
3) obejmuje się ochroną konserwatorską zabytek przy ul. Nad Odrą 18, ujęty w gminnej ewidencji 
zabytków, oznaczony na rysunku planu. 

6. Komunikacja. 

1) dostęp z terenu P.T.9025.KD.D; 

2) dojście piesze do terenu P.T.9011.PUw poprzez przejście pod torami kolejowymi (teren 
P.T.9033.KKS) i ulicą P.T.9022.KD.Z; 

3) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w  § 6 ust. 6. 

7. Infrastruktura techniczna. 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: P.T.9022.KD.Z, 
P.T.9025.KD.D; 

2) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, 
rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejący kolektor deszczowy - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy 
kolektora w nowej lokalizacji. 

§ 19. Teren elementarny P.T.9013.U, powierzchnia - 0,72 ha. 

1. Przeznaczenie terenu. 

1) usługi; 

2) dopuszcza się istniejącą funkcję mieszkaniową z możliwością przekształcenia mieszkań na lokale 
użytkowe. 

2. Kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu. 

1) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni terenu; 

3) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: 0,1 – 1,8; 

4) wysokość nowej zabudowy do gzymsu wieńczącego do 12,0 m n.p.t.; 

5) dachy nowej zabudowy wysokie; 

6) dla budynku zabytkowego przy ul. Nad Odrą 20 obowiązuje: 

a) obowiązuje zachowanie gabarytów bryły budynku, zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy 
do elewacji frontowych, 

b) zachowanie gabarytu dachu z pokryciem dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, 
dopuszcza się okna połaciowe, 

c) utrzymanie dekoracyjnego narożnego szczytu północnego, 

d) w elewacjach frontowych zachowanie ilości, rozmieszczenia, wykroju otworów okiennych 
i drzwiowych, utrzymanie i przywrócenie jednolitej stolarki okiennej o podziale symetrycznym, 
czterodzielnym, ze słupkiem i ślemieniem, 

e) utrzymanie kompozycji elewacji z alternacją kondygnacji, pokrycia cegłą licową w I i II 
kondygnacji oraz boniowania w kondygnacji parteru, 

f) utrzymanie detalu elewacji: opasek, wystroju sztukatorskiego płycin i naczółek, gzymsów, 
wsporników, 

g) utrzymanie oryginalnej stolarki drzwi wejściowych, 

h) zakaz ocieplania elewacji frontowej od zewnątrz, zakaz przeprowadzania remontów etapowych 
elewacji – obowiązuje kompleksowy remont elewacji; 

7) dla budynku zabytkowego przy ul. Nad Odrą 22 obowiązuje: 
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a) zachowanie gabarytów bryły budynku z bocznymi ryzalitami zakończonymi balkonami, zakaz 
nadbudowy i rozbudowy elewacji frontowej, 

b) zachowanie gabarytu dachu z pokryciem dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, zakaz 
nadbudowy, dopuszcza się okna połaciowe, 

c) w elewacji frontowej zachowanie ilości, rozmieszczenia, wykroju otworów okiennych 
i drzwiowych, utrzymanie i przywrócenie jednolitej stolarki okiennej o podziale symetrycznym, 
czterodzielnym, ze słupkiem i ślemieniem, 

d) przywrócenie w parterze w lokalu usługowym stolarki okiennej nawiązującej do podziałów 
historycznych, 

e) utrzymanie detalu wystroju elewacji: cokołu, opasek, podokienników, 

f) utrzymanie oryginalnej stolarki drzwi wejściowych, 

g) zakaz przeprowadzania remontów etapowych elewacji – obowiązuje kompleksowy remont 
elewacji; 

