
b) dopuszcza się obecne zagospodarowanie terenu;

5) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury typu ławki, piaskownice, huśtawki, drabinki, 
pergole, wodotryski, itp. oraz naziemnych urządzeń sportowo - rekreacyjnych;

6) w granicach terenu ciąg pieszy - przejście ogólnodostępne, oznaczone na rysunku planu;

7) w granicach terenu pod budownictwo ochronne na wypadek wprowadzenia stanu zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa, określonego na rysunku planu, dopuszcza się place zabaw, parkingi, 
zieleń, boiska sportowe itp.;

8) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu.

4.  Ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

Stosuje się ustalenia § 6 ust. 4.

5.  Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenów: Z.P.6018.KD.Z,  Z.P.6023.KD.D i Z.P.6024.KD.D;

2) w granicach wydzielenia wewnętrznego o symbolu 1.KS lokalizacja parkingu dla samochodów 
osobowych.

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.P.6017.KD.G, 
Z.P.6018.KD.Z, Z.P.6023.KD.D, Z.P.6024.KD.D, Z.P.6010.ZP;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci: 
wodociągowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej nn, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę w nowej lokalizacji 
kolektora deszczowego;

4) w granicach wydzielenia wewnętrznego o symbolu 2.ZP dopuszcza się lokalizację inżynieryjnego 
urządzenia sieciowego - stacji prostownikowej i realizację sieci elektroenergetycznych;

5) teren objęty strefą ochronną – teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej „Świerczewo”.

§ 17. Teren elementarny Z.P.6011.MW,U

1.  Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych w partery budynków wielorodzinnych;

3) dopuszcza się lokalizację lokali handlowych o powierzchni sprzedaży do 100 m2.

2.  Ustalenia ekologiczne:

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 40 %.

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

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

2) maksymalna wysokość zabudowy wielorodzinnej: 20,0 m, lecz nie wyżej niż wysokość budynku 
przy ul. Hubala 1b;

3) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: od 0,5 do 1,25;

4) budynki kryte dachami płaskimi;

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1300 m2;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy określona 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 terenu Z.P.6023.KD.D;

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.P.6023.KD.D, 
Z.P.6010.ZP, Z.P.6011.MW,U;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę w nowej lokalizacji sieci: 
wodociągowej, cieplnej, elektroenergetycznych SN i nn, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

3) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej SN/nn i realizację sieci elektroenergetycznych;

4) teren objęty strefą ochronną – teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej „Świerczewo”.

§ 18.  Teren elementarny Z.P.6012.KS

1.  Ustalenia funkcjonalne:

Przeznaczenie terenu: parking dla samochodów osobowych.

2.  Ustalenia ekologiczne:

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 20%.

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 60 %;

2) dopuszcza się realizację parkingu wielopoziomowego;

3) wysokość zabudowy: od 2 do 4 poziomów, nie wyżej niż 12,0 m od posadzki dolnego poziomu 
parkingu do najwyższego punktu przekrycia dachu;

4) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: od 0,6 do 2,5;

5) budynki kryte dachami płaskimi;

6) zakazuje się lokalizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu.

4.  Ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

Stosuje się ustalenia § 6 ust. 4.

5.  Ustalenia komunikacyjne:

Obsługa z terenu Z.P.6024.KD.D.

6.  Ustalenia inżynieryjne: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód 
opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.P.6024.KD.D, Z.P.6012.KS;

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

3) teren objęty strefą ochronną – teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej „Świerczewo”.

§ 19. Teren elementarny Z.P.6013.MW,U

1.  Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

Id: 713D1195-A49B-418D-A9BF-B986CE4F4A45. Podpisany Strona 21


