
Rozdział 2. Przepisy szczegółowe

§ 7.

1.  Uchwala się  rysunek zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego S.01, 
zawarty w załączniku nr 2 oraz ustalenia szczegółowe zmiany: 

TEREN ELEMENTARNY  S.C.01.MC

1. granice terenu
al.Jedności  Narodowej  -  ul.Wielkopolska  -  ul.Podhalańska  -  ul.Mazurska  -  ul.Śląska  - 

pl.Grunwaldzki
2. powierzchnia

 7,3 ha
3. identyfikatory geodezyjne
4. identyfikatory adresowe 

ul.Jedności Narodowej 13-22, ul.Mazurska 11-17C, 28-32, ul.Podhalańska 8-13, 
ul.Wielkopolska 32-45, ul.Śląska 19-24, 27-37

5. ustalenia funkcjonalne 
5.1. Funkcja dominująca (w rozumieniu planu): usługi, mieszkalnictwo.

7. ustalenia kompozycji urbanistycznej
7.1. Zakaz  zmiany  kompozycji  zespołu  zabudowy  (w  rozumieniu  planu) obrzeżnej  z 

przedogródkami wzdłuż al.Jedności Narodowej.
8. ustalenia form zabudowy

8.1. Nowa zabudowa dostosowana do typu zabudowy (w rozumieniu planu) istniejącej. 
8.2. Nowa zabudowa obrzeżna (w rozumieniu planu):

a) przy ul.Śląskiej 26,
b) na narożniku ul.Mazurskiej i ul.Śląskiej (Śląska 32a),

c) przy ul.Podhalańskiej 12.
8.3. Forma istniejących obiektów w zabudowie frontowej niezgodna z planem: 

a) garaże przy ul.Śląskiej 26,
 b) zespół garaży przy ul. Wielkopolskiej obok nr 32.

9. inne ustalenia z zakresu dóbr kultury 
9.1. Cały teren objęty strefą A ochrony historycznej struktury przestrzennej.

11. ustalenia planistyczne i proceduralne
11.1. Cały teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej. 
13. ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej

13.1. Zaopatrzenie  w  wodę,  gaz,  ciepło  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. Przekształcanie  parterów  istniejących  budynków  mieszkalnych  na  funkcje 
niemieszkalne wzdłuż następujących ciągów ulicznych:
a) ul.Mazurska,
b) ul.Śląska.

16.2. Ograniczenie przekształcania parterów na obiekty handlowe w ciągu zabudowy 
al.Jedności Narodowej.



16.3. Postulowana zabudowa obrzeżna (w rozumieniu planu):
a) obok budynku przy ul.Śląskiej 36.

16.4. Obniżenie wysokości budynku przy ul.Wielkopolskiej 43 do poziomu zabudowy 
bezpośredniego sąsiedztwa.

16.5. Dyslokacja  funkcji  niemieszkalnych  o  charakterze  uciążliwym  z  wnętrz  bloków 
zabudowy mieszkalno-usługowej.

16.6. Teren objęty preferencją dla garaży wielokondygnacyjnych i dla garaży podziemnych 
realizowanych jako samodzielne inwestycje, ustaloną w odrębnych uchwałach Rady 
Miasta i Zarządu Miasta.

2.  Obszar  objęty  zmianą  S.01  położony  jest  w  terenie  elementarnym  S.C.01.MC.  Granice 
obszaru określa załącznik nr 2. Granicę władania gruntami określa załącznik nr 2a.
3. Celem  regulacji  zawartych  w  ustaleniach  zmiany  S.01  jest  uznanie  formy  niektórych 
obiektów za niezgodną z planem.
4. Przedmiotem ustaleń zmiany S.01 jest zabudowa i zagospodarowanie terenu.