8) dla budynku zabytkowego przy ul. Nad Odrą 24 obowiązuje: 

a) zachowanie gabarytów bryły budynku z centralnym wykuszem, 

b) zachowanie gabarytu dachu z wysuniętym okapem, pokrycie dachówką lub materiałem 
dachówkopodobnym, zakaz nadbudowy, 

c) utrzymanie formy wystawek dachowych, 

d) w elewacji frontowej zachowanie ilości i rozmieszczenia okien i drzwi; zachowanie wykroju 
otworów w parterze zamkniętych łukami odcinkowymi, zachowanie kształtu i wymiaru 
prostokątnych okien 1 i 2 piętra, utrzymanie i przywrócenie jednolitej stolarki okiennej 
o podziale symetrycznym, czterodzielnym, ze słupkiem i ślemieniem 1 i 2 piętra, utrzymanie 
stolarki okien w parterze jako nawiązującej do podziałów historycznych, 

e) utrzymanie kompozycji elewacji z cokołem i opaskami, 

f) zakaz przeprowadzania remontów etapowych elewacji – obowiązuje kompleksowy remont 
elewacji; 

9) dla budynku zabytkowego przy ul. Nad Odrą 26 obowiązuje: 

a) zachowanie gabarytów bryły budynku, 

b) zachowanie gabarytu dachu z pokryciem dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, zakaz 
nadbudowy, dopuszcza się okna połaciowe, 

c) w elewacji frontowej zachowanie ilości i rozmieszczenia okien i drzwi; zachowanie w parterze 
wykroju otworów zamkniętych łukami odcinkowymi, zachowanie kształtu i wymiaru 
prostokątnych okien 1 i 2 piętra, utrzymanie, przywrócenie jednolitej stolarki okiennej 
o podziale symetrycznym, czterodzielnym, ze słupkiem i ślemieniem, przywrócenie w parterze 
w lokalu usługowym oryginalnego wykroju otworów okiennych ze stolarką nawiązującą do 
podziałów historycznych, 

d) utrzymanie kompozycji elewacji z cokołem, gzymsami w poziomie stropów, lizenami, 

e) zakaz przeprowadzania remontów etapowych elewacji – obowiązuje kompleksowy remont 
elewacji; 

10) dla budynku zabytkowego przy ul. Nad Odrą 28 obowiązuje: 

a) zachowanie gabarytów bryły budynku, 

b) zachowanie gabarytu dachu z wystawką na osi, pokryciem dachówką lub materiałem 
dachówkopodobnym, zakaz nadbudowy, dopuszcza się okna połaciowe, 

c) w elewacji frontowej 1, 2 i 3 piętra zachowanie ilości, rozmieszczenia i wykroju otworów 
okiennych, utrzymanie i przywrócenie jednolitej stolarki okiennej o podziale symetrycznym, 
czterodzielnym, ze słupkiem i ślemieniem, 
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d) przywrócenie w parterze w lokalu usługowym oryginalnego wykroju otworów okiennych ze 
stolarką nawiązującą do podziałów historycznych, 

e) utrzymanie kompozycji elewacji z cokołem i gzymsami w poziomie stropów, 

f) zakaz przeprowadzania remontów etapowych elewacji – obowiązuje kompleksowy remont 
elewacji; 

11) dla budynku zabytkowego przy ul. Nad Odrą 30 obowiązuje: 

a) zachowanie gabarytów bryły budynku, 

b) zachowanie gabarytu dachu z wystawkami, pokrycie dachówką lub materiałem 
dachówkopodobnym, zakaz nadbudowy, dopuszcza się okna połaciowe, 

c) w elewacji frontowej zachowanie ilości, rozmieszczenia otworów okiennych, utrzymanie 
kształtów i wymiarów prostokątnych okien, z jednolitą stolarką o podziale symetrycznym, 
czterodzielnym, ze słupkiem i ślemieniem, 

d) przywrócenie w parterze w lokalu usługowym oryginalnego wykroju otworu okiennego ze 
stolarką nawiązującą do podziałów historycznych, 

e) utrzymanie kompozycji elewacji z cokołem i gzymsami w poziomie stropów, 

f) utrzymanie oryginalnej stolarki drzwi wejściowych, 

g) zakaz przeprowadzania remontów etapowych elewacji – obowiązuje kompleksowy remont 
elewacji; 

