaż o dostępie ogólnym (teren S.N.9019.KP), 
10) wjazd/wyjazd z parkingów w kondygnacji parteru, 
11) obowiązuje budowa pasażu od strony rzeki (teren S.N.9019.KP) na  całej 

długości nabrzeża, wg rysunku planu, 
12) obowiązuje budowa oświetlenia ekspozycyjnego zabudowy od strony 

nabrzeża,  
13) nowe urządzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, 

wentylatornie, itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wyłącznie 
wbudowane, 

14) dopuszcza się korekty linii brzegowej, budowę, rozbudowę i przebudowę 
nabrzeża - nabrzeże utwardzone, 

15) dopuszcza się lokalizację pomostów sezonowych oraz innych obiektów 
niezbędnych do cumowania jednostek pływających, w pasie 10 m akwenu 
przyległego, 

16) likwidacja istniejących drzew i krzewów, wskazany intensywny zasób 
zieleni na dachach i tarasach, 

17) najniższa rzędna terenu zabudowy i komunikacji 2,0 m n.p.m.; 

3. zasady parcelacji 1) minimalna powierzchnia działki 1200 m
2
, 

2) fronty działek o szerokości min. 25,0 m, 
3) granice podziałów prostopadłe do linii rozgraniczających ulic; 

4. ochrona dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

1) teren objęty strefą „B” ochrony zachowanych elementów historycznej 
struktury przestrzennej, 

2) teren objęty strefą „E” ochrony ekspozycji; 

5. komunikacja 1) obsługa terenu od ul. Kolumba i/lub terenu S.N.9018.KPP, 
2) ilość miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w 

§ 6, ust. 6; 

6. infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną i obsługa 
telekomunikacyjna oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w 
oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
S.N.9018.KPP, S.N.9019.KP i ulicy Kolumba położonej poza granicami 
planu, 

2) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, kanalizacja 



ogólnospławna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 
likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji, 

4) projektowana przepompownia ścieków - wbudowana w zabudowę,  
przeniesiona z terenu S.N.9012.KD.Z, 

5) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią 
kablową 15 kV, 

6) dopuszcza się budowę przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i 
energii elektrycznej obsługujących stanowiska postojowe jednostek 
pływających, 

7) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej i zewnętrznych 
urządzeń nadawczo-odbiorczych radiofonii i telewizji. 

 


