
7) dopuszcza się krycie budynków gospodarczych i garażowych dachami stromymi lub o innej 
geometrii niż dachy strome;

8) zakazuje się przekształcania budynków gospodarczych i garaży w obiekty mieszkalne;

9) dopuszcza się realizację usług w budynku mieszkalnym i istniejących budynkach gospodarczych;

10) ochrona zabytku (budynku mieszkalnego) przy ul. Jarzębinowej 5, oznaczonego na rysunku 
planu, dla którego obowiązuje:

a) zachowanie gabarytu i kształtu dachu, z dopuszczeniem jego przebudowy w części północno – 
zachodniej w nawiązaniu do zachowanej formy historycznej (dach mansardowy),

b) zakaz nadbudowy i dobudowy do elewacji frontowej i bocznych,

c) utrzymanie kompozycji elewacji frontowej budynku,

d) dopuszczenie docieplenia elewacji od zewnątrz,

e) dopuszczenie dodatkowego doświetlenia poddasza wyłącznie oknami połaciowymi;

11) zakazuje się lokalizacji nowych tymczasowych obiektów budowlanych;

12) maksymalna całkowita wysokość niekubaturowych obiektów budowlanych oraz naturalnych: 
46,0 m n.p.m.

4. Ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

granice scalania i podziału należy dostosować do ustalonych na rysunku planu linii 
rozgraniczających teren elementarny.

5. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa z ulicy Jarzębinowej (poza obszarem planu);

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

6. Ustalenia inżynieryjne:

zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód 
opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia zlokalizowane poza obszarem planu.

§ 20. Teren elementarny D.Z.7014.U

1. Ustalenia funkcjonalne:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa;

2) dopuszcza się lokalizację między innymi usług w zakresie oświaty, ochrony zdrowia i opieki 
społecznej, obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży nie większej niż 400 m2;

3) zakazuje się lokalizacji usług motoryzacyjnych (np. warsztatów mechaniki pojazdowej, stacji 
kontroli pojazdów, myjni samochodowej itp.);

4) dopuszcza się lokalizację jednego mieszkania funkcyjnego.

2. Ustalenia ekologiczne:

minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 20%.

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;

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

3) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: od 0,001 do 1,2;

4) maksymalna wysokość nowej zabudowy: 12,5 m;

5) budynki kryte dachami stromymi, przy czym w strefach wejściowych oraz dla budynków 
jednokondygnacyjnych i wiat dopuszcza się dachy o innej geometrii niż dachy strome;
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6) dopuszcza się lokalizację jednego mieszkania funkcyjnego w budynku wspólnym z prowadzoną 
działalnością gospodarczą;

7) w granicach działki budowlanej dopuszcza się lokalizację:

a) wolno stojących tablic reklamowych lub wolno stojących urządzeń reklamowych (będących 
szyldami); o maksymalnej wysokości 2,5 m i łącznej powierzchni ekspozycyjnej jednostronnie 
nie przekraczającej 2,2 m2,

b) tablic reklamowych, na wydzielonej na ten cel części elewacji, stanowiącej stały element 
wystroju architektonicznego, o powierzchni nie przekraczającej 10% elewacji;

8) maksymalna całkowita wysokość niekubaturowych obiektów budowlanych oraz naturalnych: 46,0 
m n.p.m.

4. Ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

granice scalania i podziału należy dostosować do ustalonych na rysunku planu linii 
rozgraniczających teren elementarny.

5. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa z ulicy Jarzębinowej (poza obszarem planu);

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

6. Ustalenia inżynieryjne:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód 
opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenie D.Z.7079.KDW lub spoza obszaru 
planu;

2) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej SN/nn i realizację sieci elektroenergetycznych.

§ 21. Teren elementarny D.Z.7015.KS

1. Ustalenia funkcjonalne:

przeznaczenie terenu: parking dla samochodów osobowych.

2. Ustalenia ekologiczne:

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 
10%;

2) wzdłuż terenu elementarnego D.Z.7016.MN,U ustala się wprowadzenie pasa zieleni 
wielopiętrowej o charakterze osłonowym, z dużym udziałem gatunków zimozielonych - 
o minimalnej szerokości 5,0 m (oznaczonego na rysunku planu).

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;

2) dla obsługi parkingu dopuszcza się lokalizację jednego obiektu, z możliwością realizacji ustępu 
publicznego i pomieszczeń dla obsługi parkingu;

3) maksymalna powierzchnia nowej zabudowy: 50,0 m2;

4) maksymalna wysokość zabudowy od projektowanego poziomu terenu: 5 m – jedna kondygnacja 
nadziemna;

5) budynki kryte dachami stromymi lub o innej geometrii niż dachy strome;

6) w granicach działki budowlanej dopuszcza się lokalizację:

a) maksymalnie jednej wolno stojącej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego (będących 
szyldem); o maksymalnej wysokości 2,5 m i łącznej powierzchni ekspozycyjnej jednostronnie 
nie przekraczającej 2,2 m2,
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