12) dla budynku zabytkowego przy ul. Nad Odrą 32 obowiązuje: 

a) zachowanie gabarytów bryły budynku, 

b) zachowanie gabarytu dachu z wysuniętym okapem, zakaz nadbudowy, 

c) w elewacji frontowej zachowanie ilości, rozmieszczenia otworów okiennych, utrzymanie 
kształtów i wymiarów prostokątnych okien, z jednolitą stolarką o podziale symetrycznym, 
czterodzielnym, ze słupkiem i ślemieniem, 

d) przywrócenie w parterze w lokalu usługowym oryginalnego wykroju otworu okiennego ze 
stolarką nawiązującą do podziałów historycznych, zakaz wypełniania stolarki lokalu 
użytkowego materiałem nieprzeziernym, 

e) utrzymanie okienek w ściance kolankowej, 

f) utrzymanie kompozycji elewacji z zaakcentowanymi liniami horyzontalnymi, wykończeniem 
z cegły licowej ścianki kolankowej i przestrzeni miedzyokiennych, 

g) utrzymanie detalu wystroju elewacji: cokołu, opasek, gzymsów, 

h) utrzymanie oryginalnej stolarki drzwi wejściowych, 

i) zakaz ocieplania elewacji frontowej od zewnątrz; 

13) dla budynku zabytkowego przy ul. Kolejowej 1 obowiązuje: 

a) zachowanie gabarytów bryły budynku, 

b) zachowanie gabarytu dachu z wysuniętym okapem, zakaz nadbudowy, 

c) w elewacji frontowej zachowanie ilości, rozmieszczenia i wykroju otworów, utrzymanie 
kształtów i wymiarów okien i drzwi zakończonych łukiem odcinkowym, utrzymanie 
i przywrócenie jednolitej stolarki o podziale symetrycznym, czterodzielnym, ze słupkiem 
i ślemieniem, utrzymanie okienek w ściance kolankowej, 

d) utrzymanie kompozycji elewacji z cokołem, gzymsami i dekoracyjnymi wspornikami, 

e) utrzymanie oryginalnej stolarki drzwi wejściowych, 

f) zakaz ocieplania elewacji frontowej od zewnątrz; 
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14) obiekt na potrzeby obrony cywilnej: schron wolno stojący, oznaczony na rysunku planu – do 
zachowania, dopuszcza się likwidację pod warunkiem wykonania w innym terenie obiektu 
o podobnych parametrach i nie mniejszej pojemności lub zmianę sposobu użytkowania 
z uwzględnieniem wymogów obrony cywilnej; 

13) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 500 m2. 

3. Ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości. 

Stosuje się ustalenia  § 6 ust. 3. 

4. Ochrona środowiska i przyrody. 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 10 % działki budowlanej; 

2) obowiązuje likwidacja istniejących drzew i zakaz nowych obsadzeń zielenią wysoką na działce na 
południowym skraju terenu elementarnego. 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej; 

2) teren objęty strefą E ochrony ekspozycji; 

3) obejmuje się ochroną konserwatorską zabytki przy ul. Nad Odrą 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, oraz 
przy ul. Kolejowej 1, ujęte w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu. 

6. Komunikacja. 

1) dostęp z terenu P.T.9025.KD.D, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) dopuszcza się jeden zjazd na teren z ulicy P.T.9022.KD.Z; 

3) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w  § 6 ust. 6. 

7. I nfrastruktura techniczna. 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód 
opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: P.T.9022.KD.Z, 
P.T.9025.KD.D; 

2) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa – 
z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci w nowej 
lokalizacji; 

3) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej SN/nn zasilanej linią kablową średniego 
napięcia SN. 

§ 20. Teren elementarny P.T.9014.U, powierzchnia - 0,91 ha. 

1. Przeznaczenie terenu. 

1) usługi, w tym usługi produkcyjne, rzemiosło, składowanie, drobna wytwórczość, itp.; 

2) dopuszcza się istniejącą funkcję mieszkaniową z możliwością przekształcenia mieszkań na lokale 
użytkowe. 

2. Kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu. 

1) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 40 %; 

3) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: 0,1 – 1,2; 

4) wysokość nowej zabudowy do gzymsu wieńczącego do 12,0 m n.p.t.; 

5) dachy o parametrach dowolnych; 

6) nowa zabudowa wolno stojąca o maksymalnej szerokości frontu do 22,0 m; 

7) dla budynku zabytkowego przy ul. Kolejowej 6 obowiązuje: 
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