
2) od strony ulicy P.B.2039.KD.L ustala się dostęp ogólny do oczka wodnego i przejście piesze do terenu 
położonego na północnym-zachodzie od terenu P.B.2033.ZP (działka nr 60 z obrębu 3007), o szerokości 
minimum 4,5 m. 

4. Ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości :  dowolne. 

5. Ustalenia komunikacyjne: obsługa komunikacyjna z terenu P.B.2039.KD.L. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz odprowadzenie wód opadowych realizuje się w oparciu 
o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenie P.B.2039.KD.L; 

2) dopuszcza się przebudowę, regulację i konserwację rowu melioracyjnego. 

§ 40. Teren elementarny P.B.2034.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) dopuszcza się lokalizację usług w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50 % powierzchni 
działki budowlanej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % powierzchni działki budowlanej; 

3) wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 10 m; 

4) szerokość elewacji frontowej od ulicy P.B.2039.KD.L: od 9 m do 14 m; 

5) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: od 3,8 m do 4,5 m; 

6) budynki kryte dachami minimum dwuspadowymi, o spadku głównych połaci dachowych od 35º do 40º, 
z dopuszczeniem innej geometrii dachów na powierzchni maksymalnie 20 % rzutu dachu w odniesieniu do 
pojedynczego obiektu; 

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 800 m2. 

4. Ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości : dowolne. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa komunikacyjna z terenu P.B.2041.KD.D; 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7. 

6. Ustalenia inżynieryjne: zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód 
opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenie P.B.2041.KD.D. 

§ 41. Teren elementarny P.B.2035.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) dopuszcza się lokalizację usług w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50 % powierzchni działki budowlanej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Tęczowej 16, oznaczonego na rysunku planu jako obiekt 
historyczny, obowiązuje: 
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a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących doświetleń poddasza, 

d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie elementów wystroju elewacji: ceglanego cokołu, opasek okiennych i pasów wykończonych cegłą 
licową, opaski wejściowych drzwi głównych do budynku wykończonych cegłą licową, 

g) zachowanie głównego wejścia do budynku od strony południowej, 

h) nowe doświetlenia poddasza w formie okien połaciowych; 

2) dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Nehringa 6, oznaczonego na rysunku planu jako obiekt 
historyczny, obowiązuje: 

a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących doświetleń poddasza, 

d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz 
w elewacjach bocznych, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie elementów wystroju elewacji: ceglanego cokołu, opasek okiennych wykończonych cegłą licową, 
opaski wejściowych drzwi głównych do budynku wykończonych cegłą licową, 

g) zachowanie głównego wejścia do budynku od strony północnej, 

h) nowe doświetlenia poddasza w formie okien połaciowych; 

3) dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Nehringa 8, oznaczonego na rysunku planu jako obiekt 
historyczny, obowiązuje: 

a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

d) zachowanie elementów wystroju elewacji: ceglanego cokołu, 

e) nowe doświetlenia w dachu w formie okien połaciowych; 

4) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do budynku o którym mowa w ust.3 pkt 3: 

a) wysokość nowej zabudowy nie wyższa niż wysokość obiektu historycznego, 

b) wysokość zabudowy w części przyległej do bocznych elewacji budynku ograniczona do jednej kondygnacji 
nadziemnej, przy czym górna krawędź stropu lub okap dachu na poziomie nie wyższym niż linia okapu dachu 
obiektu historycznego; 

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

6) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % powierzchni działki budowlanej; 

7) ustala się typ zabudowy mieszkaniowej o następujących cechach: 

a) wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 13 m, z wyjątkiem dobudowy do 
budynku Nehringa 8, 

b) szerokość elewacji frontowej: od 12 m do 16 m, 

c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: od 6,8 m do 7,5 m, 

d) budynki kryte dachami minimum dwuspadowymi, o spadku głównych połaci dachowych od 35º do 45º, 
z wyjątkiem dobudowy do budynku przy ul. Nehringa 8; 
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8) zakazuje się lokalizacji naziemnych garaży i budynków gospodarczych w pasie terenu do 10 m od terenu 
P.B.2039.KD.L; 

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 6000 m2. 

4. Ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: granice scalania i podziału należy 
dostosować do ustalonych na rysunku planu linii rozgraniczających teren elementarny, z zastrzeżeniem § 6 ust. 
4 pkt 3. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa komunikacyjna z terenów: P.B.2039.KD.L, oraz P.B.2042.KD.D; 

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7. 

6. Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje 
się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.B.2039.KD.L, P.B.2042.KD.D, P.B.2044.KD.D, 
P.B.2035.MW,U, P.B.2037.ZP; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację sieci: gazowej, elektroenergetycznych oraz budowę 
sieci w terenach elementarnych: P.B.2039.KD.L, P.B.2042.KD.D, P.B.5044.KD.D, P.B.2035.MN,U; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
zasilanej z sieci elektroenergetycznej 15 kV. 

§ 42. Teren elementarny P.B.2036.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) dopuszcza się lokalizację usług w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 60 % powierzchni działki budowlanej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Tęczowej 14, oznaczonego na rysunku planu jako obiekt 
historyczny, obowiązuje: 

a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy, 

c) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz 
w elewacjach bocznych, 

d) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

e) zachowanie elementów wystroju elewacji: ceglanego cokołu, pasów okiennych wykończonych cegłą licową, 

f) nowe doświetlenia w dachu w formie okien połaciowych lub lukarn nawiązujących formą i rozmieszczeniem 
do kompozycji dolnej kondygnacji, 

g) zachowanie okapu dachu poniżej lukarn i zachowanie pełnej połaci dachu na odcinku nie mniejszym niż 1m 
od skraju budynku; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % powierzchni działki budowlanej; 

4) wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 10 m, z wyjątkiem garaży 
i budynków gospodarczych; 

5) szerokość elewacji frontowej: od 8 m do 12 m; 

6) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: od 6,8 m do 7 m; 
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