
1) maksymalna wysokość stacji transformatorowej 4,5 m, krytej dachem o nachyleniu połaci 
dachowych 0 – 30 stopni;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy 35 m2.   

4. Ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

Stosuje się ustalenia § 6 ust. 4.

5. Ustalenia komunikacyjne:

Obsługa z terenu Z.A.2072.KD.D.

6. Ustalenia inżynieryjne:

1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont stacji transformatorowej SN/nn i sieci 
elektroenergetycznych;

2) teren w zasięgu oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej WN, oznaczonym na 
rysunku planu.

§ 37. Teren elementarny Z.A.2031.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) na działce nr 139/16 z obrębu 2033 dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej;

3) dopuszcza się lokalizacje usług wbudowanych w partery budynków mieszkalnych, w tym lokali 
handlowych o powierzchni sprzedaży do 50 m2;

4) dopuszcza się lokalizacje usług wolno stojących o powierzchni zabudowy do 100 m2;

5) na działce nr 236/1 z obrębu 2033 dopuszcza się lokalizację obiektu handlowego o powierzchni 
sprzedaży do 1100 m2;

6) przeznaczenie wydzielenia 1.ZP: zieleń urządzona, park.

2. Ustalenia ekologiczne:

1) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki 
budowlanej z zastrzeżeniem pkt 2 lit.d i pkt 3;

2) na terenie dawnego cmentarza oznaczonego symbolem 1.ZP, będącego obiektem o wartościach 
zabytkowych, oznaczonego na rysunku planu, obowiązuje:

a) utrzymanie i ochrona układu historycznej kompozycji zieleni,

b) zachowanie ukształtowania terenu,

c) realizacja symbolu upamiętnienia miejsca,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 60%;

3) na działce nr 236/1 z obrębu 2033 zakazuje się pomniejszania istniejącej w dniu wejścia w życie 
niniejszego planu, powierzchni biologicznie czynnej.

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego 20% z wyłączeniem 
działki nr 236/1 z obrębu 2033 i wydzielenia 1.ZP;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy:

a) 60% w granicach działki nr 236/1 z obrębu 2033,

b) 32 m2 w granicach wydzielenia 1.ZP;

3) wysokość istniejącej zabudowy do zachowania, z wyłączeniem garaży;
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4) zakazuje się realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej z wyłączeniem działki nr 139/52 z obrębu 
2033;

5) na działce nr 139/52 z obrębu 2033 maksymalna wysokość zabudowy 3 kondygnacje nadziemne, 
lecz nie wyżej niż 12,5 m;

6) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: 0,5 – 1,0 z zastrzeżeniem 
pkt 7;

7) na działce nr 236/1 z obrębu 2033 wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki 
budowlanej 0,4 – 0,6;

8) dopuszcza się lokalizacje garaży w formie:

a) wolno stojącego, parterowego zespołu o minimum 10 boksach/miejscach postojowych 
i wysokości do 3 m,

b) zespołu garaży piętrowych o maksymalnej wysokości zabudowy 2 kondygnacje, lecz nie więcej 
niż 6,0 m;

9) budynki kryte dachami płaskimi z zastrzeżeniem pkt 10;

10) na działce nr 139/52 z obrębu 2033 budynki kryte dachami stromymi;

11) zakazuje się lokalizacji usług wolno stojących na działkach położonych wzdłuż ul. Arkońskiej, 
na których zlokalizowane są obiekty o wartościach zabytkowych;

