
§ 7.

1.  Uchwala się rysunek zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Z.64, 
zawarty w załączniku nr 2 oraz ustalenia szczegółowe zmiany:

TEREN ELEMENTARNY   Z.B.03. (część)

1. granice terenu elementarnego
ul.Modra - granice terenu osiedla mieszkaniowego "Bezrzecze" -tereny leśne i otwarte 
(tereny  funkcji  specjalnej)  -  tereny  projektowanej  pętli  tramwajowej  przy 
ul.W.Szafera.

granice terenu objętego zmianą planu
ul. Modra – granica terenu os. mieszkaniowego “Bezrzecze” – tereny leśne i otwarte 
(tereny o funkcji specjalnej) – zachodnia granica istn.kompleksu zieleni parkowej  

2. powierzchnia terenu elementarnego  
8,25 ha
powierzchnia terenu objętego zmianą planu 7,02 
ha

3. identyfikatory geodezyjne terenu
4. identyfikatory adresowe terenu elementarnego
identyfikatory adresowe terenu  objętego zmianą planu

ul. Modra 8 ÷ 10 - parzyste i 20 ÷ 72 - parzyste
5. ustalenia funkcjonalne

5.1. Zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych bez usług.
5.2. Nie dotyczy obszaru objętego zmianą planu. 

6. ustalenia ekologiczne
6.1. Część terenu w ESZM.

8. ustalenia form zabudowy
8.1. Zabudowa do dwóch kondygnacji.
8.2. Budynki kryte dachami stromymi (w rozumieniu planu).

9. inne ustalenia ochrony dóbr kultury
9.1. Teren objęty częściowo strefą K ochrony krajobrazu kulturowego.

13. ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej
13.1. Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i 

wód  opadowych  w  oparciu  o  sieci  inżynieryjne  uzbrojenia  miejskiego. 
Dopuszcza  się  odprowadzenie  ścieków  do  istniejącej  tymczasowej 
oczyszczalni ścieków przy ulicy
 Modrej. 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. Zespół  usług  rzemieślniczych  z  możliwością  wprowadzenia  funkcji 
ograniczających standard warunków mieszkaniowych (w rozumieniu planu).

16.2. Docelowo odprowadzenie ścieków do systemu kanalizacji miejskiej.

2. Obszary objęte zmianą Z.64 położone są w terenach elementarnych: Z.B.03., Z.B.05.ED i 
Z.B.06.RM.  Granice  obszaru  określa  załącznik  nr  2.  Granice  władania  gruntami  zwiera 
załącznik nr 2a.



3. Celem regulacji  zawartych  w  ustaleniach  zmiany  Z.64  jest  zniesienie  dotychczasowej 
rezerwacji terenu   dla stacji zasilającej wysokiego napięcia i zlokalizowanie jej  na terenie 
który nie jest własnościa prywatną, odpowiednim dla tej funkcji.