12) w obiektach o wartościach zabytkowych przy ul. Arkońskiej 7, 11, 12, 13, 13a, 14a, 15, 16, 
oznaczonych na rysunku planu:

a) obowiązuje utrzymanie historycznej kompozycji architektonicznej obiektów, w tym gabarytów 
wysokościowych, form dachu, kompozycji elewacji, wystroju architektonicznego, formy 
stolarki,

b) zakazuje się zmiany ilości, wielkości i kształtów otworów okiennych i drzwiowych,

c) utrzymuje się lub odtwarza detal architektoniczny,

d) dopuszcza się docieplenie elewacji budynków pod warunkiem powtórzenia detalu  wystroju 
zachowanego i odtworzenia wg dokumentacji archiwalnej z wyłączeniem budynku przy ul. 
Arkońskiej 14a,

e) w przypadku przebudowy poddasza dopuszcza się dodatkowe doświetlenie wyłącznie poprzez 
okna połaciowe,

f) obowiązuje pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub dachówką cementową,

g) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budynków oraz przekształcanie elewacji  wyłącznie 
w celu dostosowania  obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych;

13) obowiązuje pokrycie dachu stromego materiałem ceramicznym lub ceramicznopodobnym  
z zastrzeżeniem pkt 12 lit.f;

14) na terenie pod budownictwo ochronne na wypadek wprowadzenia stanu zagrożenia państwa, 
oznaczonym na rysunku planu dopuszcza się lokalizacje parkingów, placów zabaw, zieleni, boisk, 
małej architektury itp. oraz niezbędnego uzbrojenia związanego z tym zagospodarowaniem 
z wyłączeniem terenu 1.ZP;

15) na terenie 1.ZP dopuszcza się lokalizacje istniejących parkingów, małej architektury oraz 
niezbędnego uzbrojenia związanego z tym zagospodarowaniem;

16) do zachowania obiekt infrastruktury technicznej obrony cywilnej: syrena miejskiego systemu 
alarmowego zlokalizowana na dachu budynku przy ul. Arkońskiej 7;

17) część terenu objęta strefą WIII ochrony archeologicznej, oznaczoną na rysunku planu.

4. Ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
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Stosuje się ustalenia § 6 ust. 4.

5. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa z terenów: Z.A.2057.KD.L, Z.A.2069.KD.D, Z.A.2072.KD.D, ulicy Arkońskiej 
zlokalizowanej poza granicami 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 sanitarnych 
i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.A.2057.KD.L, 
Z.A.2069.KD.D, Z.A.2072.KD.D, Z.A.2031.MW,U lub spoza obszaru planu;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę magistrali cieplnej 
w pasie technicznym, oznaczonym na rysunku planu;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę kolektora 
ogólnospławnego w pasie technicznym;

4) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę sieci: wodociągowej, 
gazowej, cieplnej, elektroenergetycznych SN i nn, kanalizacji ogólnospławnej w nowej lokalizacji;

5) nieczynna pompownia wody – do likwidacji;

6) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację napowietrznej linii 
elektroenergetycznej WN, z zasięgiem oddziaływania, oznaczonych na rysunku planu;

7) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę stacji transformatorowych 
SN/nn w nowej lokalizacji;

8) dopuszcza się lokalizacje nowych stacji transformatorowych SN/nn i realizację sieci 
elektroenergetycznych.

§ 38. Teren elementarny Z.A.2032.MN

1. Ustalenia funkcjonalne:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza;

2) dopuszcza się lokalizacje usług wbudowanych, w tym lokali handlowych o powierzchni sprzedaży 
do 50 m2.

2. Ustalenia ekologiczne:

Ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki  
budowlanej.

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej 25%;

2) maksymalna wysokość nowej zabudowy 12,5 m, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne;

3) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: 0,5 – 1,05;

4) budynki kryte dachami stromymi z zastrzeżeniem pkt 5;

5) garaże kryte dachami płaskimi lub stromymi;

6) przy realizacji nowego garażu obowiązuje nawiązanie i ujednolicenie pokrycia dachu do 
istniejącego, przyległego garażu;

7) obowiązuje pokrycie dachu stromego materiałem ceramicznym lub ceramicznopodobnym;

8) w obiektach o wartościach zabytkowych przy ul. Zdrojowej 11, 13, 13a, 15, 15a, 17, 17a, 
oznaczonych na rysunku planu:
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